
 

JOÃO CARLOS PEREIRA GOMES 

 

 

 

 

 

 

Impacto do envelhecimento populacional no 

atendimento de emergência 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Doutor em Ciências 

Programa de Ciências Médicas 

Área de concentração: Educação e Saúde 

Orientador: Prof. Dr. Wilson Jacob Filho 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 

  



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

©reprodução autorizada pelo autor

Responsável: Erinalva da Conceição Batista, CRB-8 6755

Gomes, João Carlos Pereira
   Impacto do envelhecimento populacional no
atendimento de emergência / João Carlos Pereira
Gomes. -- São Paulo, 2018.
   Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.
   Programa de Ciências Médicas.  Área de
Concentração: Educação e Saúde.
   Orientador: Wilson Jacob Filho.

   Descritores: 1.Serviço hospitalar de emergência
2.Serviços médicos de emergência 3.Demografia
4.Idoso 5.Estudo observacional 6.Avaliação de
resultados (cuidados de saúde) 

USP/FM/DBD-440/18



 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Julio e Maria Cecília 

Aos meus avós Judith e Newton, Lucia e José 

Aos meus filhos Pedro e Carolina 

 

 

 

  



 

Agradecimentos 

 

 

Ao Prof. Dr. Wilson Jacob Filho, por sempre manter o norte.  

Ao Dr. Roger Daglius Dias e a Jacson Venâncio de Barros, parceiros no projeto. 

Ao Prof. Dr. Antonino dos Santos Rocha e a todos os meus mestres da FMUSP. 

Ao Dr. Hong Jin Pai e ao Prof. Dr. Wu Tu Hsing. 

Ao Prof. Dr. Manoel Jacobsen Teixeira, as equipes do Grupo de Dor e da Liga de Dor. 

Aos Profs. Drs. Paulo Sérgio Panse de Oliveira, Koichi Sameshima, Raymundo Soares 

Azevedo e a todos os professores da pós-graduação. 

Ao Prof. Dr. Irineu Tadeu Velasco, aos colegas e funcionários do Serviço de 

Emergências Clínicas do HCFMUSP. 

A todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho. 

Aos pacientes do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMALIZAÇÃO ADOTADA 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta 

publicação:  

 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors 

(Vancouver).  

 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. 

Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3a 

ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011.  

 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in 

Index Medicus. 

 

  



 

Sumário 

 

Lista de abreviaturas 

Lista de figuras 

Lista de gráficos 

Lista de tabelas 

Resumo 

Abstract 

1. Introdução ............................................................................................................... 1 

2. Objetivos .................................................................................................................. 9 

3. Hipótese ................................................................................................................ 12 

4. Casuística e métodos  ............................................................................................ 13 

4.1 Contexto ............................................................................................................ 14 

4.2 Critérios de elegibilidade .................................................................................. 15 

4.3 Ética ................................................................................................................... 15 

4.4 Métodos de seleção dos participantes ............................................................ 15 

4.5 Variáveis e desfechos ........................................................................................ 17 

4.6 Fontes de dados / mensuração ........................................................................ 20 

4.7 Vieses e fatores de confusão ............................................................................ 21 

4.8 Análise estatística .............................................................................................. 21 

5. Resultados ............................................................................................................. 23 

5.1 Participantes ...................................................................................................... 24 

5.2 População do estudo ........................................................................................ 25 

5.3 Amostra analisada ............................................................................................. 27 

5.4 Características descritivas da amostra ............................................................. 29 

5.5 Dados dos desfechos ........................................................................................ 34 

5.6 Análise multivariada  ......................................................................................... 37 

6. Discussão ............................................................................................................... 42 

6.1 Limitações .......................................................................................................... 50 

7. Conclusões ............................................................................................................. 52 

8. Referências ............................................................................................................ 54 

  



 

Listas 

 

 

ABREVIATURAS 

 

ABVD Atividades Básicas de Vida DiárIa 

AIH Autorização de Internação Hospitalar 

CDC  Centers for Disease Control and Prevention 

HCFMUSP Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo 

IBGE Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICHC Instituto Central do Hospital das Clínicas 

ILP Instituições de Longa Permanência 

ISAR Identification of Seniors At Risk  

NHAMCS National Hospital Ambulatory Medical Care Survey  

PSHC Pronto-Socorro do Instituto Central do HCFMUSP 

SAEM Society for Academic Emergency Medicine 

SAUT saídas sem autorização médica 

SAVA  saídas sem avaliação médica  

SIH Sistema de Informação Hospitalar 

SME Serviço(s) Médico(s) de Emergência 

SUS Sistema Único de Saúde  

TRST Triage Risk Screening Tool  

UTI Unidades de Terapia Intensiva  

  



 

FIGURAS 

 

Figura 1 - Fluxograma de inclusão no estudo ..................................................... 24 

 

 

  



 

GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Distribuição por ano dos atendimentos, internações e estadias 
em UTI ................................................................................................. 26 

Gráfico 2 - Distribuição dos indivíduos da amostra conforme o nº 
atendimentos/indivíduo...................................................................... 28 

Gráfico 3 - Distribuição dos atendimentos por grupo etário................................ 36 

 

 

  



 

TABELAS 

 

Tabela 1 - Distribuição por ano dos atendimentos, internações e estadias 

em UTI ................................................................................................. 26 

Tabela 2 - Seleção da amostra para análise     ..................................................... 28 

Tabela 3 - Características da amostra analisada .................................................. 29 

Tabela 4 - Variáveis de interesse com dados faltantes (missing data) ................ 30 

Tabela 5 - Características segmentadas por sexo e por grupo etário ................. 32 

Tabela 6 - Características segmentadas por sexo e por grupo etário  

combinados  ........................................................................................ 33 

Tabela 7 - Variáveis quantitativas segmentadas por sexo e grupo etário ........... 34 

Tabela 8 - Características segmentadas por ano  ................................................ 36 

Tabela 9 - ORs dos desfechos Hospitalização, Estadia em UTI e Óbito ............... 38 

Tabela 10 - GLMM Desfecho de Atendimento Completo:  Hospitalização  .......... 39 

Tabela 11 - GLMM Desfecho Estadia em UTI ......................................................... 40 

Tabela 12 - GLMM Desfecho de Internação: Óbito ............................................... 41 

 

 

 

  



 

Resumo 

 

Gomes JCP. Impacto do envelhecimento populacional no atendimento de 
emergência [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2018. 

Introdução: O estrato da população com 60 anos ou mais está crescendo mais 
rapidamente do que grupos etários mais jovens em todo o mundo. Há um aumento 
desproporcional nas visitas de idosos aos serviços médicos de emergência (SME), 
com taxas mais altas de resultados adversos. Objetivos: Descrever as características 
sociodemográficas do usuário do SME de um hospital terciário e investigar 
diferenças nos desfechos por sexo e idade. Desenho: Estudo analítico observacional 
transversal. Fonte de dados: Dados administrativos eletrônicos de saúde (2009 a 
2013). Local do estudo: Pronto-Socorro do Instituto Central do Hospital das Clínicas, 
São Paulo, Brasil. Participantes: 222.387 adultos que visitaram o serviço de 
emergência terciária uma ou mais vezes durante o período. Métodos: As principais 
variáveis categóricas foram sexo, ano e faixa etária, que incluiu "adultos jovens": 18 
a 39 anos; ”adultos maduros”: 40-59; “idosos jovens”: 60-79; e "muito idosos": 80-
109. As variáveis contínuas foram idade, tempo de internação e tempo de 
permanência na UTI. Os desfechos foram hospitalização, estadia na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e óbito. Análise estatística: Calculamos a estatística 
descritiva; em seguida, construímos modelos lineares mistos generalizados (GLMM) 
para cada desfecho e estimamos as razões de chances (odds ratios - OR) com 
intervalo de confiança de 95% para as variáveis categóricas independentes. O nível 
de significância foi estabelecido em 5%, com correção de Bonferroni. Resultados: 
Analisamos 333.028 atendimentos consecutivos não programados no SME. A 
proporção dos atendimentos atribuídos aos adultos jovens diminuiu anualmente 
(44,4% para 38,2%), enquanto a de pessoas com 60 anos ou mais aumentou (24,1% 
para 29,9%). Os OR para internação, internação em UTI e mortalidade associada a 
idosos foram 3,49 (IC 95% = 3,15-3,87), 1,27 (1,15-1,39) e 5,93 (5,29-6,66) 
respectivamente, tendo como referência adultos jovens. O sexo masculino foi 
discretamente associado a hospitalização (OR= 1.37, IC 95%=1,30-1,44) e a 
mortalidade (OR=1.14, IC 95%=1,07-1,21). O tempo de permanência na UTI e o 
tempo de internação não diferiram entre os grupos etários. Conclusões: Entre 2009 
e 2013, diminuiu a proporção de visitas dos adultos jovens no SME, enquanto a das 
pessoas com 60 anos ou mais cresceu. As taxas de hospitalização e de mortalidade 
aumentaram com a idade em ambos os sexos. A idade é um fator de risco relevante 
para hospitalização e mortalidade, mas não para internação em UTI. Os muito 
idosos correm maior risco e demandam estratificação adicional em subgrupos. 

Descritores: serviço hospitalar de emergência; serviços médicos de emergência; 
demografia; idoso; estudo observacional; avaliação de resultados (cuidados de 
saúde).  



 

Abstract 

 

Gomes JCP. The impact of population aging on the Emergency Department [thesis]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

Background: The stratum of the population aged 60 years or over is growing faster 
than younger age-groups worldwide. There is a disproportional increase in 
Emergency Department (ED) visits by older people, with higher rates of adverse 
outcomes. Objectives: To describe the sociodemographic characteristics of ED users 
in a tertiary hospital and to investigate differences in outcomes by sex and age. 
Design: Observational cross-sectional analytic study. Data source: Administrative 
electronic health data (2009 to 2013). Setting: The ED of the Instituto Central do 
Hospital das Clínicas, São Paulo, Brazil. Participants:  222,387 adults who visited the 
tertiary ED one or more times during the period. Measurements: The main 
categorical variables were sex, year and age-group, which included ‘young adults’: 
18-39 years; ‘adults’: 40-59; ‘young-older adults’: 60-79; and ‘old-older adults’: 80-
109. The continuous variables were age, length of hospital stay (LOS) and length of 
Intensive Care Unit stay (LIS). Outcomes were hospitalization, use of intensive care 
unit (ICU) and mortality. Statistical analysis: We calculated descriptive statistics; 
then, built generalized linear mixed models for each outcome to produce estimated 
Odds Ratios (95% confidence interval) for independent categorical variables. The 
significance level was 5% with Bonferroni correction. Results:  We analyzed 333,028 
consecutive unscheduled ED visits. The proportion of visits attributed to young 
adults decreased annually (44.4% to 38.2%), while those of people aged 60 or over 
increased (24.1% to 29.9%). ORs for hospitalization, intensive care use and mortality 
associated with old-older adults were 3.49 (95% CI= 3.15-3.87), 1.27 (1.15-1.39) and 
5.93 (5.29-6.66) respectively, with young adults as the reference. Male sex was 
weakly associated with hospitalization (OR= 1.37, 95%CI=1,30-1,44) and mortality 
(OR=1.14, 95%CI=1,07-1,21).  LOS and LIS did not differ among age groups. 
Conclusions: Between 2009 and 2013, the proportion of ‘young adults’ ED visits 
reduced while those of people aged 60 or over increased.  Hospitalization, ICU stay 
and mortality rates increased with age. Age is an important risk factor for 
hospitalization and mortality, but not for ICU admission.  Old-older people are at 
the greatest risk and demand further subgroup stratification.  

Descriptors: aged; demography; emergency medical services; emergency services, 
hospital; observational study; outcome assessment (health care). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A população mundial está envelhecendo de forma acelerada. Segundo as 

Nações Unidas, em 2017 o número de pessoas com 60 anos ou mais correspondeu a 

13% da população global.  Estima-se que este número dobre até 2050, enquanto o 

tamanho da população abaixo de 15 anos permanecerá estável.1 Especula-se 

também que quanto maior a idade da faixa etária, mais veloz será o seu 

crescimento relativo. O relatório de 2012 das Nações Unidas projetou que o 

número de pessoas acima de 60 anos triplicará até 2100, e que no mesmo período o 

total de indivíduos com mais de 80 anos se multiplicará por sete vezes (de 120 

milhões para 830 milhões), de maneira acentuada nos países em desenvolvimento.2  

A maioria dos idosos tem uma ou mais doenças crônicas e a prevalência de 

múltiplas morbidades associadas aumenta progressivamente com a idade. Wolff et 

al. estudaram cerca de 1.200.000 idosos usuários do Medicare e relataram que a 

prevalência de indivíduos sem nenhuma doença ou condição crônica declina 

progressivamente com a idade (de 25,7% entre 65 e 69 anos para 12,2% acima de 

85 anos). Por outro lado, considerando as mesmas faixas etárias, a prevalência de 

quatro ou mais condições crônicas dobrou (de 15,7% para 31,4%). Os autores 

concluíram que o risco de internação hospitalar e os gastos per capita crescem 

conforme aumenta o número de condições crônicas.3 Várias condições geriátricas 

(quedas, comprometimento cognitivo, incontinências, baixo índice de massa 

corpórea, tontura, deficiências visual e auditiva) são fortemente associados tanto 

com dependências para ABVD (atividades de vida diária: banhar, vestir, comer, 

transferência, higiene íntima) quanto com incapacidades. Metade dos americanos 

com mais de 65 anos que participaram do Health and Retirement Study tinha uma 

ou mais condições geriátricas. O risco relativo de dependência para realizar uma ou 

mais ABVD, ajustado por características sociodemográficas e por doenças crônicas, 

foi de 2,1 para uma condição geriátrica, de 3,6 para duas condições, e de 6,6 para 
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três ou mais condições.4  Hung e colaboradores demonstraram que a prevalência de 

idosos com doenças crônicas múltiplas aumentou em 10 anos nos EUA, mas a 

prevalência de comprometimentos funcionais e a de incapacidade permaneceram 

estáveis.5  

No Brasil, o envelhecimento populacional também progride a passos largos. 

6,7  O número de idosos passou sucessivamente de três milhões, em 1960, para sete 

milhões, em 1975; 14,2 milhões, em 2000 e 19,6 milhões, em 2010, devendo atingir 

41,5 milhões, em 2030.8,9 Em contrapartida, já se observa uma diminuição no 

número absoluto das pessoas de 0 a 14 anos de idade, decaindo de 52,1 milhões, 

em 2000, para 49,9 milhões, em 2010, com previsão de chegar a 39,3 milhões, em 

2030. Estimativas projetam para os próximos dez anos um incremento médio de 

mais de um milhão de idosos e uma redução em média de 500.000 indivíduos 

menores de 15 anos a cada ano.9 Segundo Veras, o Brasil é um “jovem país de 

cabelos brancos”. Em poucas décadas, o país passou de um cenário de 

morbimortalidade próprio de uma população jovem para outro caracterizado pela 

prevalência crescente de doenças crônicas e das limitações delas decorrentes, que 

demandam cuidados continuados e maior utilização do sistema de saúde.10 São 

exemplos destas condições as sequelas de acidente vascular encefálico, as fraturas 

após as quedas, as restrições provocadas pela insuficiência cardíaca e pela doença 

pulmonar obstrutiva crônica, as amputações e cegueira secundárias ao diabetes e a 

dependência determinada pela demência de Alzheimer, entre outros.6  

Lima e Costa et al. traçaram um perfil da morbimortalidade do idoso no 

Brasil analisando os bancos de dados do Ministério da Saúde sobre mortalidade 

(nos anos de 1980, 1991 e 1996) e sobre as autorizações de internações 

hospitalares (de 1995 a 1997). Em 1995, 1996 e 1997 ocorreram, respectivamente, 

10,7, 10,2 e 12,0 milhões de internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). As pessoas com idade de 60 ou mais anos foram responsáveis por 16,3%, 

15,8% e 18,3% das internações naqueles anos, proporcionalmente o dobro da sua 

parcela na população geral (7,9% em 1996). Entre 1980 e 1996, as doenças dos 

aparelhos circulatório e respiratório corresponderam a quase metade destas 
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internações hospitalares e, juntamente com as neoplasias, foram as principais 

causas de óbito.  A população geriátrica de então já respondia por 23% dos gastos 

públicos com internações hospitalares, pouco variando entre as regiões do país.11  

Recentemente, Reis pesquisou a influência envelhecimento populacional nos gastos 

do SUS com internações hospitalares entre 2000 e 2010, e constatou aumento 

significativo, principalmente devido a doenças circulatórias e neoplasias.12  

Amaral e colaboradores pesquisaram o perfil de morbimortalidade de 

internações em quatro hospitais no Rio de Janeiro de característica diferentes, dois 

hospitais universitários gerais (com 601 e 198 leitos)  sem serviços médicos de 

emergência (SME), um hospital municipal geral (300 leitos) com SME e um hospital 

geriátrico (26 leitos); em média 29,3% das internações foram de pacientes idosos. 

As proporções de internações de idosos nos hospitais não geriátricos sem SME (29,3 

e 24,5%) e com SME (28,4%) foram semelhantes.13   

Em suma, os idosos compõem um grupo cada vez mais numeroso, 

heterogêneo quanto ao declínio da reserva fisiológica e da funcionalidade, e com 

prevalência crescente de doenças crônicas múltiplas, polifarmácia, efeitos adversos 

e iatrogenia.14 Por conseguinte, além de terem necessidades de saúde cada vez 

mais complexas, os idosos utilizam os SME proporcionalmente mais do qualquer 

outro perfil etário.15 A superlotação dos SME é um problema de dimensões 

preocupantes nos EUA e em diversos países, impulsionado pela crescente 

população geronte.16-19  Segundo dados do DATASUS, em 2013 os indivíduos com 

idade maior ou igual a 60 anos foram responsáveis por 23% das aproximadamente 9 

milhões de internações hospitalares de caráter urgente no Brasil.20 Questiona-se 

qual será o impacto do envelhecimento populacional no atendimento de serviços 

de emergência tão sobrecarregados e como lidar com ele.21-23 

Desde o final da década de 80, Sanders e outros autores já alertavam para a 

repercussão progressiva do envelhecimento populacional nos SME e para 

dificuldades no atendimento adequado das peculiaridades deste grupo. Observou-

se que os pacientes idosos foram admitidos nos SME em estado mais grave e foram 

proporcionalmente mais hospitalizados e admitidos em Unidades de Terapia 
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Intensiva (UTI) do que indivíduos mais jovens. Os indivíduos idosos tiveram riscos 

até 5 vezes maior de hospitalização e 5 vezes maior de admissão em um leito de 

UTI.21,24-26 Clinicamente também se demonstrou que os idosos procuram os SME 

com fatores que tornam sua avaliação mais complexa: múltiplas comorbidades, 

apresentação não usual de doenças, problemas de comunicação, estado mental 

potencialmente alterado, entre outros.21,26 Aminzadeh e Dalziel publicaram em 

2002 uma extensa revisão de literatura sobre idosos no SME que reitera o padrão 

diferenciado do uso do serviço de emergência pelos idosos e enfatiza a necessidade 

de cuidados específicos. Adultos idosos atendidos no SME apresentaram 

mortalidade, risco de declínio funcional e custos maiores do que pessoas mais 

jovens, bem como persistiram com taxas mais elevadas de desfechos adversos, de 

revisitas e de reinternações nos 6 meses seguintes após o atendimento inicial.  Os 

autores ressaltaram a inadequação da abordagem corrente para atender esta 

população e fizeram um chamamento para mais projetos de pesquisa e 

intervenções direcionados para os idosos de risco.27  

Em 2005 o CDC (Centers for Disease Control and Prevention) divulgou os 

resultados da National Hospital Ambulatory Medical Care Survey (NHAMCS) do 

período entre 1993 e 2003. O relatório constatou um crescimento de 26% no 

número absoluto de visitas aos serviços de emergência (de 90,3 milhões para 113,9 

milhões de visitas) e de 12% na taxa de utilização do SME por população (de 35,5 

para 39,9 visitas/100 indivíduos).28 O NHAMCS também reforçou a premissa de que 

o envelhecimento populacional compromete de modo crescente todo o sistema de 

saúde, em especial os SME. Durante os 10 anos de estudo, o grupo de 65 a 74 anos 

foi o que mais cresceu tanto no número absoluto de visitas aos SE (34%) como na 

taxa de visitas/100 indivíduos (26%).29 Pines et al. analisaram os padrões de 156 

milhões de atendimentos a idosos realizados nos SME norte americanos entre 2001 

e 2009, e constataram um acréscimo significativo de atendimentos anuais (24,5%), 

das internações (33,1%), dos procedimentos (38,3%) e dos idosos admitidos em UTI 

(131.3%). Houve maior utilização de recursos diagnósticos, especialmente da 
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tomografia computadorizada (167%) e ressonância magnética (84,6%), urinálise 

(87,1%) e exames de sangue (44,1%).30   

Apesar de utilizarem recursos diagnósticos e de saúde em maior escala do 

que outras faixas etárias, os idosos têm uma chance maior de receberem alta do 

SME com problemas de saúde não reconhecidos e não tratados.31-34 É importante 

ressaltar que a própria internação é um evento estressor que pode marcar o início 

de dependência na vida do paciente, ao desencadear ou agravar o seu declínio 

funcional.35 Entre 30 e 60% dos idosos internados perdem algum grau de 

independência no desempenho das ABVD durante sua hospitalização.36 Esta perda 

de funcionalidade resulta não só da doença ou acidente que motivaram a 

internação, mas também é relacionada ao manejo do caso durante a internação, a 

organização da alta hospitalar e ao seguimento do paciente após a alta.37 Por 

conseguinte, parte desta dependência adquirida é potencialmente evitável. Lafont e 

colaboradores revisaram o tema e definiram esta condição como "incapacidade 

iatrogênica".38  

O envelhecimento constitui um desafio na alocação de recursos humanos e 

materiais no atendimento de emergência. Diversos motivos foram elencados para a 

precariedade da atenção dada nos SME às especificidades do idosos. Um deles é a 

deficiência de conhecimentos geriátricos na capacitação e na formação 

especializada dos quadros de emergência.39 Em 1992, uma força tarefa sobre 

medicina de emergência geriátrica reconheceu as peculiaridades dos pacientes 

idosos na emergência, identificou barreiras ao seu cuidado neste cenário e 

recomendou transformações no sistema de atendimento de emergência.21 A Society 

for Academic Emergency Medicine (SAEM) Geriatric Task Force priorizou três 

condições onde existem lacunas de qualidade no cuidado de pacientes idosos no 

SME para desenvolver indicadores específicos e melhorar a qualidade do serviço 

prestado: a avaliação cognitiva, o manejo da dor e a transição de cuidados entre as 

Instituições de Longa Permanência (ILP) e os SME.40  

Nos últimos anos, foram pesquisadas no SME diferentes intervenções para 

melhorar a qualidade do atendimento e reduzir os desfechos adversos associados. 
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41,42 Uma das estratégias testadas foi o desenvolvimento de instrumentos de 

rastreamento de risco de declínio funcional e a sua aplicação na admissão do 

doente no SME, para identificar os pacientes que poderiam ser objeto de 

intervenções protetoras subsequentes.42 Dois deles se mostraram breves e simples 

na prática: o Identification of Seniors At Risk (ISAR).43,44 e o Triage Risk Screening 

Tool (TRST).45 Diversos autores revisaram a literatura para embasar novos modelos 

de gerenciamento de casos geriátricos no SME.33,36,46,47  

Em 2014 as sociedades American College of Emergency Physicians, Society 

for Academic Emergency Medicine, American Geriatrics Society e Emergency Nurses 

Association publicaram diretrizes para um melhor atendimento geriátrico de 

emergência. Estas diretrizes consensuais foram denominadas Geriatric Emergency 

Department Guidelines, e tem como objetivo definir um conjunto de práticas para 

melhorar o cuidado agudo da população geriátrica, que possa ser implementado 

como modelo assistencial no SME. Este modelo engloba a constituição e 

capacitação de equipe multidisciplinar, educação continuada, equipamentos, 

políticas e procedimentos, identificação de riscos, avaliação de delirium, prevenção 

de quedas, manejo farmacológico, transição de cuidados e acesso a cuidados 

paliativos.48,49 Em 2015 Caldas et al. publicaram em português uma revisão 

sistemática da literatura sobre os diferentes modelos de atendimento de 

emergência e de cuidados agudos a idosos em caráter pré-hospitalar, hospitalar e 

domiciliar. Os autores ressaltaram a importância da abordagem multidisciplinar, da 

identificação de riscos, do planejamento da alta e da continuidade dos cuidados de 

maneira integrada com a atenção primária para obter melhores resultados na 

prevenção e na redução dos desfechos adversos.50 

Vários autores descreveram o atendimento de idosos em serviços de 

emergência no Brasil em diferentes locais e circunstâncias.51-66 Bradaschia 

constatou que 3.808 (23.9%) dos 15.869 pacientes atendidos no Pronto Socorro 

Clínico do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo) de janeiro a junho de 2005, eram idosos, sendo que 

27.2% destes casos foram internados. A taxa de internação também acompanhou o 
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aumento de idade, comparando os grupos etários a partir dos 60 anos.67 Todavia, 

nenhum estudo brasileiro de nosso conhecimento contemplou o atendimento de 

indivíduos idosos no serviço de emergência terciário ao longo dos anos. O presente 

estudo pretende investigar variações no perfil e no manejo do usuário de um 

serviço de emergência terciário durante cinco anos e a sua relação com o processo 

de envelhecimento populacional. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Caracterizar o perfil sociodemográfico do usuário do serviço de 

emergência de um hospital universitário terciário;  

2.2. Descrever as possíveis alterações do perfil de sexo e idade ocorridas 

durante os cinco anos;  

2.3. Investigar diferenças por sexo e por idade quanto ao manejo e aos 

desfechos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Hipótese 
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3. HIPÓTESE 

 

 

O envelhecimento determina alterações no perfil sociodemográfico, no 

manejo e nos desfechos do usuário do serviço de emergência de um hospital 

terciário. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Casuística e Métodos 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS   

 

 

4.1 Contexto 

São Paulo é a maior cidade do Brasil, com uma população estimada em 12 

milhões de pessoas. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) é o maior complexo hospitalar do país, com 

cerca de 2200 leitos e centro de referência para casos de alta complexidade de todo 

o estado de São Paulo. O Instituto Central (ICHC) é o principal prédio do complexo e 

um hospital universitário terciário com cerca de 1.000 leitos e 105 leitos de 

unidades de terapia intensiva (UTI) divididos entre 10 UTIs. O seu serviço de 

emergência, o Pronto Socorro do ICHC (PSHC), realiza mais de 100.000 

atendimentos/ano que resultam em torno de 10.000 internações/ano e atende 

emergências nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral e do Trauma, 

Neurologia, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Urologia e Ginecologia. Além do ICHC, 

compõem o complexo hospitalar HCFMUSP outros institutos que atendem 

especificamente Cardiologia, Oncologia, Ortopedia, Pediatria, Psiquiatria e 

Reabilitação, e também dois hospitais auxiliares de retaguarda.  

Desenho: estudo analítico observacional transversal   

Período de estudo: 01/01/2009 a 31/12/2013. 

População do estudo:  Indivíduos adultos atendidos uma ou mais vezes no 

serviço de emergência de um hospital terciário durante o período de estudo.  

Local do estudo: Pronto Socorro do Instituto Central do HCFMUSP em São 

Paulo, SP, Brasil. 
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4.2 Critérios de elegibilidade 

Consideramos como critérios de inclusão:  a) idade maior ou igual a 18 anos; 

b) atendimentos realizados no PSHC. O cadastramento eletrônico e os 

atendimentos de emergência dos serviços de Obstetrícia, Oftalmologia e de 

Otorrinolaringologia foram realizados noutro local durante o período deste estudo, 

e não os consideramos potencialmente elegíveis.   

Consideramos como critérios de exclusão: dados incompletos ou 

inconsistentes; saídas sem avaliação médica (SAVA); saídas sem autorização médica 

(SAUT); transferências hospitalares; atendimentos completos com desfechos de 

atendimento diferentes de alta ou de internação; internações com desfechos de 

internação diferentes de alta ou de óbito; duplicidades dos números de 

atendimento e ou de autorização de internação hospitalar (AIH). 

  

4.3 Ética  

O projeto de pesquisa foi aprovado na Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do HCFMUSP CAPPesq - Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do HCFMUSP em 12/11/2013 e registrado na Plataforma Brasil 

com o número CAAE: 20619513.3.0000.0068.  

 

4.4 Métodos de seleção dos participantes 

Ao chegar no PSHC, o paciente ou o informante reportou os dados de 

identificação e o motivo de procura do serviço de emergência para cadastramento 

eletrônico. Cada novo atendimento realizado no PSHC recebeu um número 

diferente de identificação. Para ser finalizado, cada atendimento recebeu o 

apontamento de um desfecho de atendimento registrado no sistema de 

informações. Agrupamos os desfechos do atendimento em seis categorias 

principais: ALTA, INTERNAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, SAVA, SAUT e Outros.  
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Escolhemos os termos Saída sem avaliação médica (SAVA) para identificar os 

atendimentos com saída do paciente sem avaliação médica e Saída sem autorização 

médica (SAUT) para as saídas espontâneas do paciente antes do final do 

atendimento médico. Classificamos as SAVA como atendimentos não iniciados e as 

SAUT como atendimentos incompletos. 

ALTA refere-se ao atendimento que terminou com a alta médica do paciente 

sem internar. INTERNAÇÃO refere-se ao atendimento que resultou em internação 

hospitalar. TRANSFERÊNCIA refere-se a transferência dos pacientes para outros 

serviços e institutos. O desfecho Outros agrupou os demais desfechos, inclusive dos 

pacientes que já chegaram mortos ao PSHC. Denominamos atendimento completo 

aquele que teve a avaliação médica iniciada, finalizada e o apontamento eletrônico 

de um destes desfechos do atendimento: ALTA, INTERNAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, e 

Outros.   

Por determinação do serviço, os pacientes em observação durante mais de 

12 horas devem ser internados com uma autorização de internação hospitalar (AIH). 

A AIH é o instrumento utilizado pelos gestores e prestadores de serviços do SUS 

para identificar os pacientes internados e cobrar pelos serviços prestados. O médico 

plantonista preenche uma AIH para cada internação com os dados do paciente, que 

gera um novo número de AIH para faturamento.  

Ao ser finalizada, cada internação deve receber o apontamento eletrônico 

de um desfecho no sistema de faturamento. O médico responsável pelo leito define 

um CID-10 principal e um desfecho da internação (ALTA, OBITO, TRANSFERÊNCIAS, 

e outros) para poder concluir esta internação no sistema.  

Foi padronizado que, quando o paciente morre após o início do atendimento 

no PSHC, o médico plantonista deve interná-lo com AIH e referir o óbito (desfecho 

do atendimento INTERNAÇÃO e desfecho da internação OBITO). 

Consideramos elegíveis apenas os atendimentos completos com os 

desfechos do atendimento ALTA ou INTERNAÇÃO, e as internações deles resultantes 
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com os desfechos da internação ALTA ou OBITO. Os demais tipos de desfechos do 

atendimento e da internação foram excluídos do estudo.  

 

4.5 Variáveis e desfechos 

Analisamos os atendimentos completos da amostra conforme suas 

características demográficas (idade, grupo etário e sexo); características do 

atendimento (ano, turno, tipo de demanda, motivo do atendimento, desfecho do 

atendimento) e características da internação (tipo de internação, tipo de 

procedimento principal, diagnóstico principal, estadia em UTI, tempo de UTI, tempo 

de internação e desfecho da internação).  

Consideramos a idade, o sexo, o ano, o turno de atendimento, o tipo de 

demanda, o motivo de atendimento, o tipo de internação, o tipo de procedimento 

principal, o tempo de internação categorizado, a estadia em UTI, o desfecho do 

atendimento e o desfecho da internação como variáveis qualitativas categóricas. 

Estudamos como variáveis quantitativas a idade, o tempo de internação, e o tempo 

de UTI, sendo que as duas primeiras também foram analisadas como variáveis 

categóricas. 

Denominamos os dois desfechos do atendimento elegíveis (INTERNAÇÃO ou 

ALTA do PSHC) como desfecho dicotômico Hospitalização (sim/não) e os dois 

desfechos da internação elegíveis (ÓBITO ou ALTA hospitalar) como desfecho 

dicotômico Óbito (sim/não).  

Classificamos como desfechos principais os desfechos Hospitalização e 

Óbito, e a estadia em UTI como desfecho secundário. Analisamos as demais 

variáveis como variáveis independentes. Investigamos inicialmente a idade e o sexo 

como fatores de risco para hospitalização, estadia em UTI e óbito.  

Todas as variáveis analisadas provem diretamente das bases de dados ou 

foram recodificadas a partir delas. As variáveis originais foram denominadas 
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somente com letras maiúsculas, e as variáveis recodificadas com letras minúsculas 

ou mistas.  

 

a) Variáveis categóricas 

Utilizamos como variáveis categóricas e respectivas categorias: idade 

(grupos etários), sexo (feminino/masculino), ano (2009 a 2013), tipo de demanda 

(referenciada/espontânea), turno (diurno/noturno), motivo do atendimento 

(categorias de motivo de procura); tipo de internação (clínica/cirúrgica/outra); tipo 

de procedimento principal (clínico, cirúrgico, diagnóstico, transplante) e estadia em 

UTI (sim/não).  

As variáveis sexo, tipo de demanda, turno de atendimento e as respectivas 

categorias, constam na base de dados como CD_SEXO, TP_DEMANDA, 

TURNO_ATENDIMENTO. A variável tipo de demanda discrimina se o atendimento 

de emergência foi referenciado pelo sistema de saúde através da central médica de 

regulação (pacientes transportados por ambulância ou helicóptero), ou se houve 

procura espontânea do PSHC. A variável turno de atendimento indica o período do 

atendimento (diurno: 07-19h, noturno: 19 - 07h). 

As variáveis idade, ano, motivo de atendimento, tipo de internação, tipo de 

procedimento principal e estadia em UTI foram recodificadas a partir de variáveis 

presentes na base de dados.   

A idade foi calculada pela diferença entre a data de nascimento e a data do 

atendimento (DT_ATENDIMENTO), e quantificada em anos inteiros. Criamos quatro 

categorias ordinais, com 20 ou mais anos denominadas grupos etários, que 

correspondem a quatro etapas da vida adulta: (a) adulto jovem: 18-39 anos; b) 

adulto maduro: 40-59 anos; c) idoso: 60-79 anos; d) muito idoso: 80-109 anos). A 

variável ano refere-se ao ano do atendimento e também derivou da variável 

DT_ATENDIMENTO. 
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A variável motivo de atendimento categorizou os 72 motivos de procura 

cadastrados na variável DS_MOTIVO do SIH. Utilizamos definições dos capítulos do 

CID-10, a localização das queixas e o tipo de motivo reportado para criar cinco 

categorias principais: causas externas, sintomas, avaliações, outros e atendimentos 

agendados. Classificamos os sintomas em sintomas gerais e localizados. 

A variável tipo de internação agrupou os códigos das especialidades 

responsáveis pelas internações disponibilizados na variável CD_ESPEC do SIH em 

três tipos de internação:  

a) clínica (Clínica Médica, Neurologia, Dermatologia, demais especialidades 

clínicas),  

b) cirúrgica (Cirurgia Geral e Trauma, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, 

Urologia, demais especialidades cirúrgicas)   

c) outra (Ginecologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia).  

A variável tipo de procedimento principal indicou qual dos oito tipos de 

procedimentos padronizados pelo SUS (clínico, cirúrgico, diagnóstico, transplante, 

medicamento, prevenção, ações complementares e órteses/próteses/materiais 

especiais) foi faturado como procedimento principal naquela internação. Ela foi 

recodificada a partir do código do procedimento principal faturado 

(CD_PROCEDIMENTOPRINCIPAL), número codificado com dez dígitos segundo a 

Tabela de Procedimentos do SUS. Os dois primeiros dígitos de cada código variam 

de 01 a 08 e correspondem aos oito tipos de procedimento padronizados.  

A variável estadia em UTI foi recodificada a partir da variável QT_UTITOTAL 

(quantidade de diárias de UTI), sendo considerada positiva (sim) se houver uma ou 

mais diárias de UTI faturadas para a internação correspondente aquele 

atendimento, e negativa (não) se não houver nenhuma.  

A variável tempo de internação categorizado estratificou o número dos dias 

de internação obtido na variável quantitativa tempo de internação (ver abaixo). 
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Criamos seis categorias: 0-1, 2, 3, 4-7, 8-20 e >=21 dias. Agrupamos os resultados 

zero e um numa só categoria (0-1) referente às internações de um dia ou menos.  

Os desfechos do atendimento (INTERNAÇÃO ou ALTA) e os desfechos da 

internação (ÓBITO ou ALTA) foram obtidos da base de dados como categorias das 

variáveis DS_SAIDA_PAC e DS_VALOR respectivamente.  

 

b) Variáveis quantitativas 

Neste estudo analisamos a idade (anos), o tempo de internação e o tempo 

de UTI como variáveis quantitativas contínuas. A variável tempo de internação 

hospitalar quantificou o número de dias de hospitalização que foram faturados. 

Utilizamos o intervalo em dias entre as datas de faturamento da internação e da 

alta [tempoDeltaintfat = (DT_ALTA_FAT- DT_INTERNACAO_FAT)] para fazer este 

cálculo. A variável tempo de UTI indicou o número de diárias de UTI faturadas. 

Utilizamos o número de diárias de UTI faturadas disposto na variável QT_UTITOTAL 

para identificar os indivíduos que ocuparam leitos de UTI durante sua internação e 

medir em dias o tempo de estadia em UTI.  

 

4.6 Fontes de dados/ mensuração  

Fontes de dados: registros eletrônicos em bases de dados administrativas do 

hospital.  

Todos os dados foram recuperados através da consolidação dos registros 

eletrônicos dos sistemas vigentes no hospital e do alinhamento das informações.  

Obtivemos os dados dos atendimentos através do sistema de informação hospitalar 

(SIH) e os dados das internações através do sistema de faturamento hospitalar. Os 

dados analisados foram ou obtidos diretamente da base de dados, ou recodificados 

a partir das variáveis dos sistemas eletrônicos.  
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4.7 Vieses e fatores de confusão 

A amostra elegível foi composta por atendimentos no PSHC durante cinco 

anos, podendo haver multiplicidade de atendimentos e de internações por 

indivíduo. Identificamos os indivíduos com um único atendimento e aqueles com 

mais de um atendimento durante o pedido de estudo, e os ordenamos conforme o 

número de atendimentos. Definimos 15 atendimentos/pessoa como ponto de corte 

para análise, aceitando em média até três atendimentos/pessoa por cada ano do 

estudo.  

A casuística é heterogênea. Encontramos 72 categorias de motivos de 

procura codificadas no SIH. Agrupamo-las em categorias maiores de motivos de 

atendimento (causas externas, sintomas gerais e locais, avaliações, outros, 

atendimentos agendados). Não consideramos os atendimentos agendados 

(exemplos: retornos para checar exames, avaliação pós-operatória e outros) como 

como procura espontânea nem referenciada, e na análise os alocamos como dados 

faltantes (missing data). 

Durante o período de estudo, fatores externos e institucionais interferiram 

na triagem dos casos do PSHC, como a reforma do hospital, o processo de 

implantação da triagem com classificação de risco e o atendimento terciário 

referenciado pelo sistema de emergência. Procuramos checar interferências destes 

fatores conjunturais através das variáveis ano e tipo de demanda. 

 

4.8 Análise estatística 

Primeiro, resumimos as características da amostra. As frequências dos dados 

de cada variável categórica foram demonstradas em contagens unitárias e em 

percentuais. Procedemos com a análise estatística descritiva das variáveis 

qualitativas e quantitativas segmentadas por ano, sexo e grupo etário. A seguir, 

testamos quais variáveis de interesse têm associação significante com um desfecho 

específico, construindo modelos multivariados GLMM (modelo linear misto 

generalizado) com variáveis de desfecho binomiais e funções de ligação logito para 
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cada desfecho estudado.  Estimamos as razões de chance (Odds Ratios) com 

intervalo de confiança de 95% das categorias das variáveis independentes 

qualitativas em relação as respectivas categorias de referência. Adotamos nível de 

significância igual a 5% e correção de Bonferroni. Realizamos todas análises usando 

o SPSS Statistics versão 25.0 (IBM, Corp., Armonk, NY, Estados Unidos). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Participantes  

Seleção da população do estudo (Figura 1)  

 

 

Figura 1 -  Fluxograma de inclusão no estudo  

 

Não preencheram os critérios de inclusão  

46.303 atendimentos  

 44.583 com idade < 18 anos 

 1.720 com idade não preenchida 

  
Exclusões 

54.369 atendimentos  

   8.553 por dados incompletos ou inconsistentes 

 28.156 saídas sem avaliação médica (LWBS) 

   5.496 sem autorização médica (AMA)   

   9.617 por transferências hospitalares 

   1.657 com desfechos de atendimento ≠ ALTA ou INTERNAÇÃO 

      187 com desfechos de internação ≠ de ALTA ou OBITO. 

      703 por duplicidades (nº de atendimento e ou nº de AIH) 

 
Não potencialmente elegíveis  

(especialidades atendidas noutro local) 

246.651 atendimentos  

 37.341 atendimentos do PSO - serviço de emergência da Obstetrícia  

  126.307 atendimentos do PSF - serviço de emergência da Oftalmologia  

 83.003 atendimentos do PSR - serviço de emergência da Otorrinolaringologia  

 
Não analisados  

(>15 atendimentos/paciente) 

7.901 atendimentos 

325 indivíduos 

 

Amostra analisada  

(1-15 atendimentos/paciente) 

333.028 atendimentos  

222.062 indivíduos 

População da base de dados 

Total de fichas abertas com número de identificação no SIH 

688.252 fichas de atendimento 

Avaliamos elegibilidade  

Atendimentos a indivíduos ≥18 anos 

395.298 atendimentos 

Elegíveis  

340.929 atendimentos completos 

222. 387 indivíduos 

Potencialmente  elegíveis  

Total de atendimentos no PSHC 

441.601 atendimentos 

Atendimento no  

PSHC 

 

Preenche  

critério de inclusão 

Preenche 

 critério de exclusão 
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5.2 População do estudo 

 

Entre 2009 e 2013 foram registrados no SIH 688.252 atendimentos 

realizados nos serviços de emergência do ICHC. Não analisamos os 246.651 

atendimentos realizados nos serviços de emergência da Obstetrícia, Oftalmologia 

ou Otorrinolaringologia. Consideramos potencialmente elegíveis 441.601 

atendimentos no PSHC. Não preencheram os critérios de inclusão 46.303 

atendimentos, sendo 44.583 atendimentos a menores de 18 anos, e 1.720 sem o 

preenchimento da idade no sistema.  

Inicialmente, avaliamos a elegibilidade dos 395.298 atendimentos prestados 

a indivíduos maiores de 18 anos. Excluímos da amostra os 54.369 atendimentos que 

preencheram os critérios de exclusão, sendo 8.553 por dados incompletos e 

inconsistências, 28.156 por SAVA, 5.946 por SAUT, 9.617 por transferências 

hospitalares, 1.657 por desfechos do atendimento diferentes de INTERNACAO ou 

ALTA, 187 atendimentos que foram internados e tiveram desfechos da internação 

diferentes de ALTA ou OBITO, e 703 atendimentos com duplicidades de número de 

atendimento e ou número de AIH. Consideramos elegíveis 340.929 atendimentos 

consecutivos completos, referentes a 222.387 indivíduos.  A média foi de 1,53 

atendimentos/pessoa; o desvio-padrão=1,597. O número de atendimentos/pessoa 

desta amostra variou de 1 a 136. Os percentis 25, 50 e 75 foram 1,00; 1,00 e 2,00 

respectivamente.  

Deste total, 81,8% (278.860 atendimentos) chegaram ao PSHC provenientes 

de sua residência, 9,3% (31.573 atendimentos) provieram de algum serviço de 

saúde, 4,5% (15.446 atendimentos) vieram diretamente da rua, e 4,4% de outros 

locais. Em relação ao total da amostra, 240.604 dos 340.929 atendimentos (70,6%) 

tinham registro HC e 10.0325 atendimentos (29,4%) não tinham RGHC. 

Dentre os atendimentos elegíveis, 73. 519 foram realizados em 2009, 70.062 

em 2010, 72.586 em 2011, 78.009 em 2012 e 46.753 em 2013. Na distribuição da 

casuística por grupo etário, 137.756 atendimentos foram prestados aos indivíduos 
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do grupo adulto jovem (40,4% da amostra), 112.095 aos do grupo adulto maduro 

(32,9%), 73.706 aos do idoso  jovem (21,6%) e 17.372 aos do muito idoso (5,1%). Do 

total da amostra, 185.929 eram mulheres (54,54%) e 155.000 homens (45,46%). Os 

340.929 atendimentos da amostra resultaram em 53.854 internações hospitalares 

(15,79% da amostra), sendo que 13.946 destas originaram faturamento de diárias 

de UTI. A Tabela 1 e o Gráfico 1 ilustram a distribuição anual do número de 

atendimentos, de internações e de internações com UTI. 

 

Tabela 1 - Distribuição por ano dos atendimentos, internações e estadias em UTI  

número 2009 2010 2011 2012 2013 total 

atendimentos 73.519 70.062 72.586 78.009 46.753 340.929 

% da amostra total 21,6 20,6 21,3 22,9 13,7 100,0 

internações 11.328 11.157 11.261 10.578 9.530 53.854 

% da amostra total 21,0 20,7 20,9 19,7 18,2 100,0 

casos UTI 2.526 2.941 2.863 2.918 2.698 13.946 

% da amostra total 18,1 21,1 20,5 20,9 19,4 100,0 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 -  Distribuição por ano dos atendimentos, internações e estadias em UTI   
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5.3 Amostra analisada 

 

Analisamos 222.062 indivíduos (99,99% da amostra) com 01 a 15 

atendimentos/pessoa nos cinco anos, num total de 333.028 atendimentos 

completos (97,68% dos atendimentos). A idade média foi 46,7 ± 18,6 anos, a 

mediana= 45, a mínima=18 e a máxima=108. Para fins de análise, consideramos os 

7.671 com motivos de atendimento agendados (2,3% da amostra), os 964 

atendimentos com internações de outras especialidades (diferentes de clínica e 

cirurgia) (0,3%) e os 146 com procedimento diagnóstico (0,00%) como dados 

faltantes (“missing”). A Tabela 2 e o Gráfico 2 demonstram a seleção da amostra 

para análise. 
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Tabela 2 - Seleção da amostra para análise  
 

 
 categorias 

Nº Atendi-
mentos 

%  
Nº Indi-
víduos 

%  
Média 

de idade D
es

vi
o

 
p

ad
rã

o
 

M
ed

ia
n

a 

M
in

im
o

 

M
ax

im
o

 

Amostra 
elegível 

1 a 15 
atendimentos/ 
pessoa 

333.028 97,68 222.062 99,999 46,7 18,6 45,0 18 108 

1  166.364 48,80 166.364 74,92 44,1 18,2 41,0 18 108 

2 a 15  166.664 48,88 55.698 25,08 49,2 18,7 48,0 18 103 

>15 
atendimentos/ 
pessoa 

7.901 2,32 325 0,001 54,9 18,3 55,0 20 99 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 -  Distribuição dos indivíduos da amostra conforme o nº 
atendimentos/indivíduo 
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5.4 Características descritivas da amostra  

 

As mulheres compuseram a maior parte da amostra dos atendimentos 

completos (54,6%).  Os adultos jovens são a maioria da amostra (40,8%), seguidos 

pelos adultos maduros (32,7%), idosos jovens (21,5%) e muito idosos (5,1%). Entre 

2009 e 2013, a média e a mediana de idade anuais aumentaram 3.6 e 4 anos, 

respectivamente (p<0,001). Houve 52.592 internações (15,8% dos atendimentos), 

13.615 delas com estadia em UTI.  A mortalidade foi de 12,7% (Tabela 3). A Tabela 4 

demonstra as características de interesse e os dados considerados faltantes 

(missing). 

 

Tabela 3 -  Características da amostra analisada 
 

 
Missing: 7671 (2,3%) por atendimentos agendados, 964 (0,3%) por internações de outras especialidades e 146 (0,0%) por 

procedimento diagnóstico. DP: desvio padrão. 

Média, Dp, mediana, mínimo e máximo referem-se a idade em anos.  

 

  

Ano  
nº 

atendimentos 
% 

atendimentos 
Média  DP Mediana Mínimo Máximo 

2009  71.833 21,6 45,2 18,5 43,0 18 103 

2010  68.386 20,5 46,1 18,3 44,0 18 104 

2011  70.715 21,2 46,8 18,3 46,0 18 101 

2012  76.224 22,9 47,4 18,6 47,0 18 108 

2013  45.870 13,8 48,4 19,4 47,0 18 107 

Total 333.028 100,0 46,7 18,6 45,0 18 107 

Sexo Feminino 181.884 54,6 46,5 18,6 45,0 18 108 

Sexo Masculino 151.144 45,4 46,9 18,5 46,0 18 102 

adulto jovem 135.763 40,8 28,4 6,1 28,0 18 39 

adulto maduro 108.830 32,7 49,5 5,7 50,0 40 59 

idoso 71.602 21,5 68,2 5,6 68,0 60 79 

muito idoso 16.833 5,1 84,7 4,1 84,0 80 108 

Demanda Referenciada 16.875 5,1      

Hospitalização 52.592 15,8      

Estadia UTI 13.615 4,10      

Óbito 6674 2,00      
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Tabela 4 -  Variáveis de interesse com dados faltantes (missing data) 

variável do atendimento categorias n=333.028 % %Válida % cumulativa 

Tipo de Demanda 

Expontânea 316.153 94,9 94,9 94,9 

Referenciada 16.875 5,1 5,1 100,0 

Válidos 333.028 100,0   

Missing 0 0   

Turno de Atendimento 

Diurno 246.520 74,0 74,0 74,0 

Noturno 86.508 26,0 26,0 100,0 

Válidos 332.028 100,0   

Missing 0 0   

Motivo de Atendimento 

SintomLocal 106.831 32,1 32,8 32,8 

SintomGeral 150.423 45,2 46,2 79,1 

CausaExterna 30.323 9,1 9,3 88,4 

Avaliação 37.780 11,3 11,6 100,0 

Válidos 325.357 97,7 100,0  

                 Missing (agendados) 7.671 2,3   

variável da internação categorias n=52.592 % %Válida % cumulativa 

Tipo de Internação 

Cirurgia 26.091 7,8 50,5 50,5 

Clínica 25.537 7,7 49,5 100,0 

Válidos 51.628 15,5 100,0  

 outro 964 0,3   

Sistema 280.436 84,2   

     Missing 281.400 84,5   

Tipo de Procedimento 

Clínico 36.376 10,9 69,4 69,4 

Cirúrgico 14.564 4,4 27,8 97,2 

Transplante 1.493 0,4 2,8 100,0 

Válidos 52.433 15,7 100,0  

 Diagnóstico 146 0,0   

Atendimentos de Alta 280.449 84,2   

Missing 280.595 84,3   

Estadia UTI 

Não 38.977 11,7 74,1 74,1 

Sim 13.615 4,1 25,9 100,0 

Válidos 52.592 15,8 100,0  

Missing  280.436 84,2   

Tempo de Internação 
Categorizado 

 0 - 1 11.252 3,4 21,4 21,4 

 2 - 2 6.455 1,9 12,3 33,7 

 3 - 3 4.612 1,4 8,8 42,5 

 4 - 7 11.158 3,4 21,2 63,7 

 8 - 20 13.462 4,0 25,6 89,3 

 21+ 5.640 1,7 10,7 100,0 

Válidos 52.579 15,8 100,0  

Missing 280449 84,2   
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A Tabela 5 segmenta os atendimentos por sexo e por grupo etário. Os 

homens têm maior proporção de demanda referenciada, de internações, de óbitos 

(p<0,001) e de estadia em UTI (p=0,009). A proporção dos atendimentos 

referenciados aumenta progressivamente do adulto jovem para o muito idoso. Já os 

percentuais das internações cirúrgicas diminuíram gradualmente do adulto jovem 

para o muito idoso, e dos procedimentos cirúrgicos caíram apenas nos muito 

idosos. Não houve diferença entre os sexos quanto ao tipo de internação e ao 

procedimento principal.  
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Tabela 5 - Características segmentadas por sexo e por grupo etário     
 

  Sexo  
 

Grupo Etário 
 

Comparações das Proporções das colunas 
Grupo etário 

 
 

Feminino 
  

 
Masculino 

  
p valor* 

adulto 
jovem   

adulto 
maduro   

idoso 
jovem    

muito 
idoso   p valor* 

 adulto 
jovem 

 adulto 
maduro 

idoso 
jovem 

muito 
idoso 

  N %  N %  
 

N %  N %  N %  N %  
 

(A) (B) (C) (D) 

características dos atendimentos               

Demanda 
Referenciada 

6.808 3,7 10.067 6,7 < ,001 5.473 4,0 5.144 4,7 4.428 6,2 1.830 10,9 < ,001  A(< ,001) A(< ,001) A(< ,001) 
                B(< ,001) B(< ,001) 
                 C(< ,001) 

                   

Internação  

Hospitalar 

24.429 13,4 28.163 18,6 < ,001 13.708 10,1 17.448 16,0 16.464 23,0 4.972 29,5 < ,001   A(< ,001) A(< ,001) A(< ,001) 

     
        

 
    B(< ,001) B(< ,001) 

     
        

 
      C(< ,001) 

                   
características das internações                

Internação 
Cirurgia 

11.969 50,1 14.122 50,9 0,052 7.147 53,2 8.665 50,6 8.043 49,7 2.236 45,6 < ,001 B(< ,001) D(< ,001) D(< ,001)  

    
         

 
C(< ,001)       

    
         

 
D(< ,001)       

                   

Procedimento 
Cirúrgico 

6.683 27,4 7.881 28,1 0,104 3.963 29,0 4.809 27,7 4.536 27,6 1.256 25,3 ,014 D(< ,001) D( ,008) D( ,009)    

                   

Estadia UTI   
6.194 25,4 7.421 26,4 < ,001 3.343 24,4 4.455 25,5 4.441 27,0 1.376 27,7 < ,001 D(< ,001) D( ,014)     

                  A(< ,001) A(< ,001) 
                   

Óbito 
     

        
 

    B( ,015) B( ,014) 
2.914 11,9 3.760 13,4 < ,001 914 6,7 1.884 10,8 2.630 16,0 1.246 25,1 < ,001   A(< ,001) A(< ,001) A(< ,001) 

     
        

 
    B(< ,001) B(< ,001) 

              
      C(< ,001) 

*Nível de significância p-valor < 0,05.       Os testes de comparação das proporções das colunas A, B, C e D em cada variável foram baseados em testes bicaudais. O Nível de significância < 0,05. Os resultados 
foram ajustados para todos os pares de comparações usando a correção de Bonferroni. Para cada par de categoria significante naquela variável, a letra da categoria com a menor proporção aparece na 
coluna da categoria com a maior proporção.  
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A Tabela 6 segmenta a amostra por sexo e grupo etário combinados.   

Proporcionalmente há mais atendimentos de homens entre os idosos jovens, e de 

mulheres nos demais grupos (p<0,001). as proporções dos atendimentos 

referenciados, das internações e dos óbitos crescem do jovem para o muito idoso 

nos dois sexos. Os muito idosos tem menos procedimentos cirúrgicos nos dois 

sexos.  

 

Tabela 6 -   Características segmentadas por sexo e por grupo etário combinados  

% relativas: nº atendimentos do grupo etário / nº atendimentos do sexo;  
% características de atendimento: nº atendimentos por categoria/total atendimentos;  
% características de internação: nº internações por categoria /total internações 

  

Sexo  Feminino Masculino 

Grupo Etário 
 

adulto 
jovem 

adulto 
maduro 

idoso 
jovem 

muito 
Idoso 

adulto 
jovem 

adulto 
maduro 

idoso 
jovem 

muito 
idoso 

Atendimento N 74658 60590 36886 9750 61105 48240 34716 7083 

Grupo etário/ 
sexo 

%  
relativa 

41,0 33,3 20,3 5,4 40,4 31,9 23,0 4,7 

características do atendimento 

                

Demanda 
Referenciada 

N 1819 1955 1979 1055 3654 3189 2449 775 

%  2,4% 3,2% 5,4% 10,8% 6,0% 6,6% 7,1% 10,9% 

Internação  

Hospitalar 

N 6217 7711 7631 2870 7491 9737 8833 2102 

%  8,3% 12,7% 20,7% 29,4% 12,3% 20,2% 25,4% 29,7% 

características da internação 

                

Internação 
Cirurgia 

N 3169 3778 3731 1291 3978 4887 4312 945 

%  52,4% 50,1% 49,9% 45,6% 53,9% 51,0% 49,6% 45,6% 

Procedimento 
Cirúrgico 

N 1726 2151 2095 711 2237 2658 2441 545 

%  27,8% 28,0% 27,5% 24,9% 29,9% 27,4% 27,7% 26,0% 

Estadia UTI 
N 1426 1926 2064 778 1917 2529 2377 598 

%  22,9% 25,0% 27,0% 27,1% 25,6% 26,0% 26,9% 28,4% 

Óbito 
N 288 715 1190 721 626 1169 1440 525 

%  4,6% 9,3% 15,6% 25,1% 8,4% 12,0% 16,3% 25,0% 
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5.5 Dados dos desfechos 

 

A taxa de internação triplicou (10,1 para 29,5%) e a mortalidade hospitalar 

quadruplicou (6,7 para 25,2%) do grupo adulto jovem para o muito idoso. Os 

homens internaram mais do que as mulheres (18,6% vs 13,4%), e tiveram maior 

mortalidade hospitalar (respectivamente 13,4 e 11,9%) (p<0,001). As taxas de 

hospitalização e de mortalidade cresceram com a idade em ambos os sexos.   

Os adultos maduros tiveram percentuais de estadia em UTI similares ao dos 

adultos jovens, e os idosos jovens ao dos muito idosos. Os tempos de internação e 

de UTI praticamente não diferiram entre os grupos etários nem entre os sexos. 

Quando comparamos os anos, o tempo de internação pouco mudou, e a média de 

tempo de UTI diminuiu (Tabela 7).  

 
Tabela 7 -  Variáveis quantitativas segmentadas por sexo e grupo etário  

Sexo  Feminino  Masculino 

Grupo Etário 
adulto 
jovem 

adulto 
maduro 

idoso 
jovem 

muito 
idoso 

 
adulto 
jovem 

adulto 
maduro 

idoso 
jovem 

muito 
idoso 

Idade (ano) 

N 74658 60590 36886 9750  61105 48240 34716 7083 

Média 28,3 49,4 68,2 84,9  28,5 49,6 68,2 84,3 

Dp 6,1 5,6 5,7 4,3  6 5,8 5,6 3,9 

Mediana 28 49 68 84  28 50 68 83 

Mínimo 18 40 60 80  18 40 60 80 

Máximo 39 59 79 108  39 59 79 102 

Tempo de 
UTI 

N 1426 1926 2064 778  1917 2529 2377 598 

Média 6,2 6,6 6,9 6,8  6,3 6,7 6,8 6,9 

Dp 7,8 7,8 8,4 7,9  7,7 8 8,2 8,5 

Mediana 3 4 4 4  3 4 4 4 

Mínimo 1 1 1 1  1 1 1 1 

Máximo 71 60 67 74  59 90 68 63 

Tempo de 
internação 

N 6215 7710 7630 2868  7490 9734 8831 2101 

Média 8,3 8,7 8,8 8,5  8,3 8,6 8,7 9 

Dp 10,6 10,9 12,9 11,1  10,8 11,1 10,8 11 

Mediana 4 5 5 5  4 5 5 5 

Mínimo 0 0 0 0  0 0 0 0 

Máximo 125 184 490 193  115 178 106 87 

Dp = desvio padrão  
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A proporção dos atendimentos a adultos jovens no PSHC caiu anualmente, 

diminuindo 6,2% em cinco anos, (de 44.4% em 2009 para 38.2% em 2013). No 

mesmo período, a proporção referente aos atendimentos indivíduos com idade de 

60 ou mais anos cresceu em todos os anos, somando 5,8% (de 24,1% em 2009 para 

29,9% em 2013). em relação aos demais grupos etários, entre 2009 e 2013, a 

proporção de atendimentos oscilou 0,5% no grupo maduro (de 31,4% para 31,9%), 

2,7 % no idoso jovem (de 19,8 para 22,5%) e 3,4% no muito idoso (de 4,3% para 

7,4%), conforme demonstramos abaixo na Tabela 8 e no Gráfico 3. Em 2013 o 

número de atendimentos caiu acentuadamente em todas os grupos etários, exceto 

nos muito idosos. entretanto, o número de internações foi pouco afetado e as 

frequências anuais de estadia em UTI permaneceram relativamente estáveis. 

(Tabela 8).  
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Tabela 8 -  Características da amostra segmentadas por ano  
 

  Ano 

 
2009  2010 2011 2012 2013  

  N % N % N % N % N % 

Sexo Feminino 38.530 53,6 37.410 54,7 38.816 54,9 42.612 55,9 24516 53,4 

adulto jovem 31.918 44,4 28.581 41,8 27.980 39,6 29.753 39,0 17.531 38,2 

maduro 22.583 31,4 22.520 32,9 24.387 34,5 24.724 32,4 14.616 31,9 

idoso jovem 14.236 19,8 14.115 20,6 14.922 21,1 17.997 23,6 10.332 22,5 

muito idoso 3.096 4,3 3.170 4,6 3.426 4,8 3.750 4,9 3.391 7,4 

Atendimentos  71.833 100,0 68.386 100,0 70.715 100,0 76.224 100,0 45.870 100,0 

Demanda 
Referenciada 

2.995 4,2 3.142 4,6 3.696 5,2 3.623 4,8 3.419 7,5 

 Internações 
Hospitalares 

11.064 15,4 10.872 15,9 10.961 15,5 10.340 13,6 9.355 20,4 

Internação 
Cirurgia 

5.052 46,6 5.184 48,6 5.274 49,0 5.551 54,7 5.030 54,5 

Procedimento 
Cirúrgico 

3.074 27,9 2.968 27,4 2.871 26,3 2.947 28,6 2.704 29,0 

Estadia UTI 2.479 22,4 2.856 26,3 2.782 25,4 2.847 27,5 2.651 28,3 

Óbitos 

 
1.240 11,2 1.379 12,7 1.407 12,8 1.378 13,3 1.270 13,6 

% Sexo, grupo etário, Demanda Referenciada e Desfecho Hospitalização: nº atendimentos por categoria/total atendimentos;  

%  Internação Cirurgia, Procedimento Cirúrgico. Estadia UTI e Desfecho Óbito: nº internações por categoria /total internações 

 

 

 

 

 

Gráficos 3 -   Distribuição dos atendimentos por grupo etário  
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5.6 Análise multivariada  (Tabela 9)  

 

Os principais fatores de risco para hospitalização foram (Odds Ratios):  

demanda referenciada (OR=6,34), grupos etários muito idoso (3,49), idoso jovem 

(2,70), adulto maduro (1,75), sexo masculino (1,37).  

Houve associação da estadia em UTI com as seguintes variávais (ORs): 

procedimento cirúrgico (OR=5.28), demanda referenciada (1,36), muito idoso 

(1,27), idoso jovem (1,19) e adulto maduro (1,08). Adultos jovens e adultos maduros 

tiveram a mesma chance de UTI (p= 0,014, significante se <0,007 quando corrigida 

por Bonferrroni). Na análise post-hoc, os idosos jovens e os muito idosos tiveram 

risco de UTI similares (p=0,168). O sexo não foi fator de risco para estadia em UTI 

(p=0.095).  

Os principais fatores associados (Odds Ratios) com a mortalidade foram:  

estadia em UTI (7,34), grupos etários muito idoso (5,93), idoso jovem (3,41) e adulto 

maduro (2,04), demanda referenciada (1,86) e sexo masculino (1,14). A chance de 

óbito cresceu conforme o grupo etário e, em menor grau, nos homens. Não houve 

diferença significativa de mortalidade entre os anos (p=0,59). 
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Tabela 9 -  ORs dos desfechos Hospitalização, Estadia em UTI e Óbito 
 
 

ref=categoria de referência 

 

Desfecho Hospitalização (internação=1 e alta do PSHC=0) Estadia em UTI (sim=1 e não=0) Óbito (óbito=1 e alta da internação=0) 

Efeito fixo significância categorias OR 
IC 95% 

(menor-maior) 
significância categorias OR 

IC 95% 

(menor-maior) 
significância categorias OR 

IC 95% 

(menor-maior) 

Ano < ,001 

2013 1,21 1,12 - 1,32 

< ,001 

2013 1,31 1,22-1,42 

0,599 

2013 1,03 0,93-1,14 

2012 0,80 0,74 - 0,86 2012 1,34 1,24-1,44 2012 1,07 0,97-1,18 

2011 0,94 0,87 - 1,02 2011 1,21 1,12-1,31 2011 1,05 0,95-1,16 

2010 1,01 0,94 - 1,09 2010 1,32 1,22-1,42 2010 1,08 0,97-1,19 

2009 ref * 2009 ref * 2009 ref * 

Sexo < ,001 
M 1,37 1,30 - 1,44 

0,096 
M 1,04 0,99-1,09 

< ,001 
M 1,14 1,07-1,21 

F ref * F ref * F ref * 

Grupo Etário < ,001 

muito idoso 3,49 3,15 - 3,87 

< ,001 

muito idoso 1,27 1,15-1,39 

< ,001 

muito idoso 5,93 5,93-6,66 

idoso jovem 2,7 2,52 - 2,88 idoso jovem 1,19 1,11-1,27 idoso jovem 3,41 3,09-3,76 

maduro 1,75 1,64 - 1,86 maduro 1,08 1,02-1,16 maduro 2,04 1,84-2,25 

adulto jovem ref * adulto jovem ref * adulto jovem ref * 

Tipo demanda < ,001 
Referenciada 6,34 5,81 - 6,91 

< ,001 
Referenciada 1,36 1,27-1,46 

< ,001 
Referenciada 1,83 1,71-2,01 

Espontânea ref * Espontânea ref * Espontânea ref * 

Estadia UTI 
 

  

  

    
< ,001 

Sim 7,34 6,75-7,97 

 

    

 

    Não ref * 
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As tabelas 10, 11 e 12 demonstram os GLMMs utilizados. 

  

Tabela 10 -  GLMM Desfecho de Atendimento Completo: Hospitalização    

(0=Alta do PSHC  e 1= Internação) 
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Tabela 11 -  GLMM Desfecho Estadia em UTI      (0=Não  e 1= Estadia UTI) 
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Tabela 12 -  GLMM Desfecho de Internação: Óbito    

(0=Alta da Internação e 1= Óbito) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Discussão 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

A superlotação do SME é uma preocupação mundial e em vários países a 

frequência de atendimentos nos SME cresce mais do que a taxa de crescimento da 

população.29,68,69 Existem controvérsias quanto a participação do envelhecimento 

populacional como determinante deste fenômeno.70  

É importe contextualizar a composição da amostra. O ICHC é um hospital 

universitário que está inserido no sistema de saúde como referência de nível 

terciário para os casos de alta complexidade, inclusive em urgência e emergência. 

Em 2002 o Ministério de Saúde emitiu a portaria GM nº 2.048, que normatizou os 

Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência e estabeleceu diretrizes para 

hierarquizar o atendimento conforme sua gravidade e complexidade, para controlar 

as transferências e o transporte interhospitalar através de centrais médicas de 

regulação e para orientar a implantação das grades de referência regionalizadas.71  

Os pacientes referenciados chegam de ambulância ou helicóptero ao serviço de 

emergência terciário, e vem tanto do próprio complexo hospitalar quanto da rede 

do SUS, provenientes de outro hospital, de um SME de menor complexidade ou 

então de ambulatórios, após autorização da central reguladora. Casos de 

emergência também são trazidos ao PSHC pelo SAMU, pelo corpo de bombeiros e 

pela polícia.  

Entretanto, muitos pacientes procuram diretamente o SME de maneira 

espontânea. Uma parcela significativa dos atendimentos no SME é composta por 

casos não urgentes, que poderiam ser atendidos em serviços de menor 

complexidade sem comprometer o tempo de espera dos casos urgentes, a 

segurança dos pacientes e nem sobrecarregar a equipe do SME. Kraaijvanger et al. 

analisaram os motivos que levaram holandeses a procurar atendimento de 

emergência sem encaminhamento médico. Os motivos mais elencados foram a 

preocupação com a gravidade dos sintomas, o desejo de realizar exames 
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laboratoriais e de imagem com rapidez, e a prontidão do atendimento em relação a 

espera por atendimento ambulatorial.  Mesmo em um país com sistema de atenção 

primária acessível, como a Holanda, mais de um terço das visitas espontâneas ao 

SME foram consideradas inapropriadas, tanto por emergencistas quanto por 

médicos da atenção primária.72 Nos últimos anos foram desenvolvidas diferentes 

estratégias e métodos de triagem para admitir os casos graves no SME com maior 

presteza e redirecionar os casos não urgentes com segurança.73-74  

Neste estudo, o número de atendimentos incluídos na amostragem ficou 

relativamente estável de 2009 a 2012, e diminuiu abruptamente em 2013, em 

oposição a tendência de crescimento na procura dos SME acima referida. Além das 

alterações epidemiológicas, o período utilizado para o estudo englobou medidas 

administrativas implementadas no complexo hospitalar que interferiram no afluxo 

de pacientes ao PSHC. Podemos citar entre elas: 

 disponibilizar mais médicos seniores durante períodos do dia para 

agilizar o atendimento inicial de parcela da demanda espontânea do 

SME; 

 disponibilizar vagas em ambulatórios breves do ICHC com agendamento 

mais rápido; 

 ampliar os serviços de hospital dia; 

 oferecer aos usuários do HCFMUSP informações sobre a instituição e a 

Rede SUS: 

1. o PSHC atende casos de urgência ou emergência;  

2. pacientes que não demandam atendimento de urgência ou 

emergência devem procurar atendimento em unidades de 

atenção primária e secundária do SUS 

 realizar o acolhimento e orientação da demanda espontânea com 

equipe multidisciplinar.75 
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Em 2012 iniciou-se a reforma do PSHC e o processo de implantação de um 

sistema de triagem com avaliação de risco, o sistema de Triagem de Manchester 

versão II (Manchester Triage System version II).76 Os pacientes com demanda 

espontânea passaram a ser avaliados por uma equipe multidisciplinar de triagem, 

composta por médico, enfermeiro e assistente social, e classificados como urgentes 

ou não urgentes conforme a sua gravidade. Os atendimentos com maior risco foram 

priorizados quanto ao tempo para atendimento. Os casos avaliados como não 

urgentes passaram a ser redirecionados para a rede de saúde com a devida 

orientação. Dias e colaboradores estudaram os desfechos 30 dias após o 

atendimento em pacientes triados no PSHC como não urgentes e observaram 

resultados iniciais promissores.77 

Como consequência destas medidas administrativas, a casuística incluída em 

2013 foi bem menor em número de atendimentos do que os outros anos e 

representou 14% da amostra dos cinco anos. As frequências anuais dos 

atendimentos referenciados ao PSHC, das estadias em UTI e de óbitos 

permaneceram estáveis, indicando triagem adequada dos casos de urgência e 

emergência. Apesar da reforma, o número absoluto de internações e de cirurgias 

aproximou-se dos totais dos demais anos. Cabe ressaltar que a amostragem 

coletada em 2013 é mais representativa das condições atuais do PSHC, que 

rotineiramente classifica o risco de gravidade clínica de cada atendimento.  

Diversos autores relataram que os idosos adultos são super representados 

nos SME comparativamente a suas proporções na população geral nas mesmas 

áreas geográficas 6,17. Neste trabalho, a proporção de maiores de 60 anos na 

amostra (26,7%) foi superior à sua participação na população geral.  Segundo o 

censo de 2010, dos 11.303.626 habitantes do município de São Paulo, 11,89% 

(1.338.532) tinha 60 ou mais anos, o equivalente a 16,58% dos paulistanos acima 

dos 20 anos.78 Os 8.073.000 paulistanos maiores de 20 anos na ocasião do censo 

(71,74% da população recenseada) se distribuíam da seguinte maneira: 49,08% 

tinham idade entre 20-39 anos; 34,34% entre 40 e 59 anos; 14,05% entre 60 e 79 

anos, e 2,53% tinham idade igual ou maior a 80 anos. Em nossa casuística, a 
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proporção dos atendimentos a indivíduos com idade entre 18-39 anos (40,8%) foi 

menor que a descrita para a mesma faixa etária no censo, a da faixa entre 40-59 

anos foi equivalente (32,7%) e a das faixas entre 60-79 anos e com 80 anos ou mais 

foram maiores (21,5% com perfil Idoso e 5,1% Muito Idoso), refletindo uma maior 

utilização dos SME pelos idosos já observada em outros países.79-82  

Dois grandes estudos longitudinais recentes de base populacional na 

Austrália analisaram a utilização dos SME públicos durante mais de dez anos em 

duas áreas metropolitanas diferentes (Melbourne e Sidney) e correlacionaram com 

dados demográficos. De 1999 a 2009, a população de Melbourne aumentou 19% e 

o volume dos atendimentos nos SME da área metropolitana cresceu 55%, 

principalmente nos idosos e de modo mais acentuado nos muito idosos. Em 2008 o 

grupo com idade acima de 85 anos constituiu 1,7% da população regional e gerou 

4,7% dos atendimentos dos SME.83 Pesquisa semelhante foi realizada de 2001 a 

2011 em Sidney. Os autores compararam três grupos de pacientes (até 65 anos, de 

65-79 anos e com 80 ou mais anos de idade), e demonstraram um crescimento 

desproporcional nas taxas de procura dos SME e nas taxas das internações para os 

muito idosos. As taxas de procura do SME pelos grupos de 65 a 79 anos e de 80 ou 

mais anos foram 1,6 e 3,6 vezes maiores do que a taxa do grupo com idade até 65 

anos, respectivamente, e houve um incremento anual de 40 pacientes internados 

pelo SME/1000 atendidos do grupo com 80 ou mais anos em relação ao grupo não 

idoso.84  

Observamos indícios de mudança no perfil demográfico do usuário do PSHC. 

A proporção de atendimentos a adultos jovens caiu anualmente (de 44,4 para 

38,2%), enquanto a de maiores de 60 anos (24.1 para 29.9%) cresceu. A média e a 

mediana anuais da idade da amostra aumentaram 3,6 e 4 anos, respectivamente. 

Entretanto, o período de apenas 5 anos é curto, a segmentação etária utilizada e as 

oscilações anuais dos grupos maduro, idoso jovem e muito idoso obstaram esta 

conclusão (Tabela 8).  

Nossos resultados são compatíveis com os encontrados na literatura. A taxa 

de demanda referenciada dobrou (4,0 para 10,7%), a de internação triplicou (10,1 
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para 29,5%) e a mortalidade hospitalar quadruplicou (6,7 para 25,2%) do grupo 

jovem para o muito idoso. Lowthian et al. relataram proporções semelhantes as 

nossas nos SME de Melbourne.83 Aminzandeh e Dalziel revisaram 11 estudos 

internacionais e relataram que entre um terço e metade de todas as visitas de 

doentes idosos ao SME resultam em internações hospitalares. Estas taxas são de 2.5 

a 4.6 vezes mais elevadas do que as taxas de hospitalização para pacientes mais 

jovens.27  

É importante frisar o papel cada vez mais relevante dos muito idosos na 

utilização dos SME.85 Em um hospital universitário suíço, a incidência de visitas ao 

SME entre 2005 e 2010 aumentou 26% em pessoas com 65-84 anos e 46% nos 

maiores de 85 anos, com risco crescente de hospitalização.86 Segundo Arendts e 

Lowthian, até 2050 os muito idosos passarão de 1,5 para 5% da população na 

Austrália.79 Leonard et al. demostraram em Sidney ao longo de 11 anos o aumento 

desproporcional na procura dos SME por maiores de 80 anos, taxa 3,6 vezes maior 

do que pessoas  com até  65 anos e 1,6 vezes maior do eu pacientes  com 65-79 

anos.84 Em Melbourne os pacientes atendidos no SME com idade acima de 85 anos, 

quando comparados com pacientes de 35–59 anos, tiveram probabilidade 5 vezes 

maior de ficarem internados em observação por uma noite e 11 vezes maior de 

serem internados durante mais de dois dias.87  

Pallin e colaboradores analisaram os dados demográficos americanos entre 

1993 e 2009 e relataram que os idosos entre 60 e 80 anos não são usuários tão 

contumazes dos SME em comparação aos nonagenários, crianças e adolescentes, e 

a taxa de visitas ao SME foi semelhante dos 40 aos 69 anos, subindo depois dos 70 

anos. Os autores postulam que o   número de internações provenientes do SME 

cresce 1,26 mais rápido do que o crescimento populacional.70 No presente estudo, 

os muito idosos tiveram os riscos de hospitalização, de estadia em UTI e de óbito 

maiores do que os das faixas mais jovens. A implantação da triagem de classificação 

de risco reduziu acentuadamente o volume dos atendimentos em todos os grupos 

etários, exceto dos muito idosos. Esta relativa estabilidade no número de 

atendimentos dos muito idosos constatada entre 2009 e 2013, inclusive quando 
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triados por gravidade, endossa os maiores riscos relatados neste grupo. A razão de 

chances de óbito (OR) dos adultos maduros foi 2,04; a dos idosos jovens foi 3,42 e a 

dos muito idosos foi 5,93; e corresponderam ao dobro, ao triplo e quase seis vezes 

a OR dos adultos jovens. 

Em artigo de 2007, Marik discutiu se a idade per se deveria limitar as 

indicações de UTI e questionou o etarismo. Segundo ele, a decisão de admitir um 

paciente em UTI deve considerar as comorbidades, o estado funcional pré-

hospitalar, e as preferencias do paciente em relação ao uso de suporte avançado de 

vida, devendo ser sempre assegurado o acesso aos cuidados paliativos.88 Farfel 

comparou 840 pacientes de UTI maiores de 55 anos e observou que a combinação 

de idade e ventilação mecânica invasiva foram fortemente associados com a 

mortalidade hospitalar. O autor concluiu que a idade não deve ser considerada 

como um fator relacionado com a mortalidade hospitalar de idosos que não 

requeiram de suporte com ventilação invasiva em UTI.89 Villa relatou que 

sobreviventes de UTI com idade acima de75 anos evoluíram com redução de 

funcionalidade e recuperação parcial após 1 ano. O grau da recuperação estava 

associado ao menor tempo de UTI e ao melhor estado funcional basal.90 Em nossa 

casuística, a idade não foi um fator preponderante na indicação ou não de UTI. O 

risco de UTI aumentou conforme o grupo etário, mas com pequeno tamanho do 

efeito.91,92 Os grupos adulto jovem (referencia) e adulto maduro (OR=1.08) tiveram 

chance de UTI similares (p corrigido por Bonferroni>0,007). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os idosos jovens (OR= 1,19) e os muito idosos 

(OR=1,27) (p=0,168), mas houve de ambos os grupos com os adultos jovens e com 

os adultos maduros.  

Docherty relatou que octagenários internados em UTI tinham menos 

comorbidades do que o grupo de 65-79 anos, quase o dobro da proporção de 

cirurgias de emergência do que os demais grupos e, quando ventilados 

mecanicamente, apresentavam indicadores fisiológicos semelhantes aos indivíduos 

mais jovens na admissão. Os muito idosos internados receberam 

proporcionalmente mais suporte cardiovascular e menor duração de ventilação 
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mecânica, menos terapia dialítica e ficaram menos tempo na UTI do que os 

pacientes abaixo de 65 anos.93 Em 2015 Haas et al. relataram que de 2005 a 2014 a 

população de muito idosos e o total de internações atribuídas a este grupo 

aumentou na Holanda, mas o número de internações e do tempo de internação em 

UTI permaneceu estável, com exceção do crescimento das internações em UTI e dos 

dias de UTI daqueles submetidos a cirurgia cardíca.94 Vale ressaltar que, em nossa 

casuística, o tempo de UTI estatisticamente não variou dentre os perfis e grupos 

etários nem entre os sexos, e caiu em todas as faixas no decorrer dos 5 anos, 

mostrando maior rotatividade dos leitos indistintamente. Entre 2009 e 2013, o 

crescimento do risco de UTI e a redução no tempo de internação em UTI, 

observados em todas as categorias, sugerem uma maior eficiência na utilização dos 

leitos de UTI durante o período estudado.  

No presente estudo, as mulheres foram a maioria dos usuários do PSHC em 

todos os grupos etários, exceto no grupo de idosos jovens. O predomínio do sexo 

feminino nos atendimentos de indivíduos idosos no SME é conhecido.29,95 A 

participação feminina no ED cresce ainda mais nos muito idosos, inclusive em países 

com maior número de atendimentos a homens.17,18,19 O sexo masculino foi um fator 

de risco de pequeno tamanho do efeito para hospitalização (OR= 1,37) e 

mortalidade (OR=1,14).91,92 Os homens tiveram maior probabilidade de internar em 

todos os grupos etários, exceto nos muito idosos, quando a probabilidade foi similar 

com a das mulheres.  

Encontramos semelhança entre os tempos de internação e de UTI dos 

diferentes grupos etários, similaridade entra as proporções dos procedimentos 

cirúrgicos dos adultos jovens, dos adultos maduros e dos idosos jovens, e o 

pequeno tamanho do efeito dos grupos etários para a estadia em UTI. Hung et al. 

observaram que, nos indivíduos maiores de 65 anos, o crescimento na prevalência 

de doenças crônicas e de doenças crônicas múltiplas ocorreu simultaneamente com 

a estabilidade na incidência de incapacidade e deficiências durante os últimos anos, 

com exceção de incontinência urinária. Os autores concluíram que, apesar do 

número absoluto de comprometimentos funcionais continuar substancial, o 
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envelhecimento populacional nos EUA tende a acontecer com as doenças crônicas 

precocemente diagnosticadas, melhor manejadas e, por conseguinte, com menor 

risco de limitações funcionais futuras.5 Na virada do século, Chaimowicz já alertava 

para a interação cada vez maior entre envelhecimento, doença crônica e 

dependência no Brasil, e antevia como perspectiva epidemiológica a 

implementação de medidas para promover um envelhecimento mais saudável e 

favorecer o fenômeno de “compressão de morbidade”. 6  

Nossos achados demonstraram que os muito idosos tem maiores riscos e 

maior heterogeneidade do que os demais grupos etários, e apontam para a 

necessidade de identificar subgrupos com maior risco de declínio funcional e 

eventos adversos, como o idoso frágil e candidatos a cuidados paliativos, bem como 

subgrupos com maior funcionalidade e melhor prognóstico. O presente estudo 

pretende iniciar uma linha de pesquisa na investigação das questões ligadas ao 

envelhecimento populacional e suas repercussões no atendimento a idosos nos 

serviços de emergência.  

 

6.1 Limitações 

 

Esta pesquisa foi realizada num único hospital terciário, o que limita sua 

generalização. Escolhemos 15 atendimentos/indivíduo durante o período do estudo 

como ponto de corte. Embora tenhamos incluído 99,99% dos pacientes, não 

analisamos neste estudo os 7.901 atendimentos dos 325 indivíduos que 

consideramos visitadores frequentes. Fatores conjunturais interferiram na 

composição da amostra. O número de atendimentos não urgentes caiu 

acentuadamente em 2013, porém os de casos complexos e urgentes 

permaneceram relativamente estáveis.  

A duração de 5 anos foi pequena para inferir o impacto de mudanças 

populacionais significativas no atendimento de emergência. A segmentação etária e 

a codificação dos motivos de procura escolhida podem ter originado viés de 
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classificação. A proporção dos atendimentos a adultos jovens no PSHC caiu 

anualmente, enquanto a proporção de pessoas com 60 anos ou mais aumentou. 

Este achado não ficou tão evidente quando analisamos idosos jovens e muito 

idosos. Os motivos de procura analisados não foram padronizados como 

descritores, nem codificados por enfermeiros ou médicos. Entretanto, a sua análise 

permitiu identificar os atendimentos agendados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

1. Nos cinco anos do estudo houve redução da proporção de jovens e 

aumento da proporção dos idosos atendidos.   

2. A idade é fator de risco relevante para a internação e para o óbito. 

3. Os idosos internaram mais em UTI do que os não idosos, mas o tamanho 

do efeito dos grupos etários foi pequeno.  

4. Embora sejam minoria na amostra, os homens proporcionalmente 

internam e morrem discretamente mais do que as mulheres.  

5. Os muito idosos tem maiores riscos do que os demais grupos etários, o 

que demonstra sua maior heterogeneidade e, por isso, demandam 

estratificação em subgrupos. 
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