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                                                  RESUMO 

 

 

O envelhecimento é um processo natural, que provoca alterações fisiológicas 

em diversos sistemas do corpo. O presente estudo teve como objetivo analisar o 

perfil do idoso vítima de trauma atendido em uma unidade de urgência e emergência 

de um hospital do meio oeste de Santa Catarina. Para o estudo aplicou-se uma 

abordagem de pesquisa quanti-qualitativa. A pesquisa foi através de coletas de 

dados das fichas de prontuários do atendimento do serviço de emergência durante o 

período de 01 fevereiro a 30 de abril de 2017. Diante dos dados apresentados, 

verificou-se que a maior procura do serviço da emergência, se dá pelo sexo feminino 

e a faixa etária predominante foi de 60 a 70 anos. Quanto a patologia dos pacientes 

observa-se uma grande quantidade nas patologias avaliadas, 124 sofrem de 

Hipertensão Arterial Sistêmica , 23 pacientes com diabetes mellitus. Analisando os 

prontuários, observou-se maior número de atendimento de trauma, de Artrose de 

Joelhos com 40 casos, em 2º lugar trauma de coluna lombar 28 casos. Quanto ao 

tipo de quedas os índices maiores foram, queda da própria altura obteve 110 casos 

e queda de escada totalizaram 30 casos, obteve também alguns casos de queda de 

telhado 25 casos, queda de trator 10 casos, queda de cama 5 casos, queda de 

pinheiro 2 casos, queda de portão 1 caso, queda de cavalo 1 caso. Percebeu-se que 

este estudo vem enfatizar que o idoso precisa estar mediante, ao cuidado constante. 

Devido a pesquisa evidenciar que 110 pacientes tiveram queda da própria altura. 

Palavras chave: Emergência, Idoso, Trauma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                ABSTRACT 

 

Aging is a natural process, which causes physiological changes in various systems of 

the body. The present study aimed to analyze the profile of elderly victims of trauma 

treated in an emergency and emergency unit of a hospital in the Midwest of Santa 

Catarina. For the study a quantitative-qualitative research approach was applied. The 

research was based on data collection from medical records of the emergency 

service during the period from February 01 to April 30, 2017. Based on the data 

presented, it was verified that the greater demand of the emergency service, and the 

predominant age group was 60 to 70 years. As for the pathology of the patients, a 

great amount is observed in the pathologies evaluated, 124 suffer from Systemic 

Arterial Hypertension, 23 patients with diabetes mellitus. Analyzing the charts, we 

observed a greater number of trauma care, of knee arthrosis with 40 cases, in 2 nd 

place trauma of the lumbar spine 28 cases. As for the type of falls, the highest 

indexes were, fall of the height itself obtained 110 cases and fall of ladder totaled 30 

cases, also obtained some cases of falling of roof 25 cases, fall of tractor 10 cases, 

fall of bed 5 cases, fall of pine 2 cases, gate fall 1 case, fall of horse 1 case. It was 

noticed that this study emphasizes that the elderly must be through constant care. 

Due to the research evidence that 110 patients had their own height decrease. 

 

Keywords: Emergency, Elderly, Trauma. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento do número de idosos traz consequências e impactos para a 

sociedade, desse modo fez se necessário buscar determinantes, e melhoria 

nas condições de saúde e de vida dos idosos e tentativa de conhecer as 

múltiplas facetas da velhice e do seu tão temido processo (LIMA, 2011). 

Na atualidade, a maioria das pessoas pode esperar viver mais de 60 

anos, o que é incrivelmente valioso. A oportunidade de viver mais nos agrada 

muito, pois muitas vezes vemos a fase do envelhecimento como o tempo extra 

de vida, pois dividimos inconscientemente a vida em fases: infância, fase de 

estudos, um período definido de trabalho e formação de família e, em seguida, 

aposentadoria, e não vemos esses anos extras como simples anos adicionais, 

vemos como vida.( ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE, 2016). 

Temos a sensação que a longevidade vem sendo acompanhado de boa 

saúde, o que não parece proceder. O relatório mundial de envelhecimento e 

saúde, existem poucas evidências sugerindo que os adultos de hoje possuem 

melhor saúde do que os adultos antecessores com a mesma idade. No entanto 

esse é um fator modificável na maioria das vezes, pois a maioria dos 

problemas que acometem as pessoas mais velhas é associada a condições 

crônicas, principalmente doenças não transmissíveis, a maioria delas podem 

ser prevenidas ou retardadas, apenas adotando hábitos saudáveis, e os 

problemas que não podem ser evitados podem ser controlados, desde que 

detectados precocemente, as pessoas acometidas por fatores que limitem suas 

capacidades, podem viver com dignidade e qualidade de vida, contando com 

serviços de apoio. Porém o mundo está longe disso, o envelhecimento da 

população demanda uma resposta abrangente para a saúde pública, no 

entanto muitas ações tem sido limitadas ou não adotadas, contudo a 

necessidade de ações é necessária com urgência (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAUDE, 2016). 

Há algumas décadas a sociedade brasileira começa a perceber que o 

país está envelhecendo, seja pela longevidade da população, como pelo 

número de apresentados pelos censos e pelos estudos demográficos. A 
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população que estava acostumada a ver o Brasil como um país jovem, 

recentemente vem percebendo que já não nascem mais tantas crianças como 

antes, e os cabelos grisalhos se acentuam entre a população. 

A velhice apresenta múltiplas faces e não pode ser analisada 

desvinculada dos aspectos socioeconômicos e culturas, pois suas 

características perpassam as evidentes alterações físicas e fisiológicas 

individuais. O envelhecimento populacional é uma grande conquista social, o 

que antes era privilégio de poucos, hoje é regra, porém constitui-se num 

grande desafio para este século, pois este fenômeno não se resume à apenas 

aspectos demográficos, são condicionados pela classe social, gênero, etnia, 

raça e melhores condições de vida. (Lena Obst, 1964). 

Este estudo justifica-se devido ao fato que a população de idosos vem 

aumentando a cada ano, com um número cada vez maior de idosos, questiona 

se a preocupação da qualidade de vida dos idosos, sua saúde, o ambiente 

onde residem, os cuidados integrais, os riscos de quedas, deficiências e 

limitações. Desta forma tendo como objetivo a fim de evidenciar qual o perfil 

dos idosos vítimas de trauma atendidos em uma unidade de urgência e 

emergência. 

Com relação objetivos específicos deste estudo podemos citar: definir 

conceito de idoso; definir tipos de trauma; verificar principais causadores de 

queda em idosos; principais consequências do trauma no idoso; definir os 

principais cuidados de enfermagem com idoso vítima de trauma. 

Assim sendo, o interesse pelo tema proposto, está voltado para a 

problemática que rodeia a violência e o trauma físico decorrente de acidentes 

domésticos que, cresce assustadoramente ano a ano no Brasil e no mundo 

com o aumento da população idosa. 

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa e exploratória, realizada em 

um hospital do meio oeste, Santa Catarina.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Conceitos de idoso 
 

 As mudanças pelas quais o indivíduo passa para achegar a fase do 

envelhecimento são complexas, em todos os níveis: no biológico, o 

envelhecimento vem de mãos dadas com o acúmulo de uma grande variedade 

de danos celulares e moleculares. Com o passar do tempo esses danos levam 

a uma perda gradual muito elevada de reservas fisiológicas, um aumento de 

risco de contrair diversas doenças, e a capacidade intrínseca do indivíduo de 

sair dessas situações fica muito diminuída, e se não combatidas e diminuídas 

podem levar a morte (OMS,2016). 

 Essas mudanças vão se dando aos poucos, ano após ano, e muitas 

vezes passam despercebidas. Além das mudanças biológicas há ainda uma 

série de fatores que acomete os indivíduos na velhice, mudanças na vida 

social, mudanças nos papéis que antes desempenhava na sua própria 

residência, e ainda as perdas de pessoas ligadas a ele, as atividades de lazer, 

as metas as capacidades, habilidades, os objetivos e as prioridades também se 

encontram modificadas (OMS, 2016). 

A política nacional do idoso (PNI), Lei nº8. 842, de 4 de janeiro de 1994, 

e o estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, define idoso 

pessoas com 60 anos ou mais. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(2002) define o idoso a partir da idade cronológica, portanto, idosa é aquela 

pessoa com 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento e com 65 anos 

ou mais em países desenvolvidos. É importante reconhecer que a idade 

cronológica não é um marcador preciso para as mudanças que acompanham o 

envelhecimento. Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de 

saúde, participação e níveis de independência entre pessoas que possuem a 

mesma idade (BRASIL, 2005). 
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Segundo Mendes et al, 2005, envelhecer é um processo natural que 

caracteriza uma etapa da vida do homem e dá-se por mudanças físicas, 

psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada indivíduo com 

sobrevida prolongada. 

Segundo pesquisa do IBGE de 2013, o Brasil possui 26,1 milhões de 

idosos. A previsão é de que o grupo formado por idosos acima de 60 anos ou 

mais seja maior do que o grupo de crianças com até 14 anos já em 2030. 

Estima-se ainda que em 2055 a parcela de idosos na população total seja 

maior do que a de crianças e jovens com até 29 anos. Ou seja, o país vem 

envelhecendo e lidar com essa nova situação pode configurar um desafio em 

algumas esferas da sociedade, como educação, saúde e economia, que estão 

passando por adaptações para enfrentar essa nova realidade. Entre 1940 e 

2015, o índice de expectativa de vida teve um aumento de 30 anos e passou 

de 45,5 para 75,5 anos. 

 

 

 
FONTE: (REVISTA TERCEIRA IDADE, 2016). 

E já que os idosos estão vivendo mais, o ideal é vivam com 

mais qualidade de vida, ou, pelo menos, buscando as condições necessárias 

para envelhecer bem. A preocupação com a manutenção da saúde aumentou e 

têm sido cada vez mais comuns ver os idosos de hoje realizando atividades 
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que antes eram impensadas para aqueles que chegaram à terceira idade. 29 

de setembro de 2017 – No marco do Dia Internacional da Pessoa Idosa, 

comemorado em 1 de outubro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

convoca para uma nova abordagem na prestação dos serviços de saúde para 

idosos. A Organização Mundial da Saúde (OMS), destaca o papel dos cuidados 

primários e a contribuição que os profissionais de saúde comunitários podem 

fazer para manter as pessoas idosas saudáveis por mais tempo (OMS,2017). 

A Organização também enfatiza a importância de integrar serviços para 

diferentes condições. No entanto, mesmo no mundo mais “rico”, as pessoas 

podem não estar recebendo os serviços integrados dos quais precisam. Em 

uma pesquisa realizada em 11 países de alta renda, até 41% dos idosos (≥65 

anos) relataram problemas na coordenação de cuidados nos últimos dois anos. 

As novas diretrizes da OMS, Guidelines on Integrated Care for Older People, 

recomendam formas pelas quais os serviços baseados na comunidade podem 

ajudar a prevenir, diminuir ou reverter os declínios nas capacidades físicas e 

mentais dos idosos. As orientações também exigem que os prestadores de 

cuidados de saúde e sociais coordenem seus serviços em torno das 

necessidades das pessoas idosas por meio de abordagens como a avaliação 

integral e os planos de cuidados (OMS,2017). 

 

 
FONTE (MUNDODAPSI, 2016). 
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Percebemos assim o receio dos idosos em adentrar na fase de 

envelhecimento, em encarar-se como idoso pelo sentimento de medo e da 

solidão, de ter limitações e dependências físicas e psicológicas, dos vínculos 

familiares ficarem comprometidos, e inclusive o medo da morte. 

No que se refere a solidão e abandono, Queiroz e Netto (2007 apud 

GUERRA; CALDAS, 2008, p.2936), afirma-se que um dos maiores problemas 

da pessoa idosa é a solidão, que chega com a viuvez, a perda dos amigos e a 

aposentadoria. Citam ainda que uma maneira possível de minimizar as 

consequências dessa solidão é a busca do contato social e do 

desenvolvimento de novas capacidades e realizações pessoais. 

Um outro fator relacionado com a alteração na vida social do idoso é 

descrito por Paschoal (2006 apud GUERRA; CALDAS, 2008, p. 2936) onde ele 

afirma que na velhice há uma redução na adaptabilidade social do idoso, e esta 

é consequente da aposentadoria e pela perda do poder aquisitivo, bem como o 

isolamento social que ele relaciona com a perda de familiares e amigos e a 

redução do suporte social.  

Segundo Goldman ([200-], p. 1), A velhice é um fenômeno histórico, 

social, cultural, enfim, multifacetado e multidisciplinar. Perpassa as trajetórias 

de vida pessoal e social e só pode ser compreendida em determinados tempo, 

espaço, classe social, relações de gênero e de etnia, dentre outras variáveis. 
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FONTE (SENAI, 2017). 

 

Assim, atentando a percepção de que o processo de envelhecimento 

não se resume apenas aos aspectos de demografia, mas uma totalidade 

histórica que reflete as características próprias de cada povo, conforme sua 

cultura, suas tradições, de acordo com o tempo e o espaço ao qual estão 

inseridos. 

Nos anos 70, existem várias controvérsias sobre a morbidade futura, 

com perspectivas otimistas em diferente direção. Os estudos destinados sobre 

o futuro dos idosos, citado em Veras (2003, p.9), destaca-se a tese elaborada 

por Fries. Este pesquisador defende a ideia da existência de freios biológicos 

que limitam a vida humana para algo próximo dos 90 ou 95 anos. Ele afirma 

que o número de centenários é muito baixo em todo mundo, e que muitos 

casos de pessoas que passaram dos cem anos, são, na verdade, equívocos 

resultantes da precariedade dos registros de nascimento ocorridos no século 

passado, principalmente nos países pobres. 
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Fonte: (Pinterest 2018) 

 

A população idosa que hoje vivenciamos em nosso cotidiano é de uma 

época muito marcada pelos valores culturais, nos quais a família ampliada 

exercia importante papel. Particularmente na sociedade rural a convivência 

com avós, tios e primos, fazia parte do cotidiano, por outro lado, está família 

ampliada, de alguma maneira, provia as necessidades de apoio de saúde de 

seus membros. Assim os cuidados aos que necessitavam, independentemente 

das circunstancias, era oportunizada pela própria família. Essa situação de 

valorização afetiva, efetiva e social da família permaneceu e permanece em 

grande maioria dos idosos. 

No Brasil, nos últimos anos, a proporção de pessoas com 60 anos ou 

mais está crescendo rapidamente mais que os demais segmentos etários. Isso 

está apontando que o processo de envelhecimento é um fato irreversível e que 

se desenvolve de forma progressiva e gradual. Ou seja, envelhecer se tornou 

uma realidade mesmo em sociedades em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil. 
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O aumento da expectativa de vida tem ocasionado mudanças na 

estrutura demográfica e alguns indicadores sociais apontam para essa 

questão. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE Projeções), em 2016, a população brasileira era de cerca de 206 

milhões de pessoas, sendo composta por um pouco mais de 101 milhões de 

homens (49,36%) e aproximadamente 104 milhões de mulheres (50,64%). 

E esse processo continuará ao longo dos anos. Estima-se que, em 2030, 

teremos cerca de 113 milhões de mulheres (50,8%) e 109 milhões de homens 

(49,2%)2. Ou seja, estaremos diante de uma população que é majoritariamente 

feminina. 

Tabela 1 – BRASIL - População Residente em 2016 e Projeção da População em 

2030. 

ANOS 

2016 

2030 

TOTAL 

206.081.432 

223.126.917 

MULHERES 

104.355.330 

113.498.624 

HOMENS 

101.726.102 

109.628.293 

Fonte: IBGE Projeções (site www.ibge.gov.br/apps/população/projeção/) 

 

A população acima dos 60 anos de idade chegou aos 25.966.260, em 

2016. Deste total, 12,6% foram de pessoas acima de 60 anos de idade, sendo 

composta por 6,76% de mulheres idosas e 5,35% de homens idosos. Como se 

pode ver na tabela 2, em todos os seguimentos etários acima dos 60 anos, as 

mulheres continuarão em maior percentual, principalmente, entre 60 e 64 anos 

e 64 e 69 anos. 

Em 2030, a população brasileira continuará vivenciando um aumento 

expressivo da população idosa e, nesse processo, as mulheres continuarão 

sendo a maioria. O total de idosos passará dos 12,6%, em 2016, para 18,62%, 

2030. E, deste total, 10,31% serão de mulheres idosas e 8,31% de homens 

idosos. Em todos os seguimentos acima dos 60 anos, as mulheres continuarão 

em maior percentual, principalmente, entre 60 e 64 anos e 64 e 69 anos. 

A partir desses dados, duas questões podem ser notadas: as mulheres 

idosas encontram-se em maior percentual que os homens e elas continuam a 

ser a maioria em todos os seguimentos etários acima de 60 anos. Isso aponta 
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para o processo de feminização da velhice. A feminização da velhice é 

caracterizada pela predominância das mulheres na população idosa e isso traz 

diversos fatores que podem ser positivos ou negativos (IBGE,2016). 

Nesse sentido, analisar a velhice sob o aspecto da feminização da 

velhice nos traz especificidades para se pensar o envelhecimento. Associada a 

essas questões, o crescimento da população idosa é consequência direta de 

dois processos importantes: da queda da taxa de fecundidade e do aumento da 

expectativa de vida da população (IBGE,2016). 

De um lado, no Brasil, a taxa de fecundidade tem reduzido 

expressivamente ao longo dos anos passando de 6,28, em 1960, para 2,38, em 

2000, e chegando a 1,69, em 2016 (IBGE,2016). 

Segundo Kalache (1987), a taxa de fecundidade é considerada fator 

determinante do envelhecimento em relação ao nível da população de um país. 

Para que uma população envelheça é necessário que haja a queda da taxa de 

fecundidade resultando em um menor ingresso de crianças na população.  

Alguns fatores levaram a esse declínio, tais como: a expansão da 

urbanização no meio rural, o avanço da medicina, a utilização de métodos 

contraceptivos (preservativos, diafragma, pílula anticoncepcional, etc.), a 

educação sexual, o planejamento familiar, o aumento participativo da mulher no 

mercado de trabalho e o aumento da escolaridade das mulheres. São aspectos 

relevantes que contribuem para redução da fecundidade no Brasil.  

De outro lado, estamos presenciando o aumento da expectativa de vida 

no país. Esse indicador faz relação às condições de vida e de saúde da 

população como um todo, expressando o número de anos de vida que se 

espera de um recém-nascido viva. Podemos notar que, de 1940 a 2016, a 

esperança de vida ao nascer para ambos os sexos passou de 45,5 anos para 

75,7 anos, um aumento de 30,22 anos.  Esse aumento pode ser observado ao 

longo dos anos. Isso mostra que a partir dos 60 anos os aumentos nas 

expectativas de vida foram significativos (IBGE,2016). 

Quanto à questão da redução da taxa de fecundidade e do aumento da 

expectativa de vida, Camarano (2004, p. 26) coloca que se por um lado 
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 “...a queda da fecundidade modificou a distribuição etária da população 

brasileira, fazendo com que a população idosa passasse a ser um componente 

cada vez mais expressivo dentro da população total, resultando no 

envelhecimento pela base”. 

Por outro, temos que levar em conta que “a redução da mortalidade 

trouxe como consequência o aumento no tempo vivido pelos idosos, isto é, 

alargou o topo da pirâmide, provocando o seu envelhecimento”. Em suma, de 

acordo com os dados apresentados, podemos notar que está acontecendo o 

envelhecimento da população e as mulheres idosas se destacam nesse 

processo.  

Diversos fatores estão contribuindo para isso como a queda da taxa de 

mortalidade, avanços da saúde preventiva (vacinas, antibióticos, 

quimioterápicos, etc.), novas tecnologias, melhoria nutricional, higiene pessoal 

e ambiental. Essas inovações e avanços foram iniciadas nos países 

desenvolvidos, posteriormente aos que se encontram em desenvolvimento. 

Nesse sentido, é proeminente entender que a sociedade brasileira passa 

por grandes transformações e o processo de envelhecimento está se dando 

numa grande velocidade. E, nessa transição demográfica e etária as mulheres 

idosas ganham destaque e assinalam que o envelhecimento populacional 

brasileiro é uma questão de gênero (MENDES et all, 2005; CAMARANO, 

2004). 

”Cada um dos gêneros representa uma particular contribuição na 

produção e reprodução da existência” (CARLOTO, 2001, p. 201). As relações 

de gênero levam em consideração a desigual distribuição das 

responsabilidades e experiências vivenciadas por mulheres e homens nas 

esferas da produção e reprodução social das relações sociais. Assim, as 

relações de gênero contribuem para se analisar a sociedade como resultado de 

uma construção social, cultural e histórica. Entre os anos de 1970 e 1980, 

esses estudos estabeleceram diálogos com os movimentos feministas de maior 

impacto na época, o europeu (particularmente o francês) e o americano, no 

qual surgiu o uso da categoria analítica de gênero. 
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No Brasil, foi apenas nos anos de 1990 que o gênero se tornou categoria 

fundamental de análise. Segundo Costa (2003, p.191) “em diferentes partes do 

mundo, desde então, os estudos sobre mulheres, além de conhecerem 

crescimento significativo em relação aos anos anteriores, ganham sucessivos 

refinamentos”.  

Para se conhecer e problematizar o papel subordinado que a mulher 

desempenha em relação ao homem. Partindo dessa perspectiva, gênero 

relaciona-se ao conjunto de construções sociais nas relações de raça, etnia, 

orientação sexual, idade etc. Nesse sentido, os estudos sobre as relações de 

gênero são importantes para se problematizar o lugar que as mulheres idosas 

desempenham na sociedade brasileira, bem como as particularidades desse 

processo. As discussões sobre as relações de gênero permitem 

“desnaturalizar” e “historicizar” as desigualdades que existem entre homens e 

mulheres. E, no caso desse estudo, as desigualdades que existem entre idosos 

do sexo feminino e masculino, principalmente num cenário de feminização da 

velhice.  

 

 

FONTE: (ANS, 2017) 
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Para Neri (2007), a feminização da velhice vem acompanhada de várias 

modificações sociodemográfico, médico-social e sociopsicológico que afetam 

diretamente o envelhecimento das idosas em sua vida cotidiana.  

A feminização da velhice vem sendo caracterizada pela maior 

representatividade numérica das mulheres entre os idosos e aumento da 

longevidade feminina, bem como pela presença de mulheres que vivem 

submetidas a riscos de vida relacionados à saúde (estilo de vida adquirido ao 

longo dos anos e histórico de doenças), baixa escolaridade, isolamento social, 

dificuldade em se adaptar aos novos papeis desempenhados pelos idosos na 

cena contemporânea (NERI,2007). 

Ou seja, a experiência da velhice vivenciada pelas mulheres pode estar 

associada a fatores que são positivos ou negativos, que precisam ser melhor 

conhecidos e analisados. 

 Para Scott “Gênero (surge) como substituto de ‘mulheres’, é 
igualmente utilizado para sugerir que a informação a respeito das 
mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que 
implica no estudo do outro. Este uso insiste na ideia de que o mundo 
das mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele é criado 
dentro e por esse mundo. Esse uso rejeita a validade interpretativa da 
ideia das esferas separadas e defende que estudar as mulheres de 
forma separada perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de 
um sexo, tem muito pouco ou nada a ver com o outro sexo. Ademais, 
o gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais 
entre os sexos. O seu uso rejeita explicitamente as justificativas 
biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum 
para várias formas de subordinação no fato de que as mulheres têm 
filhos e que os homens têm uma força muscular superior. O gênero 
se torna, aliás, uma maneira de indicar as ‘construções sociais’ – a 
criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos 
homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às origens 
exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das 
mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social 
imposta sobre um corpo sexuado”. ( SCOTT,1990, p. 4). 

 
Camarano et all (2004), ao analisarem o processo de envelhecimento 

populacional brasileiro, colocam que a heterogeneidade do envelhecimento 

feminino apresenta especificidades às mulheres idosas. “A heterogeneidade 

desse segmento extrapola a da composição etária. Dadas as diferentes 

trajetórias de vida experimentadas pelos idosos, eles têm inserções distintas na 

vida social e econômica do país” (Camarano et all 2004, p. 25/26).  
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Em virtude disso, o número de mulheres viúvas e que se tornam mais 

vulneráveis a situação de pobreza e isolamento social é expressivo. “Diante da 

perda do companheiro após longo tempo de convívio a dois, a viuvez demarca 

o início de uma nova fase da vida da mulher, que, diante do acontecimento, 

apresenta-se à família e à sociedade como uma pessoa envelhecida e com um 

novo status: viúva”. Para as autoras, diversas são as perdas vivenciadas na 

velhice, mas a perda de um companheiro traz consigo mudanças 

comportamentais que podem ser inesperadas no cotidiano, na família, na 

sociedade por parte da idosa viúva. 

Segundo Almeida et all (2015), a percepção da velhice por parte de 

mulheres idosas pode revelar aspectos positivos e negativos. Entre aspectos 

os positivos, a velhice pode ser vista como uma etapa de maior participação 

social, já que, por causa dos filhos e das atividades desempenhadas dentro de 

casa, foram inviabilizadas de realizarem outras atividades para além das 

domésticas. 

Entre os negativos, as idosas vivenciam situações que são limitadoras 

por causa de sua idade, são eles o preconceito social, a baixa escolaridade, os 

problemas familiares, as carências afetivas, a dependência financeira, a 

solidão, a viuvez, a presença de doenças crônicas. Situações essas que, que 

segundo os autores, podem estar colocando as mulheres idosas em situação 

de risco social. Como se pode observar, a feminização da velhice na sociedade 

brasileira é fato e com ela questões (positivas e negativas) passam a fazer 

parte da vida dessas mulheres (Almeida et all, 2015) . 

          Nesse sentido, os estudos de gênero tornam-se importante por 

permitirem a desnaturalizaralização e a historicização das desigualdades que 

existem entre homens e mulheres, ao longo da existência produtiva e 

reprodutiva das relações sociais, que trazem particularidades e especificidades 

a vida das mulheres quando se tornarem idosas. E, com isso, é relevante 

problematizar e analisar o impacto que o processo da feminização da velhice 

traz à sociedade brasileira (Almeida et all ,2015). 

Ao analisar o processo de envelhecimento da população brasileira na 

cena contemporânea, foi possível constatar que o processo de envelhecimento 
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da sociedade brasileira tem sido acompanhado pelo processo de feminização 

da velhice. Ou seja, a velhice brasileira tem sido caracterizada pela 

predominância das mulheres na população idosa (Almeida et all ,(2015). 

No entanto, essa questão tem que ser problematizada e analisada em 

profundidade. Apensar dos muitos avanços conquistados para a vida das 

mulheres idosas como sua maior representatividade numérica, longevidade, 

avanços da tecnologia, acesso ao lazer, avanços nos medicamentos e 

tratamentos, maior participação das mulheres na sociedade, ainda é comum a 

existência dilemas – que são velhos ou sob novas roupagens – de idosas que 

vivem isoladas socialmente, possuem dependência financeira, baixa 

escolaridade, não são autônomas, vivem sozinhas por serem solteiras ou 

viúvas, convivem com o preconceito social por causa da condição de velha, 

convivem com problemas familiares, possuem carências afetivas, doenças 

crônicas, possuem dificuldades em se adaptar aos novos papeis 

desempenhados pelos idosos na cena contemporânea. Isso reflete a 

desigualdade de gênero que tem sido efetivada ao longo da experiência de 

vida (Almeida et all ,2015). 

Situações essas que revelam a heterogeneidade da velhice, 

principalmente por causa das diferentes trajetórias de vida experimentadas 

pelos idosos no cenário econômico, política e social brasileiro. Dessa forma, 

podemos notar que as mulheres idosas enfrentam grandes desafios em seu 

cotidiano, pois, o fato das idosas viverem mais e serem a maioria não significa 

que vivam melhor e com qualidade de vida (Almeida et all ,2015) 

O envelhecimento tem exigido um conjunto de políticas e programas que 

busquem a melhora da qualidade de vida, a participação ativa e garantia de 

direitos dos cidadãos idosos brasileiro. Nesse sentido, é imprescindível levar 

em consideração que a predominância da população feminina entre os idosos 

demandas por políticas públicas para esse segmento. Políticas que busquem a 

melhora da qualidade de vida, a participação ativa e garantia de direitos dos 

cidadãos idosos brasileiros, principalmente, das idosas mulheres ( Almeida et 

all, 2015). 
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Além disso, a construção de ações que minimizem as desigualdades 

sociais, culturais e econômicas existentes nas vidas dos idosos brasileiros, 

sejam eles mulheres ou homens. Considerando a velhice não como algo que 

estar por vir, mas uma realidade vivida por pessoas, do presente e do futuro 

próximo, que possuem uma história e experiência de vidas que não pode ser 

ignorada ( Almeida et all ,2015). 

A integralidade é uma diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) e visa 

ações que respondam às demandas e necessidades da população, em todos 

os níveis de atenção e complexidade, nas diferentes abordagens do processo 

saúde/doença e em todo o contexto do ser cuidado (FURUYA, 2011; 

MACHADO ET AL, 2007). 

O Estatuto do Idoso enfatiza: “É assegurada a atenção integral à saúde 

do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o 

acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde” 

(BRASIL, 2006). 

Incorpora o conceito de integralidade da atenção, ao afirmar que “o 

idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe [...] 

todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade” (Art 2).  

A integralidade extrapola a estrutura anteriormente implementada de 

maneira organizacional hierarquizada e regionalizada da assistência de saúde, 

se prolongando pela qualidade da atenção individual e coletiva assegurada aos 

usuários do sistema de saúde, requisitando o compromisso com o contínuo 

aprendizado, cuidado e com a prática multiprofissional (MACHADO, 2007).  

Em um contexto de cuidado humanizado, o idoso é tratado como um ser 

dotado de sentimentos, desejos e aflições; que possui autonomia e uma 

história de vida agregada a valores, crenças e experiências. Este deve ser visto 

como um sujeito histórico, social e político, articulado ao seu contexto familiar, 

ao ambiente e à sociedade na qual se insere.  
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Sendo assim, é essencial atender e abordar o indivíduo com base na 

teoria holística, integral, que ocorre através da visão de um ser indivisível dos 

aspectos físicos, psicológico e social (FURUYA, 2011; MACHADO, 2007; 

COUTINHO, 2013).  

     Os idosos demandam uma série de reflexões acerca do cuidado a 
ser prestado, pois para uma assistência adequada devem ser 
consideradas, além das alterações orgânicas normais, psicológicas e 
sociais, suas peculiaridades [...] O cuidar do paciente idoso é um 
processo dinâmico que depende da interação e de ações planejadas 
a partir do conhecimento e do respeito da realidade vivida por este 
paciente e sua família (FURUYA, 2011). 

 

Em um contexto biológico, para garantir um atendimento integral ao 

idoso, é necessário que seja considerado tudo o que remete ao processo de 

envelhecimento: os órgãos e sistemas, o comprometimento funcional, a 

presença de comorbidades e as complicações potenciais às quais estão 

sujeitos estes indivíduos (FURUYA, 2011; COUTINHO, 2013). Desse modo, é 

necessário conhecer as necessidades de cada indivíduo para realização de um 

cuidado diferenciado e não apenas pautado na padronização das ações 

(FURUYA, 2011). 

Desse modo, é necessário conhecer as necessidades de cada indivíduo 

para realização de um cuidado diferenciado e não apenas pautado na 

padronização das ações (FURUYA, 2011). Entretanto, os artigos mostram 

algumas dificuldades encontradas por profissionais na prática do cuidado 

integral, como por exemplo: o aumento da demanda, escassez de tempo, 

poucos profissionais, cobrança no alcance de metas, etc.  

Ocorrendo uma grande preocupação em cuidar dos que já estão 

doentes, por meio de consultas, exames e medicamentos. Além disso, 

limitações típicas do processo de envelhecimento dificultam a comunicação, 

particularmente a fragilidade, as perdas na mobilidade, comunicação verbal e a 

audição serão as grandes perdas que interferem no processo do atendimento 

(COUTINHO, 2013).  

Para amenizar as dificuldades encontradas pelos profissionais, este 

devem realizar aprimoramento profissional especifico para cuidado ao idoso, 

tanto com foco científico, quanto para à qualidade da assistência com ênfase 
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na humanização, no acolhimento e no cuidado de forma holística. A assistência 

humanizada e visão holística do indivíduo, contribuem positivamente para a 

adaptação do indivíduo e favorecem seu equilíbrio físico e emocional.  

Coutinho (2013), enfatiza: realizar um cuidado integral é ter um olhar 

para o biopsicossocial de cada indivíduo (COUTINHO, 2013; FURUYA, 2011).  

Os artigos ainda indicam situações em que os profissionais têm a 

oportunidade de praticar o cuidado tendo a visão holística do indivíduo. No 

acolhimento, a partir de uma escuta qualificada onde se conhece a história do 

idoso, sua percepção da vida, permitindo que o perceba como um ser humano 

em sua totalidade e não somente um portador de uma doença específica que 

precisa ser tratada.  

Além do histórico individual, conhecer a comunidade em que esse idoso 

está inserido e até as enfermidades mais comum do gênero para um plano de 

ação diferenciado e individualizado (CASTAÑEDA; RAMÍREZ, 2013; SANTOS, 

2013; AGUIAR; ASSIS, 2009.). 

Outro exemplo muito citado nos estudos são as ações educativas em 

promoção de saúde, que são apontadas nas políticas contemporâneas para 

envelhecimento ativo, junto com políticas públicas para que possam reduzir 

desigualdades (BERNARDO, 2009). 

Portanto, a atenção integral à saúde da pessoa idosa, de forma 

humanizada e holística deve ocorrer de forma contextualizada, com olhar 

ampliado para questões biopsicossociais, nas relações de vínculo, interação 

com o profissional de saúde e oferta de cuidados nos diferentes níveis de 

acordo com a necessidade identificada; as ações intersetoriais visando à 

integralidade da atenção; o provimento de recursos que garantam a qualidade 

da atenção à saúde; o incentivo à participação do controle social; a formação e 

educação de profissionais de saúde quanto à área de saúde do idoso; a 

divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; a promoção de 

cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da 

pessoa idosa; e, por fim, o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas 

(FURUYA, 2011; COUTINHO, 2013). 
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Um dos maiores problemas enfrentados pelos usuários dos serviços de 

saúde, é a falta de comunicação entre as unidades e entre os profissionais 

responsáveis pelo atendimento do idoso, acarretando a multiplicação de 

consultas, de exames e de outros procedimentos que, além de elevarem o 

custo da assistência, não garantem relação positiva de custo-efetividade.  

 

 A falta de coordenação entre os diferentes recursos sanitários e 
sociais dirigidos aos idosos é um dos elementos que mais contribuem 
à dependência dos idosos, pois esta fragmentação das necessidades 
sanitárias e sociais transforma o idoso em dependente da oferta de 
serviços e cuidados. Por outra parte, esta falta de atenção global 
desencadeia a passagem de recursos entre os serviços sem que 
nenhum deles chegue a ser realmente efetivo para fazer frente a suas 
necessidades (CIOSAK, 2010). 

 

Levando em consideração que a confiança e vinculação são valores 

inerentes a uma assistência qualificada, é necessário o estabelecimento de um 

percurso assistencial no sistema para garantir a manutenção de tais valores. 

Sendo assim, a atenção deve ser organizada de maneira integrada e os 

cuidados necessitam ser coordenados ao longo do percurso assistencial numa 

lógica de rede (CIOSAK,2010). 

As formas de ação deste sistema de Redes dão-se de forma proativa e 

continuada, baseados em um plano de cuidados para cada usuário, realizado 

conjuntamente pelos profissionais e pelo usuário em busca ativa. Esse modelo 

de cuidar requer um conhecimento ampliado e inter setorial de políticas, 

programas, atividades e serviços desenvolvidos nas territorialidades (BRASIL, 

2007; MENDES, 2010).  

Para que a rede funcione de maneira eficaz, é necessária a articulação 

com outros setores, como educação, previdência social, assistência social, 

trabalho e emprego, desenvolvimento urbano, transportes, justiça e direitos 

humanos, esporte, lazer, ciência e tecnologia (CIOSAK, 2010).  

Ainda hoje, é comum encontrar profissionais de saúde que atuam no 

modelo biomédico, hegemônico, focado na doença e na cura limitada à 

especialidades, proporcionando um cuidado fragmentado e caracterizado pelo 

reducionismo.  
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Ao observar a atuação dos profissionais da área de saúde, percebe-

se uma tendência para a individualização cuja formação profissional 

tem sido orientada por um modelo de atenção biologista 

fundamentado no paradigma positivista da ciência, cuja racionalidade 

sustenta-se na fragmentação, no aprofundamento e na descrição de 

partes para se compreender a unidade humana. (HABERLAND; 

RENNER; PICOLLI 2008; PEREIRA, 2013). 

 

Para contrapor esse modelo e garantir o atendimento integral ao idoso 

de maneira a desenvolver a autonomia e a qualidade de vida, argumentam-se 

em favor do atendimento multiprofissional, que constitui um modelo de 

transformação com conceitos interdisciplinares na busca de objetivos 

singulares para a promoção de uma assistência de excelência, onde a equipe 

multidisciplinar, responsável pelos cuidados, soma seus conhecimentos e 

habilidades, e realiza a assistência priorizando o bem-estar físico, mental e 

social, reduzindo incapacidades e inabilidades consequentes da doença 

(PEREIRA, 2004). 

 

FONTE (SENAI, 2017) 

 

Existem diversas maneiras de garantir o atendimento integral ao 

indivíduo a partir do atendimento multiprofissional. Alguns exemplos são 
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citados, entre eles: acolhimento com escuta qualificada; incentivo à 

participação ativa do usuário; práticas de educação em saúde e entrevistas 

multiprofissionais, entre outras (PEREIRA, 2004). 

Além disso, proporcionar consultas com especialistas das áreas de 

gerontologia e geriatria e intervenções para indivíduos com múltiplas 

necessidades, evita que o idoso tenha que percorrer diversas modalidades de 

assistência à saúde para sanar suas demandas (FRANCIULLI et al,). 

A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos 

últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca 

dos 30,2 milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua – Características dos Moradores e Domicílios, divulgada 

hoje pelo IBGE. 

Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 

milhões de novos idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de 

18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no 

Brasil. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões 

(56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do 

grupo). 

“Não só no Brasil, mas no mundo todo vem se observando essa 

tendência de envelhecimento da população nos últimos anos. Ela decorre tanto 

do aumento da expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde 

quanto pela questão da taxa de fecundidade, pois o número médio de filhos por 

mulher vem caindo. Esse é um fenômeno mundial, não só no Brasil. Aqui 

demorou até mais que no resto do mundo para acontecer”, explica a gerente da 

PNAD Contínua, Maria Lúcia Vieira. 

Entre 2012 e 2017, a quantidade de idosos cresceu em todas as 

unidades da federação, sendo os estados com maior proporção de idosos o 

Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, ambas com 18,6% de suas populações 

dentro do grupo de 60 anos ou mais. O Amapá, por sua vez, é o estado com 

menor percentual de idosos, com apenas 7,2% da população. 
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Fonte: (IBGE 2018.) 

 

 A demanda relacionada aos idosos nos serviços de saúde é um fato 

constante e crescente, e é fato que estes possuem necessidades específicas 

diante de suas condições físicas, psicológicas e sociais, requerendo, portanto, 

um ambiente de cuidado adequado às suas necessidades (NASCIMENTO et 

al, 2015). As condições estruturais de diversos centros de atendimento à saúde 

não têm acompanhado o aumento da população idosa, principalmente 

relacionados ao ambiente físico necessário, para atender às necessidades 

desse público.  
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Entende-se que um ambiente adequado, é aquilo que compreende o 

espaço físico, tecnológico e de relações interpessoais que visam um cuidado 

com conforto focado na privacidade e individualidade dos idosos 

(NASCIMENTO et al, 2015). 

As quedas e lesões de peles em idosos são consideradas um importante 

problema de saúde pública, pois prejudicam a autonomia e a independência 

dos mesmos, sendo sua ocorrência que podem estar relacionadas com o 

ambiente que o idoso está inserido. Além disso, a infraestrutura da unidade 

compromete a assistência quando inadequada para o cuidado à população 

idosa (NASCIMENTO et al, 2015). 

Várias medidas podem ser tomadas para a prevenção de riscos 

relacionados com o ambiente, entre eles: leitos apropriados, presença de 

corrimão, boa iluminação e pisos antiderrapantes, manutenção e limpeza 

adequada da unidade, especialmente dos banheiros pelo risco de queda, 

proporcionar espaço adequado visando conforto, privacidade, lazer e 

independência ao idoso tanto no ambiente institucional quanto ambulatorial 

(NASCIMENTO et al, 2015).  

O ambiente deve visar o conforto focado na privacidade e 

individualidade dos sujeitos; deve ser uma ferramenta facilitadora do processo 

de trabalho; e ponto de encontro entre os sujeitos; e mais importante, ser um 

espaço saudável que proporcione atenção acolhedora, resolutiva e humana. 

(NASCIMENTO et al, 2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Gerontologia e a Assistência de Enfermagem no Brasil. 

 A gerontologia , busca estudar a forma do envelhecimento, seus 

aspectos físicos , biológicos ,culturais, sociais e econômicos , que são 

importantes para o idoso, os profissionais da saúde precisam estar atualizados 

nessa área , o cuidado é a essência  do cuidar de Enfermagem,  pode -se 

entender baseados nas teorias  de enfermagem que consistem no 

conhecimento  científico ,e oferecem subsídios na estruturação de 

metodologias para a assistência em enfermagem. Baseado nesses pretextos 

surgiram as teorias entre as décadas de 50 a 70, se destacam: 
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Teoria de Orem, que aborda o autocuidado de cada indivíduo em 

relação as suas necessidades e atividades do cotidiano, seja elas básicas ou 

instrumentais. Os pressupostos teóricos possibilitam a prevenção de fatores de 

risco às doenças por meio de cuidados de enfermagem para manter ou buscar 

o bem-estar diante do processo saúde-doença, sendo estes orientados pelo(a) 

enfermeiro(a) (GONÇALVES e ALVAREZ, 2002). 

Teoria de Leininger, que propõe o cuidado transcultural como valores, 

crenças e expressões, que auxiliam, subsidiam ou capacitam indivíduos ou 

grupos para manter ou buscar o bem-estar diante das condições de vida. O 

cuidado transcultural é um meio de respeitar, usar a empatia, de conhecer, de 

explicar, de justificar, de prevenir, e de orientar os cuidados de enfermagem 

frente à diversidade cultural (GONÇALVES e ALVAREZ, 2002). 

         Teoria de Watson, que enfoca o cuidado transpessoal de caráter 

humanístico ao cuidado do indivíduo nas dimensões biológica, psicológica, 

espiritual e sociocultural. Assim, o foco principal em enfermagem é o cuidado 

visando uma perspectiva humanista alicerçada aos conhecimentos científicos 

(GONÇALVES e ALVAREZ, 2002). 

 

Fonte: (ANS,2016). 
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Em meados de 1960, nos Estados Unidos, as enfermeiras se reuniram 

para constituir uma forma de se tornar uma especialidade em conhecimento do 

processo de envelhecimento, sendo assim então surgiu a Enfermagem 

Geriátrica. Após 16 anos essa especialidade passa a ser chamada como 

Enfermagem Gerontologia, o processo de envelhecimento abrange a 

multidimensionalidade do ser humano. (GONÇALVES e ALVAREZ, 2002). 

Gonçalves e Alvarez (2002) enfatizam a definição dos objetivos 

específicos da Enfermagem Gerontologia, são eles: 

 -  Prestar a assistência integral ao idoso, à família e à comunidade, de 

maneira em que os atores sociais entendam as alterações decorrentes do 

processo de envelhecimento saudável e patológico, e ao mesmo tempo em que 

possa facilitar a adaptação desses ao cotidiano; 

- Realizar ações educativas ao idoso e sua família em nível de 

prevenção primária, secundária e terciária; 

- Manter ao máximo a autonomia e o autocuidado do idoso, assim como 

favorecer a participação ativa dos atores sociais na busca do bem-estar e da 

qualidade de vida.     

Torna-se o atendimento especifico para esses idosos, a Enfermagem 

Gerontologia trata de ter o conhecimento e uma visão geral sobre os cuidados 

e os objetivos para esses idosos, para que obtenha um atendimento integral na 

sociedade e com sua própria família. 

Smeltzer e Bare (2000) acrescentam que Enfermagem Gerontologia deve 

destacar o cuidado ao idoso direcionando suas ações à manutenção do estado 

funcional, sendo assim preserva a autonomia e a dignidade. 

Entretanto, o cuidar na Enfermagem Gerontologia é um processo 

dinâmico que depende das interações e das ações planejadas 

interdisciplinarmente no contexto da realidade do idoso e da família, 

considerando os aspectos biopsicossociais, culturais, econômicos e espirituais. 

(GONÇALVES e ALVAREZ, 2002). 
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Fonte:(ACE Itaúna e CDL Itaúna, 2015) 

 

2.1.2 Conceito de Emergência 

 

Segundo Santos et al (1999), a emergência é uma propriedade que uma 

dada situação assume quando um conjunto de circunstâncias a modifica.  A 

assistência em situações de emergência e urgência se caracteriza pela 

necessidade de um paciente ser atendido em um curtíssimo espaço de tempo. 

A emergência é caracterizada como sendo a situação onde não pode haver 

uma protelação no atendimento, o mesmo deve ser imediato. 

 A necessidade da formação do enfermeiro em atuação nas unidades 

móveis apresenta a importância dos procedimentos teóricos que aprendemos 

como enfermeiros que o socorro nos momentos após um acidente, 

principalmente as duas primeiras horas são os mais importantes para se 

garantir a recuperação ou a sobrevivência das pessoas feridas (ROCHA, 

Elivania Costa de Almeida,2010). 

Os casos de urgência se caracterizam pela necessidade de tratamento 

especifico, o paciente será encaminhado para a especialidade necessária, 
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ortopedia, cirurgia geral, neurologia e clínica médica. Neste caso o risco de 

vida é pouco provável (ROCHA, Elivania Costa de Almeida,2010). 

  Os casos de emergência se caracterizam pela avaliação de todas as 

especialidades, pois o risco de vida é eminente e o início do tratamento terá 

que ser imediato, há no setor a sala de Poli trauma, local que possui suporte 

completo e equipe sintonizada aos procedimentos necessários ao atendimento. 

Após o quadro clínico estabilizado o cliente é removido as unidades 

básicas de apoio, onde receberá continuidade ao tratamento(ROCHA, Elivania 

Costa de Almeida,2010). 

Os casos de rotina são casos que podem aguardar até o dia seguinte, 

onde será acompanhado pela Unidade Básica de Saúde mais próxima 

(ROCHA, Elivania Costa de Almeida,2010). 

Através das unidades básicas de saúde são priorizadas as ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, do 

recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e contínua. 

Representa o primeiro contato da população com o serviço de saúde do 

município, assegurando a referência e a contra referência para os diferentes 

níveis do sistema. Criado no Brasil na década de 90, inspirado em experiências 

advindas de outros países cuja Saúde Pública alcançou níveis de qualidade, 

com investimento na promoção de saúde, como Cuba, Inglaterra e Canadá 

(BRANDÃO, 2003). 

Este serviço foi idealizado para aproximar dos serviços de saúde da 

população e cumprir o princípio constitucional do Estado de garantir ao cidadão 

seu direito de receber atendimento integral à saúde, mediante a construção de 

um modelo assistencial de atenção baseado na promoção, proteção, 

diagnóstico precoce e recuperação da saúde, permitindo que os  responsáveis 

pela oferta dos serviços de saúde, os gestores do Sistema Único de Saúde 

(SUS), aprofundem o conhecimento sobre aqueles a quem devem servir. 

A estratégia destas unidades reafirma e incorpora os princípios básicos 

do SUS: universalização, descentralização, integralidade e participação 

da comunidade. Quanto à atenção hospitalar às vítimas de acidentes e 

violências reúne-se de forma complexa a estrutura física, a disponibilidade de 
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insumos, o aporte tecnológico e os recursos humanos especializados para 

intervir nas situações de emergência decorrentes dos acidentes e violências 

(BRANDÃO, 2003). 

As emergências são as principais portas de entrada desses pacientes no 

hospital; considerando a gravidade das lesões, a assistência demandará ações 

de diferentes serviços e poderá exigir um tempo considerável de internação, 

acarretando um custo elevado. A emergência representa uma situação 

ameaçadora, brusca e que requer medidas imediatas de correção e de defesa. 

Também significa acidente e necessidade urgente (ROCHA, Elivania Costa de 

Almeida,2010). 

A urgência no dicionário médico consta como um estado patológico que 

se instala bruscamente em um paciente, causado por acidente ou moléstia e 

que exige terapêutica médica ou cirúrgica urgente. Que urge, que deve ser feito 

com rapidez (ROCHA, Elivania Costa de Almeida,2010). 

Em todas as cidades existem serviços denominados de emergência ou 

de urgência ou como é comumente falado "prontos-socorros". Uma questão 

que de início exige uma reflexão é que nesse início de década, nestes anos 90, 

talvez muitos dos chamados prontos-socorros não poderiam nem assim ser 

denominados, porque não apresentam as mínimas condições de prestação dos 

serviços que seriam obrigados a prestar, e isto estaria muito mais na esfera da 

justiça comum do que na discussão ética, que é mais profunda (ROCHA, 

Elivania Costa de Almeida,2010). 

E não vamos perder tempo com o que é do âmbito da política e do 

Poder Judiciário.   A emergência médica é muito diferente da medicina do 

posto de saúde, do consultório. do tratamento programado, quer seja ou não 

em hospitais, porque na emergência nós temos uma situação única em que a 

decisão médica e a decisão ética tem de ser imediatas (ROCHA, Elivania 

Costa de Almeida,2010). 

E esse imediatismo tem de estar pronto, portanto as pessoas que 

trabalham nesses locais têm de estar preparadas médica e eticamente dentro 

dos princípios médicos e éticos para dar um atendimento competente e um 

respeito aos direitos do paciente, que, por ser em um serviço de urgência, mais 
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facilmente corre o risco de ser ameaçado (ROCHA, Elivania Costa de 

Almeida,2010). 

A emergência, os pacientes são levados muitas vezes contra a sua 

vontade, recusando o atendimento médico padrão. Muitas vezes podem estar 

com o seu estado mental perturbado, quer seja por um problema psiquiátrico, 

por uma doença ou até por uma intoxicação. Os médicos que aí trabalham têm 

muito pouco tempo para ter acesso a capacidade de raciocínio, ou à 

competência do paciente em tomar decisões que protejam sua saúde, e tem 

que tomar decisões rápidas, sem ter o benefício de poder consultar as 

comissões de ética, por exemplo. 

 

2.1.3 Conceitos de Trauma. 
 

Trauma significa uma ferida, do ponto de vista semântico. A terminologia 

trauma em medicina admite vários significados, todos eles estão ligados a 

eventos não previstos e indesejáveis que, de forma mais ou menos violenta, 

atingem indivíduos neles envolvidos, produzindo alguma lesão ou dano. Uma 

das definições adotadas se refere ao conjunto das perturbações causadas 

subitamente por um agente físico, de etiologia, natureza e extensão variadas, 

que podem estar situadas nos diferentes segmentos corpóreos, o trauma é 

uma doença que representa um problema de saúde pública de grande 

magnitude e transcendência no Brasil, que tem provocado forte impacto na 

morbidade e na mortalidade da população (COBRALT, 2016). 

 Entre as causas de trauma, incluem-se os acidentes e a violência, que 

configuram um conjunto de agravos à saúde, que pode ou não levar a óbito, no 

qual fazem parte as causas ditas acidentais e as intencionais. Esse conjunto de 

eventos consta na Classificação Internacional de Doenças - CID, sob 

denominação de causas externas (COBRALT, 2016). 
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2.1.4 PRINCIPAIS CAUSADORES DE QUEDAS EM IDOSOS 

 

O crescimento populacional de idosos aumentado, somado a busca por 

uma vida mais ativa e, deixa os nossos idosos mais propensos e expostos a 

riscos de acidentes. As quedas representam grande risco de trauma a todas as 

pessoas, os idosos, porém estão mais expostos a esse risco, devido à 

dificuldade de defesa durante a queda, a fragilidade de seus ossos e a lentidão 

de seus reflexos (SCIELO, 2016).  

Os idosos caem, porque cerca de 29% dos idosos caem ao menos uma 

vez por ano e 13% caem de forma recorrente. A lesão acidental é a sexta 

causa de mortalidade em pessoas idosas. A queda é responsável por 70% 

dessa mortalidade. Algumas doenças que se acometem a terceira idade 

somam muito aos quadros de quedas. Dentre elas: 

· Automedicação, excesso de medicação, abuso ou incompreensão do 

uso, dose e quantidade de medicação; vale citar que vários medicamentos são 

responsáveis por vertigens e tonturas; 

· Visão, as dificuldades visuais que acometem os idosos, causam muitas 

quedas; 

· Ortopedia, osteoporose, artrite, sequelas de fraturas anteriores; 

· Labiríntica, tonturas posicionais são grandes causadoras de quedas; 

· Cardiovascular, Problemas circulatórios causam baixo impulso vascular 

cardíaco; 

· Neurológico, Esclerose múltipla, insuficiência vertebro basilar, e acidente 

vascular cerebral; 

· Endocrinológica, Aumento de incidência de diabetes traz consequências 

a retina e ao labirinto; 

· Sedentarismo, A vida sedentária leva à obesidade e isto causa disfunção 

do equilíbrio, 

· Quedas domésticas uso de tapetes, degraus, escadas, pisos, falta de 

luminosidade, disposição inadequada de móveis, banheiro molhado, 

brinquedos de crianças no chão entre outros; 
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· Limitação física e social (SCIELO,2016). 

 

FONTE: (kibonoie, 2018). 

 

2.1.5 QUAIS AS CONSEQUENCIAS DE TRAUMAS EM IDOSOS 

 

Idosos traumatizados vão a óbito pelas mesmas circunstâncias de 

indivíduos de outras idades, porém, em virtude das doenças preexistentes, vão 

a óbito por lesões menos graves e de maneira mais precoce do que os jovens. 

Dentre tantas complicações do trauma, a infecção é a que predomina entre os 

que sobrevivem.   Nessa circunstância, os idosos, que na maioria das vezes 

tem sua saúde comprometida. As mais comuns são: 

· Pneumonia;  

·  Infecções do trato urinário trato urinário; 

·  Sepse relacionada aos acessos vasculares; I. 

· Infecções dos ferimentos decorrentes do acidente e da ferida operatória; 

Esse grupo de pacientes demanda de uma atenção especial e criteriosa. 

A utilização de antimicrobianos segue as regras gerais definidas para o trauma, 
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mas é necessária atenção especial devido ao fato de que os idosos são 

susceptíveis à toxicidade dessas medicações.  Muitas vezes seu estado 

nutricional está comprometido, diminuindo a síntese proteica, causando assim 

alta debilidade do sistema imunológico, o que irá causar um retardo amplo e 

negativo na resposta no processo de cicatrização (Souza et al., 2016). 

 

FONTE: (VIVAMELHOR, 2016) 

2.1.6  CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM IDOSO VÍTIMA DE TRAUMA 

 

· Considerando que o enfermeiro ocupa uma posição estratégica e um 

papel essencial na assistência, que vai desde a admissão até a alta hospitalar, 

e é o profissional com o qual o paciente tem maior proximidade durante a 

hospitalização, torna-se necessário que este se preocupe em avaliar o 

entendimento do idoso sobre as orientações e os cuidados recebidos 

(PASSOS, 2016). 

Assim, possui um papel de extrema importância, pois a compreensão do 

autocuidado no prognóstico estabelecido pela Enfermagem. Tal profissional 

será crucial para que este idoso não desencadeie novas internações, 

facilitando o atendimento a equipe de enfermagem deve realizar as seguintes 

funções: 
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· Monitorizar sinais vitais; 

· Manter vias aéreas permeáveis; 

· Elevar cabeceira; 

· Realizar banho de leito e hidratação de pele;  

· Realizar higiene oral 

· Realizar tricotomia facial, se masculino; 

· Alternar decúbito; 

· Realizar proteção de úlcera por pressão; 

· Realizar aplicação de placas de hidrocolóide; 

· Realizar curativo em ferida operatória. 

· Realizar apoio psicológico; 

· Realizar analgesia conforme prescrição médica; 

· Ofertar alimentação e água; 

· Realizar medidas de conforto; 

· Cuidados com acesso venoso periférico, ou acesso central; 

· Cuidados com dispositivos de sondas vesicais, de sondas gástricas e 

enterais; (PASSOS, 2016). 

 
FONTE: (REVISTA TERCEIRA IDADE, 2016). 

 

 



37 

 

 

2.2  PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A VITIMA DE TRAUMA. 

 

O atendimento inicial tem os seguintes objetivos: 

· Manutenção da via aérea pérvia; 

· Avaliação e controle pupilar; 

·  Controle da coluna cervical;  

·  Respiração adequada;  

· Acessos venosos; 

· Exame físico; 

·  Manutenção da circulação;  

·  Avaliação e controle rápido fratura ou de sangramento; 

·  Avaliação neurológica e exposição do paciente;  

· Exames laboratoriais;  

· Exames de imagem; 

· Verificação de volemia; 

· Cateterismo vesical; 

· Controle de temperatura; 

· Avaliação, estabilização e controle de doenças já existente (SOUZA ET 

ALL, 2016). 
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Quadro 1. Protocolo de atendimento ao trauma 

POLITRAUMATIZADO II 

  

- Ejeção do automóvel - Morte no mesmo 

compartimento do passageiro - 

Atropelamento - Impacto de alta 

velocidade - Velocidade inicial > 64 Km/h - 

Mudança de velocidade > 32 Km/h - Maior 

deformidade > 50 cm - Intrusão no 

compartimento do passageiro > 30 cm 

- Tempo resgate > 20min - Queda > 20 

pés (““ 6 metros) - Capotagem - Lesão do 

pedestre com impacto significante > 

8Km/h - Impacto de motocicleta > 32Km/h 

com separação da roda do guidão 

  

SIM NÃO 

  

Politraumatizados Avaliação dos Fatores de Risco 

  

- Idade < 5 ou > 55 anos - Presença de doença cardíaca, respiratória ou uso de 

medicações psiquiátricas - Diabéticos em uso de insulina, cirrose, malignidade, 

obesidade ou coagulopatia 

 

SIM NÃO 

  

Politraumatizado Reavaliação com controle médico 

  

QUANDO EM DÚVIDA, CONSIDERE TODO O ACIDENTADO UM 

POLITRAUMATIZADO 

 

Exames de rotina em todos os 

politraumatizados 

- Ht, Hb - Grupo sanguíneo e fator Rh - 

Amilase - Radiografia de tórax AP - 

Radiografia de bacia AP - Radiografia de 

coluna cervical - ECG - HCG na mulher 

em idade fértil - Ultrassom do abdômen 

total 

  

FONTE (SECRETARIA DA SAUDE DF, 2016). 
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FONTE: (DRENSTIME, 2016) 

2.3 METODOLOGIA       

 

2.3.1 TIPO DE PESQUISA 
 

Trata-se de uma pesquisa de cunho quantitativo e exploratória, 

desenvolvida no setor de emergência, os dados foram coletados e 

acompanhados através da pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, a fim de 

evidenciar qual o perfil dos idosos vítimas de trauma atendidos em uma 

unidade de urgência e emergência em um hospital do município de Caçador, 

SC. 

Segundo Fonseca e Ferreira (2002), a pesquisa quantitativa recorre a 

linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, relações 

entre variáveis, entre outras aplicações. É fortemente influenciada 

pelo positivismo. Centrada na objetividade, foca na análise de dados brutos, 

adotando instrumentos padronizados e neutros na recolha dos dados, sendo 

geralmente constituída por amostras grandes e representativas da população, 

e por isso os resultados são encarados como um retrato real de toda a 

população alvo da pesquisa 
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2.3.2 POPULAÇÃO AMOSTRA SUJEITOS DA PESQUISA  
 

Foram analisadas 3.621 fichas, de pacientes usuários do SUS (sistema 

único de saúde) totalizando um montante de 186 prontuários de pacientes 

acima de 60 anos e sem idade máxima e de ambos os sexos, vítimas de 

trauma que forem atendidos na urgência e emergência de um hospital de uma 

cidade do meio oeste catarinense na data de 01 de fevereiro a 30 de abril de 

2017. 

 

CRITERIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO. 

             

Para a análise desse estudo, foram analisadas somente as fichas dos 

clientes do setor da emergência do hospital. As fichas foram analisadas na 

faixa etária de 60 a 90 anos, ambos os sexos, analisando também os índices 

de trauma e queda obtidas naquele setor, e as patologias de cada cliente. 

Ressaltando que todos os dados obtidos, são do atendimento de usuários do 

sistema único de saúde- SUS. 

 

 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Primeiramente o projeto (64934517.9.0000.5593), do Trabalho de 

Conclusão de Curso foi cadastrada na plataforma Brasil, número do parecer 

(1.946.225), após este cadastro foi encaminhado Comitê de Ética e Pesquisa 

da universidade juntamente com a permissão por escrito da Instituição onde foi 

realizado a pesquisa sob a forma de declaração de ciência e concordância, 

conforme (APÊNDICE A). Realizadas estas etapas foi recebido o aval do 

comitê de ética para iniciar a coleta de dados.  

 

2.3.3 PROCEDIMENTOS COLETA DE DADOS  

Esta pesquisa teve sua coleta de dados em um hospital do meio oeste 

de Santa Catarina, através da avaliação dos prontuários das consultas 
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realizadas na emergência, sendo coletados os dados perante a avaliação 

retrospectiva nos prontuários no SAME (01/02/17 á 30/04/17) com autorização 

prévia da instituição. Foram coletados os dados da pesquisa no período de 

01/03/18 à 30 de abril de 2018. 

 

LOCAL DA PESQUISA 

 

O local da pesquisa trata-se de um hospital de médio porte, com 

abrangência regional localizado no meio oeste de Santa Catarina, município de 

Caçador, com atendimento geral e alta complexidade em neurocirurgia e 

traumatologia ortopédica. Este atualmente conta com setor de Urgência e 

Emergência, Clinica Médica (SUS), Clínica Cirúrgica, Maternidade, Centro 

Cirúrgico, Pediatria, Clínica Médica Particular (convênios) e duas Unidades de 

Terapia Intensiva. Todos os setores com funcionamento de 24 horas. 

 

2.4 ANALISE DOS DADOS  

 

Para realizar a análise dos dados, foram obtidas um total de 3.621 fichas 

disponibilizadas pela instituição, desse total foram obtidos 186 casos para esta 

pesquisa, que corresponde 100% desta amostra para tabulação, dos dados foi 

utilizado um software de informática (Excel), com finalidade de ordenar e 

classificar os dados e ainda demonstrar os resultados através de gráficos 

analisados a seguir. 
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Gráfico 01: Referente a idade. 

Fonte: (Valin 2018.) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê, aliás, que em 2025 

existirão cerca de 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, sendo que os 

muito idosos, com 80 anos ou mais, constituam o grupo etário de maior 

crescimento (Santos et al, 2010). 

O gráfico 01 demonstra a idade dos pacientes pesquisados em 

prontuários, sendo analisados 3621 prontuários no total, entre fevereiro a abril 

de 2017, desse total foram coletados 186 casos para o estudo. Cabe destacar 

que dessas 186 fichas, 100 casos têm em média de 60 a 70 anos, o que 

significa que o risco de trauma é mais frequente nessa idade. 
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Gráfico 02- Gráfico referente ao sexo. 

Fonte: (Valin2018) 

De acordo com o gráfico 02, demonstra o gênero dos idosos, sendo 186 

indivíduos atendidos no setor de emergência do hospital. Destaca-se segundo 

os dados 59% são do gênero feminino e os 41% masculino, compreende-se 

que o gênero feminino teve uma probabilidade maior de trauma. 

A prevalência de quedas em idosos no último ano foi de 28,1% (IC95% 

25,9–30,5), e a maioria ocorreu na própria residência do idoso. Entre os idosos 

que sofreram queda, 51,5% (IC95% 46,6–56,4) tiveram uma única queda e 

12,1% (IC95% 8,9–15,3) tiveram fratura como consequência, sendo a de 

membros inferiores a mais relatada, a prevalência de quedas foi maior em 

mulheres.  E esse processo continuará ao longo dos anos. Estima-se que, em 

2030, teremos cerca de 113 milhões de mulheres (50,8%) e 109 milhões de 

homens (49,2%)2 Ou seja, estaremos diante de uma população que é 

majoritariamente feminina, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 

Projeções, 2018).
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Gráfico 03- Gráfico referente as patologias. 

 

Fonte: (Valin2018) 

Neste gráfico observa-se que o número das patologias tem uma 

diferença enorme entre elas , o índice maior é o de Hipertensão com 124 casos 

, ficando em 2º lugar Diabetes Mellitus  23 casos ,e os cardiopatas em 3º lugar 

com 20 casos, devemos pensar um pouco como está sendo a qualidade de 

vida desses idosos, se eles tem hábitos diários como, caminhadas , boa 

alimentação, se são dependentes de medicações, moram sozinhos, se existe 

riscos de quedas, acidentes domésticos, são alguns desses pretextos que 

acarretam alguma patologia  e ao processo de envelhecimento desses idosos. 

Rebellato e Morelli, (2007) refere que o fenômeno do envelhecimento faz 

afetar algumas patologias, acarretando a degradação do processo de 

envelhecimento biológico. 
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GRÁFICO 04- Gráfico referente aos traumas. 

 

Fonte :(Valin 2018) 

Paralelamente ao aumento significativo do número de idosos e busca 

por um modo de vida mais ativo, o número de traumas vem aumentando 

nessas pessoas, estando elas cada vez mais expostas ao risco de acidentes, a 

exemplo do trauma. Este fenômeno é descrito como lesões advindas de força, 

podendo ser de natureza acidental, auto imposta ou um ato de violência que 

atinge um ou mais sistemas e requer atendimento imediato (REVRENE,2018). 

Percebe-se uma grande diferença entre os grupos de traumas, das 186 

fichas avaliadas, 40 idosos tiveram trauma de artrose em joelhos devido á 

quedas, com 28 casos de trauma na coluna lombar, todos esses índices 

mostrado no gráfico, a maioria deles se originou devido as quedas, seja da 

própria altura , escadas , etc.., devemos dar mais atenção aos idosos , muitos 

deles querem ser independentes , e continuar a rotina como antes , mas devido 

suas condições de saúde , não os deixam realizar as tarefas ,que antigamente 

se tornava rotinas diárias , o risco de quedas está se tornando frequentes na 

vida deles. 
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Gráfico 05- Gráfico referente ao percentual de queda. 

Fonte: (Valin 2018) 

 

Neste gráfico, os riscos mais predominantes foram as quedas, dos 186 

prontuários avaliados, 110 casos foram quedas da própria altura, ficando em 2º 

lugar as quedas de escada com 30 casos, em 3º queda de telhado 25 casos, 

significa que essa quantidade de queda em idosos, acarretam no 

envelhecimento, sua capacidade motora diminuída, equilíbrio, hábitos, 

qualidade de vida. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), queda é o 

deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, 

com incapacidade de correção em tempo hábil. A queda é determinada por 

circunstâncias multifatoriais, em que fatores intrínsecos (alterações fisiológicas 

próprias do envelhecimento, presença de morbidades, déficit no equilíbrio, 

visão, audição ou na marcha) e extrínsecos (riscos ambientais decorrentes de 

má iluminação ou piso escorregadio, comportamentos de risco, como subir em 

cadeiras ou escadas, e aqueles relacionados com as atividades do cotidiano) 

estão envolvidos. Na maioria das vezes, resulta da interação entre esses 

fatores (VIEIRA LS,SCIELO 2018). 
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3. CONCLUSÃO  

 

O enfermeiro é um profissional de extrema importância nos serviços de 

emergência dado seu papel no acolhimento e cuidado com o idoso vítima de 

trauma, tem responsabilidade e profissionalismo para dar um atendimento 

adequado, dando prioridade à saúde e bem-estar da vítima, pois é a 

enfermagem que passa a maioria do tempo com a vítima. 

Seguindo os preceitos que nortearam a pesquisa deste trabalho buscou-

se avaliar o perfil do idoso vítima de trauma que deram entrada no serviço de 

emergência da instituição onde foi realizada a pesquisa. 

Após o desenvolvimento dessa pesquisa e, com base nos dados 

apresentados conclui-que maioria da procura por atendimento são vítima de 

trauma é de predominância do gênero feminino, e faixa etária entre 60 entre à 

70 anos. 

A patologia que se apresentou em evidencia em maior quantidade foi a 

de hipertensão arterial 124 casos, já os traumas observados, evidenciou-se 

uma quantidade maior em traumas como artrose de joelhos 40 casos, 

observando também que o número de quedas é em grande proporção, 

totalizando 110 casos de queda da própria altura, e 30 quedas de escadas. 

Ressalta-se que a importância de atividades físicas, as mudanças de 

hábitos, acarretam para uma qualidade de vida melhor, proporcionando o bem-

estar do idoso, e prevenindo de riscos de quedas e traumas ou algumas 

complicações maiores que põem em risco sua saúde. 

Devemos ficar atentos aos cuidados dessa faixa etária, pois a cada ano 

que passa vem aumentando o número desses idosos na sociedade, o cuidado 

é essencial para que não haja aumento nos índices de quedas e traumas 

dessa população. 

  Enfim, este estudo proporcionou momentos de reflexão e discussão 

sobre o tema pesquisado. Acrescentou também maior conhecimento científico 

a respeito desse tema, ampliando a visão sobre esse processo que é o 

envelhecimento, pelo qual todos nós vamos vivenciar esse momento em 

nossas vidas. 



48 

 

 

Desconhece-se uma pesquisa relacionada ao perfil de idoso vítima de 

trauma atendido em uma unidade de urgência e emergência em um hospital do 

meio oeste de Santa Catarina, o que faz acreditar que este trabalho possa 

contribuir com o processo de ensino e aprendizagem; além de oportunizar 

novos estudos como fonte de estudos para instituição. 
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