I CONGRESSO DE SAÚDE DO OESTE PAULISTA
11. ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA EMERGÊNCIA
DE UM HOSPITAL ESCOLA
Rita de Cássia H M Ribeiro
Profª Drª Docente da disciplina de estágio supervisionado em emergência, membro do
Departamento de Enfermagem Geral do Curso de Graduação de Enfermagem da FAMERP
Financiamento: Bolsa de Auxílio à Pesquisa – FAMERP
Introdução: O modelo atual de atenção nos serviços de emergência deverá ser de caráter
sistêmico e ter como foco o usuário. No entanto, existe um grande desafio em fazer
funcionar o SUS com todo o seu potencial de qualidade. Para oferecer serviços
qualificados em urgência/emergência as instituições de saúde apresentam grandes desafios.
Os enfermeiros, por exemplo, podem desenvolver programas inovadores nas organizações,
centrados em novas concepções de estrutura e propriedades dos seus serviços, buscando
melhores práticas em saúde e melhor qualidade do cuidado. Assim, reconhecer a
importância do cuidado na relação entre ser cuidador e ser cuidado implica em valorizar a
própria existência humana. O diagnóstico médico varia de acordo com a idade. Os mais
jovens, geralmente, chegam ao pronto atendimento devido a fatores externos, como
trauma. Já nos mais velhos, as doenças cardiovasculares são as que mais prevalecem. Por
isso, faz-se importante o estudo dos pacientes que dão entrada na unidade de pronto
atendimento para conhecimento das características apresentadas e assim estabelecer
estratégias locais e fornecer subsídios na tomada de decisões quanto à política de saúde
pública direcionada a estes pacientes. Objetivos: Caracterizar os pacientes atendidos no
Pronto Atendimento de um Hospital Escola. Identificar as emergências clínicas
predominantes nesta unidade, as principais causas de admissão por problemas renais, os
traumas, as principais doenças cardiovasculares, as causas de admissão de idosos e
verificar o destino destes pacientes (alta, internação ou óbito). Métodos/ Procedimentos: O
estudo será realizado em uma Unidade de Emergência de um Hospital de Escola no
Município de São José do Rio Preto/SP. Será realizada uma pesquisa de análise de
prontuário eletrônico, tipo descritivo corte retrospectivo, a amostra será constituída por
todos os pacientes adultos com 18 anos ou mais atendidos nos períodos de janeiro / 2009 a
maio/ 2010. Na coleta de dados será utilizado um formulário. Resultados Esperados: Os
resultados parciais e finais serão apresentados em reuniões científicas nacionais e
internacionais e encaminhados para publicação em revistas científicas conceituadas,
indexadas e com ampla disseminação nacional e internacional e que contribuam no
aprimoramento e aplicação de políticas educacionais e de saúde dentro dos aspectos
relacionados à educação em saúde.

Arquivos de Ciências da Saúde, v. 18 supl. 2

2011

ISSN 1807-1325

