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Introdução: Com o aumento da expectativa de vida, a população idosa está cada vez mais
sujeita a período de dependência e necessidade de cuidados antes do término da vida. As
patologias que mais acometem os idosos são as crônicas e degenerativas como doenças
cardiovasculares; doenças osteoarticulares; presença de quedas; disfunções neurológicas;
neoplasias e pneumonia. A hipertensão arterial é uma realidade crescente na população,
principalmente idosa, e que pode levar a sérios danos à saúde como doenças decorrentes de
trombose e aterosclerose. Estas levam a acometimento isquêmico cardíaco, renal, vascular
periférico e cerebral. O acidente vascular encefálico, uma das complicações da hipertensão
arterial, é uma das principais causas de óbitos no Brasil. Também pode levar a
incapacidades funcionais devido a complicações neurológicas e motoras. Objetivos: 1)
Caracterizar os idosos atendidos no Pronto Atendimento (P.A.) do Hospital de Base (HB);
2) Identificar as doenças que afetam os idosos atendidos nesta unidade; Métodos/
Procedimentos: O estudo foi realizado em uma Unidade de Emergência de um Hospital de
Escola no Município de São José do Rio Preto/SP. Foi realizada uma pesquisa de análise
de prontuário eletrônico, tipo descritivo corte retrospectivo, a amostra foi constituída por
todos os pacientes adultos atendidos no período de janeiro a dezembro no ano 2009. Na
coleta de dados será utilizado um instrumento composto por perguntas fechadas.
Resultados: Dos 11930 prontuários analisados, 51,8% eram do sexo masculino, 78,3% com
idade entre 60 a 79 anos, 90,1% eram brancos e 49,7% casados, 40,6% estudaram até a 4ª
série do ensino fundamental. Do total das doenças estudadas que levaram ao atendimento,
8% foram devido a pneumonia e 7,6% ao trauma. Dentre as outras doenças 69,5%
prevalentes, as doenças cardiovasculares apresentaram 18,6%, sendo o AVC a doença
cardiovascular de maior prevalência, com 38,8%. Conclusão: A partir dos dados obtidos, é
possível planejar e desenvolver uma assistência de qualidade a estes idosos, prevenindo ou
minimizando possíveis complicações, principalmente as doenças cardiovasculares e os
traumas que atualmente afetam significativamente esta população. E assim propor uma
assistência
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