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RESUMO 

OLIVEIRA, Fabiana Maria Rodrigues Lopes de.  Risco de hospitalização repetida em 

idosos atendidos na atenção primária de saúde de João Pessoa, Paraíba. 2015, 79f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem na Atenção em Saúde) – Centro de Ciências da 

Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

 

Introdução: o complexo processo de envelhecimento populacional ocorre de forma 

concomitante à transição epidemiológica que modifica o perfil e a demanda dos serviços de 

saúde, fazendo com que o país passe de um cenário de elevada mortalidade por doenças 

infecciosas agudas, para uma realidade de excessivos gastos com internações hospitalares, 

especialmente por condições crônicas. A hospitalização do idoso gera diversas consequências 

que atingem diretamente sua funcionalidade e a qualidade de vida. Por essa razão, torna-se 

relevante a estratificação de risco de hospitalização no indivíduo idoso, com vistas a melhorar 

a organização do atendimento à sua saúde. Objetivo: analisar o risco para hospitalização 

repetida dos idosos atendidos na Atenção Primária de João Pessoa, Paraíba. Materiais e 

métodos: trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado 

no domicílio de idosos cadastrados na ESF no Município de João Pessoa, Paraíba. A amostra 

foi constituída por 368 indivíduos com 60 anos ou mais. A coleta de dados se deu no período 

de fevereiro a julho de 2014, por meio da técnica de entrevista estruturada, subsidiada por 

instrumento que abordou variáveis sociodemográficas e clínicas, além do Probability of 

Repeated Admission (PRA). Para análise dos dados, foi utilizado o modelo de Regressão 

Logística com as variáveis do PRA, que gerou a estratificação do risco de hospitalização. Para 

verificar a associação existente entre o risco de hospitalização e as demais variáveis, utilizou-

se o teste de qui-quadrado de associações, o teste de Mantel-Haenszel, e a Análise de 

Correspondência. Resultados: Constatou-se que 75% dos idosos entrevistados evidenciaram 

baixo risco para hospitalização repetida, 16% apresentaram risco médio, 6,3% risco médio-

alto e 2,7% revelaram risco alto. Dos idosos que apresentaram risco alto para hospitalização, 

predominou aqueles do sexo feminino, com faixa de idade entre 60-74 anos; com 

autopercepção de saúde como média; com uma internação no último ano e mais de seis 

consultas médicas nos últimos doze meses; que eram diabéticos; e que já tiveram doença 

cardiovascular. O presente estudo revelou, ainda, associação estatisticamente significativa 

entre o aumento do risco com as variáveis: depressão, isquemia, aumento do número de 

morbidade autorreferidas, viuvez e cor/raça preta. Conclusão: os resultados reforçam a 

necessidade de adotar medidas que classifiquem os idosos em estratos de risco para 

hospitalização, no intuito de organizar a porta de entrada, estruturar as filas de acesso aos 

serviços de saúde e hierarquizar o atendimento, o que gera melhoria para saúde do paciente 

idoso e menores custos com hospitalização para o setor saúde.  

 

Palavras-chave: Risco. Hospitalização. Saúde do Idoso.  
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, Fabiana Maria Rodrigues Lopes. Risk of repeated hospitalization in elderly 

patients in primary health care of Joao Pessoa, Paraiba.2015, 79f. Dissertation (Master of 

Science in Nursing in Health Care) - Health Sciences Center, Federal University of Paraiba, 

Joao Pessoa 

 

 

Introduction: the complex process of population aging occurs concomitantly to the 

epidemiological transition that modifies the profile and the demand for health services, 

making the country a scenery of high mortality due to infectious diseases acute, to a reality of 

excessive spending on hospital admissions, especially for chronic conditions. The 

hospitalization of the elderly generates several consequences that directly affect their 

functionality and quality of life. For this reason, it is important to stratify the risk of 

hospitalization in elderly individual, with a view to improving the organization of care for 

their health. Objective: to analyze the risk for repeated hospitalization of elderly patients in 

Primary Care of Joao Pessoa, Paraiba. Materials and methods: this is a descriptive, cross-

sectional, with a quantitative approach, performed at home for elderly enrolled in ESF in the 

city of Joao Pessoa, Paraiba. The sample was composed of 368 individuals aged 60 years or 

more.The data collection took place in the period of February to July 2014, by means of the 

technique of structured interview, subsidised by instrument that addressed sociodemographic 

and clinical variables, in addition to the Probability of Repeated Admission (PRA).For data 

analysis we used the Logistic Regression model with the variables of the PRA, which 

generated the risk stratification of hospitalization. To verify the association between the risk 

of hospitalization and the other variables we used the chi-square test of association, the 

Mantel-Haenszel test, and Correspondence Analysis. Results: it was found that 75% of the 

elderly respondents evidenced low risk for hospitalization repeated, 16% had medium risk, 

6.3% medium risk-high and 2.7% showed high risk.Of the elderly who were found to be at 

high risk for hospitalization, the predominant those female, age range between 60-74 years; 

with self-perception of health as average; with a hospitalization in the last year and more than 

six medical consultations in the last twelve months; who were diabetics; and that already had 

cardiovascular disease. The present study also revealed, association statistically significant 

between the increase of risk with the variables: depression, ischemia, increase in the number 

of morbidity self-referred, widowhood and black. Conclusion: the results reinforce the need 

to adopt measures to classify the elderly at risk strata for hospitalization, in order to organize 

the entrance door, structuring the queues of access to health services and prioritise the care, 

that generates improvement for the health of the elderly patient and lower costs with 

hospitalization for the health sector. 

 

Keywords: Risk. Hospitalization. Health of the elderly. 
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RESUMEN 

OLIVEIRA, Fabiana Maria Rodrigues Lopes. Riesgo de hospitalización en pacientes 

ancianos em atención primaria de la salud de Joao Pessoa, Paraíba. 2015, 79f. Tesis 

(Master em ciencias de enfermería em el cuidado de la Salud) - Centro de Ciencias de la 

Salud, Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa. 

 

 

Introducción: El complejo proceso de envejecimiento de lapoblación se produce 

simultáneamente com la transición epidemiológica que modifica el perfil y la demanda de 

servicios de salud, lo que hace que este país seau nescenario de una alta tasa de mortalidad 

debido a enfermedades infecciosas agudas, a una realidad de um exceso de gastos sobre los 

ingresos hospitalarios, especialmente para lãs enfermedades crónicas. La hospitalización de 

los ancianos genera varias consecuencias que afectan directamente a su funcionalidad y 

calidad de vida.Por esta razón, es importante para estratificar el riesgo de hospitalización em 

ancianos, com el fin de mejorar La organización de la atención a su salud.Objetivo: Analizar 

el riesgo de hospitalizaciones repetidas de los pacientes de edad avanzada en la Atención 

Primaria de Joao Pessoa, Paraíba. Materiales y métodos: Se trata de um estúdio descriptivo, 

transversal, conun enfoque cuantitativo, realizado em el hogar de ancianos matriculados em 

pedagogia em la ciudad de Joao Pessoa, Paraíba. La muestra estuvo compuesta por 368 

individuos de 60 años o más.La recolección de datos se realizo em el período de Febrero a 

2014 Julio, por medio de la técnica de entrevista estructurada, subvencionados por 

instrumento que aborda variables sociodemográficas y clínicas, además de la probabilidad de 

repetirse Admisión (PRA).Para elanálisis de los datos se utilizo el modelo de regresión 

logística com las variables de la PRA, lo que gênero la estratificación del riesgo de 

hospitalización. Para verificar la asociación entre el riesgo de hospitalización y del resto de las 

variables se utilizo la prueba chi-cuadrado de asociación, Mantel-Haenszeltest y análisis de 

correspondencias. Resultados: se encontró que el 75% de los ancianos encuestado se 

videncióun bajo riesgo de hospitalización repiten, 16% riesgo medio, 6,3 % riesgo medio-alto 

y 2,7 % evidenciaron alto riesgo. A los ancianos que se encuentranen alto riesgo de 

hospitalización, predominaron las mujeres, rango de edad entre 60-74 libras por años, com la 

percepción de la salud como promedio, con una hospitalización em el último año y más de 

seis consultas médicas em los últimos doce meses; que fueron los diabéticos; y que yatenían 

enfermedad cardiovascular.El presente estúdio revelo también esta dísticamente asociación 

significativa entre el aumento del riesgo com las variables: depresión, isquemia, aumento em 

el número de morbilidad autorreferidas, viudez y el negro. Conclusiones: los resultados 

refuerzan la necesidad de adoptar medidas para clasificarlas personas de edad avanzada en 

estratos de riesgo de hospitalización, com el fin de organizar la puerta de entrada, la 

estructuración las colas de acceso a los servicios de salud y dar prioridad a la atención, que 

genera mejoras en la salud de los pacientes de edad avanzada y a reducir los costes de 

hospitalización para el sector de la salud.  

 

Keywords: Riesgo. Hospitalización. Salud de las personas de edad avanzada. 
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Ao apresentar este estudo, retorno a minha trajetória acadêmica, enquanto estudante 

do curso de graduação em Enfermagem, na qual me foi despertado o interesse pela pesquisa 

Científica ofertado pelo departamento de Odontologia. No decorrer do curso, percebi que 

tinha uma maior aproximação e empatia por idosos, uma vez que já tinha vivenciado trocas de 

experiência enriquecedoras com os indivíduos desta faixa etária.  

Ao perceber esta afeição, voltei todos os esforços para área de Gerontologia e, entre 

projetos e apresentações em congressos voltados para a referida área, no 8º período, surgiu a 

oportunidade de participar do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde do Adulto e do Idoso 

(GEPSAI) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), com um 

projeto sobre o medo de cair em idosos. Diante do estudo sobre quedas, surgiu o 

questionamento sobre qual era a magnitude desses eventos para os serviços de saúde. Assim, 

abordei no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a temática: trauma em idosos atendidos 

pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Neste estudo, percebi que as quedas não só 

correspondiam à maioria dos traumas em idosos, como também causavam aumento do 

número de internações hospitalares. Foi quando me deparei com o complexo cenário da 

hospitalização no idoso e suas implicações para o cuidado, o que me suscitou a necessidade 

de investigar o risco para hospitalização repetida nessa população.  

Diante do exposto, com vistas a aprofundar a temática que atualmente é pouco 

explorada e tem repercutido em piora na qualidade de vida dessa população, o presente estudo 

tem como proposta central investigar o risco para hospitalização repetida dos idosos atendidos 

na Atenção Primária de João Pessoa, Paraíba. Para facilitar a condução do caminho 

percorrido, foi utilizado o Probability of Repeated Admission (PRA), instrumento 

desenvolvido na realidade norte-americana, mas que já era utilizado por alguns autores na 

nossa realidade para avaliar o risco de admissão hospitalar na referida população.  

Convém destacar que esta pesquisa é estruturada em seis tópicos. No primeiro, faz-se 

a introdução à temática, contemplando sua contextualização e a delimitação do problema e 

objetivos. Além desse tópico, o estudo apresenta três capítulos, o primeiro traz o 

detalhamento dos procedimentos metodológicos percorridos para obtenção dos dados 

empíricos. Nos segundo e terceiro capítulos, respectivamente, são apresentados os resultados 

obtidos e a discussão dos dados. Como desfecho dos resultados obtidos, apresenta-se a 

conclusão.  
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1.1 Transição demográfica e epidemiológica 

 

O envelhecimento é um processo complexo, constituído por várias dimensões, 

envolvido por variáveis individuais e coletivas, eventos concomitantes e inseparáveis. Por 

mais que este processo seja próprio de cada um, o ser humano vive em um cenário coletivo, 

onde sofre influências da sociedade, especialmente do sistema cultural. Considerando isto, 

pode-se afirmar que os estágios da vida apresentam diferentes durações e sentidos
1
.  

O evento faz parte do ciclo natural do ser vivo, sendo influenciado por aspectos 

socioculturais, econômicos e políticos e é visto como um estado de dependência e fragilidade 

que gera um cuidado adicional, aumentando as demandas complexas do sistema de saúde. 

Como toda experiência do ser humano, envelhecer tem um aspecto existencial, que interfere 

na relação da pessoa com o mundo e consigo. Nesse contexto, não se pode definir o 

envelhecimento apenas pelo aspecto cronológico, mas sim, pelo início de manifestações 

físicas, psicológicas e sociais associadas
2-3

. Apesar de se ter em mente essa perspectiva, no 

âmbito deste estudo, considerou-se idoso os indivíduos com 60 anos ou mais, conforme 

definição adotada pela Política Nacional do Idoso
4
.  

O envelhecimento da população mundial resulta de diversos fatores provenientes de 

mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas na sociedade. Antes do século XIX, a 

estrutura demográfica mundial era constituída predominantemente por jovens devido às altas 

taxas de natalidade e mortalidade.  Entretanto, a partir do final do século XIX, as nações 

iniciaram o processo denominado transição demográfica. Este processo é um evento único, 

que ocorre de maneira concomitante ao desenvolvimento urbano, social e industrial de cada 

país e tem início com a diminuição nas taxas de mortalidade, seguida da diminuição das taxas 

de fecundidade e consequente aumento na expectativa de vida
5
.  

No Brasil, o principal desafio para alcançar uma maior longevidade antes da década de 

1950 era vencer as doenças da infância. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)
6-7

,
 
em 1950, a taxa de mortalidade infantil no país foi de 135,0; 

em 1980, 82,8; em 2000, 27,9 e, em 2013, esta taxa chegou a 19,6.  A mortalidade infantil, 

historicamente, vem sendo apontada como um bom indicador das condições de vida e de 

saúde da população e passou a declinar após o advento da antibioticoterapia, imunizações e a 

terapia de reidratação oral
8
.  

A permanência da elevada taxa de fecundidade nas décadas posteriores à queda da 

mortalidade ocasionou um marcante crescimento da população brasileira, de maneira que esta 
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passou de 41 para 93 milhões entre 1940 e 1970, atingindo 190 milhões em 2010, como 

demonstrado na Figura 1.  

 

 

Figura 1 – População total brasileira de 1980 – 2010.  

Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010 a
7
. 

 

Em meados da década de 1960, em decorrência das mudanças culturais, urbanização 

da população e a oferta de métodos contraceptivos, que ocorreu simultaneamente ao aumento 

da sobrevida e o avanço do bem-estar, a taxa de fecundidade começou a declinar, passando de 

6,1 filhos por mulher em 1950; para 4,35 em 1980; 2,39 em 2000 e chegando a 1,64 no ano de 

2013
7-10

.  

A queda da taxa de fecundidade está diretamente ligada ao envelhecimento da 

população, uma vez que reduzir o número de crianças acarreta em aumento proporcional da 

quantidade de adultos e idosos, fazendo com que o número de jovens decline e a parcela 

populacional de idosos dobre. Considerando isso, o Brasil deixará de ser considerado um país 

jovem para tornar-se um país envelhecido (quando mais de 14% da população total é 

constituída por idosos) entre os anos de 2011 a 2036
8
.  

A pirâmide etária constitui-se na melhor forma de representar esta distribuição dos 

diferentes grupos populacionais (Figura 2). Na análise desta, pode-se observar que, em 2000, 

o Brasil possuía uma população predominantemente jovem, proporcionando um alargamento 

da base da pirâmide, com a população concentrada nos jovens de 12 a 18 anos. Em 2050, as 

projeções estatísticas sugerem que o país apresentará uma estrutura etária característica de 
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uma população envelhecida, com estreitamento da base da pirâmide e alargamento do seu 

topo, dada a maior prevalência de indivíduos com 60 anos ou mais na sua população. 

                         

 

Figura 2 – Projeção da população do Brasil por sexo e idade – 1980/2050.  

Fonte: IBGE, 2008 c
11

.  

 

Em 1900, os idosos ocupavam menos de um por cento da população mundial. Em 

1992, esse número cresce para 6,2% e em 2050 será mais de 20% da população total. Nos 

Estados Unidos, na década de 80, o número de idosos com mais de cem anos de idade cresceu 

mais de 160%, em 2040, poderão chegar a 40 milhões de pessoas com 85 anos ou mais. No 

Brasil, o processo de transição demográfica está ocorrendo em ritmo mais intenso, pois em 

1940 a população de idosos correspondia a 40 milhões de pessoas e em 2050 poderá chegar a 

200 milhões de pessoas com idade acima de 65 anos
5
. 

Em decorrência desses aspectos, de maneira concomitante a transição demográfica 

ocorre também a transição epidemiológica, a qual revela as modificações ocorridas ao longo 

do tempo nos padrões de morbimortalidade. Esta transição abarca três alterações básicas: a 

substituição das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis; a transferência da 

carga de morbimortalidade dos mais jovens para os mais longevos; e o deslocamento de uma 

situação de saúde com predomínio de mortalidade para uma na qual a morbidade prevalece
. 

No Brasil, a tal transição vem acontecendo de forma bastante expressiva, uma vez que, em 

1930, as doenças infecciosas correspondiam a 46% do total de óbitos e, atualmente, causam 

menos de 5%. De acordo com a Figura 3, no ano de 2008, 19,1% dos idosos brasileiros 
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referiram possuir pelo menos uma doença crônica. Igualmente, no ano de 2010, as doenças do 

aparelho circulatório e as neoplasias foram responsáveis por cerca de metade das mortes
8
.  

 

Figura 3 – Proporção de pessoas que referiram pelo menos um de doze tipos de doenças 

crônicas selecionadas, por grupo de idade no Brasil, 2008. 

Fonte: IBGE, 2010 b. 

 

Nesse contexto, o envelhecimento populacional requer adaptação de diversos setores 

sociais, como a previdência, os sistemas de saúde, de educação e o mercado de trabalho. Na 

saúde, a população idosa necessita significativamente de mais atendimento médico e 

hospitalar, uma vez que grande parte deste grupo é portador de doença crônica, muitas vezes 

acompanhada por certo grau de limitação funcional, o que requer maior atenção por parte da 

gestão e dos profissionais, além de maiores custo para este setor. 

 

1.2 Condições crônicas e a hospitalização no idoso  

 

A senescência, como mencionado anteriormente, não é igual para todos os 

organismos, algumas pessoas podem chegar a idades avançadas de maneira saudável, 

entretanto, por ser um processo caracterizado por uma multiplicidade de fatores deve ser 

encarado como uma fase da vida com características próprias, que pode resultar em alterações 

no indivíduo, seja no metabolismo, no equilíbrio, na imunidade, nos mecanismos funcionais, 

na nutrição, nos aspectos psicológicos ou, até mesmo, na comunicação
12

. 

Nesta fase da vida, ocorre uma diminuição no desempenho de alguns sistemas, o que 

acelera o processo de envelhecimento. Tendo em vista o sistema neuroendócrino, ocorrem 
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alterações no mecanismo hipotálamo-pituitária-adrenal, que tem como função regular as 

respostas do organismo a estímulos externos.  Ocorre também o decréscimo na capacidade 

funcional do sistema imunológico, bem como crescimento na formação de auto-anticorpos, o 

que culmina em aumento da susceptibilidade a diversos agravos à saúde
2,13

. 

Neste contexto, ocorre aumento da incidência das condições crônicas, que passaram a 

ser as principais causas de morbimortalidade entre os idosos, tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos em desenvolvimento. As condições crônicas tem um ciclo de evolução bastante 

distinto das condições agudas, uma vez que corriqueiramente apresentam múltiplas causas 

que variam com o tempo, a exemplo da hereditariedade, dos hábitos de vida e da exposição a 

fatores fisiológicos e ambientais. As condições crônicas apresentam evolução lenta, com 

período de duração mais longo, geralmente superior a três meses, e algumas se tornam 

permanentes. Usualmente, existe carência de padrões regulares e previsíveis para essas 

condições. Ademais, cada sintoma pode desencadear outros sintomas, o que gera um ciclo 

vicioso, no qual cada novo agravo realimenta a condição crônica
14

. 

Assim, as condições crônicas vão além das doenças crônicas, ao compreenderem as 

doenças infecciosas persistentes como condições relacionadas ao acompanhamento da saúde 

por ciclos de vida (puericultura, hebicultura e senicultura), deficiências físicas contínuas, 

distúrbios mentais, doenças metabólicas, entre outras que apresentem as características ora 

referidas.  É importante ressaltar que, as condições crônicas podem apresentar episódios 

agudos quase sempre ocasionados pelo manejo incorreto dessas condições, sobretudo, na 

atenção primária à saúde
15

.  

Os indivíduos idosos, quando acometidos por tais condições crônicas, necessitam de 

acompanhamento contínuo uma vez que, no envelhecimento, elas se manifestam de forma 

mais significativa, podendo resultar na diminuição da autonomia, da independência e na 

qualidade de vida desta população, especialmente, as doenças crônicas do sistema 

cardiovascular, o câncer, as demências, a osteoporose e as síndromes metabólicas
16

.  

O elevado número de condições crônicas acarreta grandes mudanças no perfil de 

morbimortalidade e na demanda dos serviços de saúde. Conforme dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 59% do número de óbitos no mundo são decorrentes dessas 

enfermidades. As projeções para 2020 indicam que, nos países em desenvolvimento, mais de 

três quartos dos óbitos serão em decorrência de condições crônicas, sendo: 71% por doenças 

isquêmicas do coração, 75% por acidente vascular encefálico e 70% por diabetes
17

. Nesse 

contexto, diante da alteração no padrão de adoecimento, o Brasil vem enfrentando uma 
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realidade de excessivos gastos com internações hospitalares, tratamento e reabilitação das 

condições crônicas
8
. 

De 2001 a 2004, quando os idosos representavam 8,4% da população brasileira, a taxa 

de hospitalização desta população subiu 13%. Em 2009, os idosos foram responsáveis por 

21% das internações no Brasil
18-19

. Além dos custos econômicos, a hospitalização do idoso 

gera diversas consequências que vão atingir diretamente a funcionalidade e a qualidade de 

vida destes pacientes, de maneira que para a maioria dos idosos esse evento pode ser visto 

como um fator que corrobora para o processo de fragilização e, consequentemente, para o 

aumento das taxas de morbimortalidade. 

No Brasil, a razão entre custo proporcional das internações públicas e o tamanho 

proporcional do número de idosos aumenta progressivamente com a idade: 2,3 para faixa 

etária de 60-69 anos; 3,4 para 70-79 anos e 4,3 para ≥ a 80 anos de idade
20

. No tocante a 

realidade local, na Figura 4, pode-se verificar o aumento do número de internações 

hospitalares da população idosa, no município de João Pessoa, Paraíba, considerando-se o 

incremento da idade na própria faixa etária. 

 

 

Figura 4 – Numero de hospitalizações de idosos nos anos de 2000, 2008, 2013, no município 

de João Pessoa - PB.  

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS – 

DATASUS
21

. 

 

A hospitalização acarreta grandes prejuízos à saúde do idoso, dentre estes, destaca - se 

o comprometimento da capacidade funcional, entendida como a possibilidade do indivíduo de 



24 
 

desempenhar Atividades Básicas da Vida Diária – ABVDS, bem como realizar as Atividades 

Instrumentais da Vida Diária – AIVDS. Este declínio funcional durante o período de 

internação está frequentemente associado ao aumento da dependência do idoso, à diminuição 

na qualidade de vida e da autonomia, assim como a elevação do risco para quedas, para 

institucionalização e para morte prematura
22

.  

Nesse contexto, a população idosa, por apresentar maior fragilidade orgânica e 

elevado índice de agravos, é a que mais utiliza os serviços de saúde, o que acarreta em 

maiores custos deste setor para com esta população. Assim, faz-se necessário cada vez mais a 

existência de políticas públicas com perspectiva preventiva, no intuito de diminuir o número 

de agravos e hospitalizações. Desta forma, em 1994, foi publicada a Lei 8.842, que estabelece 

a Política Nacional do Idoso, a qual aponta a necessidade de “prevenir doenças, promover e 

recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas profiláticas”, com vistas ao 

alcance do envelhecimento saudável
4
. Ademais, no mesmo ano, foi implantada no Brasil a 

Estratégia de Saúde da Família, tida como proposta de mudança no modelo assistencial para 

uma atenção integral, de boa qualidade e de forma resolutiva, com ênfase na promoção da 

saúde e na prevenção de agravos
23

.  

A abordagem do idoso na Estratégia de Saúde da Família tem como objetivo mantê-lo 

na comunidade, por meio da prevenção, tratamento e reabilitação de agravos, e pela busca 

ativa de seus riscos. Desta forma, no âmbito do cuidado em saúde, sua hospitalização só deve 

ser considerada quando a capacidade resolutiva deste nível de atenção se tornar ineficiente
24

. 

Corroborando com isso, foi publicada a portaria 2528 de 19 de outubro de 2006, que aprova a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, com finalidade de “recuperar, manter e promover 

a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e 

individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde”
25

. 

A prevenção da hospitalização do idoso deve ser efetiva em todos os níveis de atenção 

a saúde, entretanto, é na atenção primária que esta se torna mais viável e eficiente. O âmbito 

da atenção primária é bastante propício para prevenção de doenças e promoção da saúde do 

idoso, por permitir um trabalho dinâmico que viabiliza a reconstrução constante das práticas; 

por ser um espaço criativo, no qual surgem diversos meios de intervenções; e por exercer a 

democracia, ao motivar o envolvimento do idoso e da família como participantes das ações de 

saúde
26

. 
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Ademais, a Estratégia de Saúde da Família tem por objetivo, além da promoção da 

saúde do idoso, sua avaliação global com foco na funcionalidade. A presença de déficit 

funcional sugere algum tipo de agravo à saúde, é por meio desta avaliação que se pode fazer 

uma análise entre os eventos adversos e os recursos existentes para sua resolutividade
26

. Desta 

maneira, a atenção primária, por ser a principal porta de entrada da rede de atenção à saúde e 

estar próxima do cotidiano dos idosos, torna-se o lugar ideal para a prevenção do crescente 

número de hospitalização repetida nesta população. 

 

1.3 Predição de risco de hospitalização repetida 

 

 O conceito de risco faz referência à associação da probabilidade de ocorrência de um 

determinado evento e suas consequências
27

. A Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011, que 

aprova a Política Nacional de Atenção Básica
28

, discorre que uma das responsabilidades deste 

nível de atenção é prever os riscos da população, e menciona a classificação do risco na 

abordagem das características do processo de trabalho, sendo uma delas:  

IV - realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, 

avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em 
vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o 

primeiro atendimento às urgências.  

 

A referida Portaria reafirma também a importância da classificação do risco ao 

ressaltar uma das atribuições comuns a todos os profissionais de saúde com exercício de 

atividades na atenção primária: 

VI - participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada 

das necessidades de saúde, procedendo à primeira avaliação (classificação 

de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais 
clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, 

proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela 

continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo. 

 

Conforme o exposto, salienta-se que, para assistência à saúde desta população de 

forma eficiente e eficaz, faz-se necessário uma estratégia de rastreamento dos idosos com 

risco de hospitalização repetida. Diante desta necessidade, foi desenvolvido, mediante um 

estudo de corte, um instrumento de predição de risco de admissão hospitalar repetida, o 

Probability of Repeated Admission (PRA)
29

.  
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O PRA contém oito fatores de risco para internação hospitalar na população idosa: 

sexo masculino, idade superior a 75 anos, disponibilidade de cuidador, autopercepção de 

saúde como ruim, presença de doença cardiovascular, presença de diabetes mellitus, 

hospitalização nos últimos 12 meses e seis consultas médicas nos últimos 12 meses. Na 

realidade brasileira, estudos confirmaram a validade do referido instrumento como eficaz para 

busca ativa de idosos que apresentam risco de hospitalização repetida
23,30-34

.  

No cenário local, inexistem estudos que abordem a temática em questão ou que 

apliquem o PRA de modo a subsidiar o planejamento e a implementação do cuidado ao idoso 

na atenção primária por meio da Estratégia de Saúde da Família. Neste contexto, justifica-se o 

desenvolvimento deste estudo no intuito de contribuir com o processo de trabalho dos 

profissionais de saúde, sobretudo, a equipe de enfermagem, por estar mais próxima do 

cuidado ao paciente, voltando sua atenção para tal temática e para as especificidades do idoso, 

com um suporte teórico para a estruturação de uma atenção integral a sua saúde. Para tanto, 

faz-se necessário adentrar na discussão sobre a classificação de risco, no intuito de garantir ao 

idoso o atendimento adequado perante suas particularidades. Diante da problemática aqui 

levantada, questiona-se: os idosos cadastrados na ESF do município de João Pessoa – PB 

possuem risco para hospitalização repetida? Para responder a tal questionamento, foram 

delimitados os objetivos deste estudo. 
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2.1 Objetivo geral  

 

 Analisar o risco para hospitalização repetida dos idosos atendidos na Atenção Primária de 

João Pessoa, Paraíba. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar os idosos entrevistados quanto aos aspectos sociodemográficos e clínicos; 

 Investigar o risco de hospitalização por meio do instrumento de Predição de Risco de 

Admissão Hospitalar Repetida; 

 Verificar a associação entre o risco de hospitalização repetida e variáveis 

sociodemográficas e clínicas. 
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3.1 Delineamento do estudo 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado 

no domicílio de idosos cadastrados na Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Município de 

João Pessoa, Paraíba. As pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição das 

características de uma população, fenômeno ou de uma experiência
35

. Já os estudos 

transversais são aqueles que produzem a descrição da situação de saúde de uma população ou 

comunidade com base no estado de saúde de cada um dos membros do grupo e também 

determinam indicadores globais de saúde para o grupo investigado. Neste tipo de estudo, o 

pesquisador coleta os dados em um único momento, construindo, assim, um recorte 

momentâneo do fenômeno pesquisado
36

.  

 

3.2 Local do estudo 

 

A pesquisa foi realizada no domicílio dos idosos cadastrados na ESF do município de 

João Pessoa – PB. O último censo do IBGE
7
, realizado no ano de 2010, identificou que o 

referido município possui uma área de 211,475 km
2
, com uma população de 723.515 

habitantes. Este município faz divisa, ao norte, com Cabedelo; ao leste, com o Oceano 

Atlântico; ao oeste, com os municípios de Bayeux e Santa Rita; e ao sul, com a cidade do 

Conde. João Pessoa é constituída por 65 bairros e, atualmente, possui 180 Unidades de Saúde 

da Família (USF), distribuídas em cinco distritos sanitários. Na Figura 5, pode-se observar o 

mapa de João Pessoa com a delimitação dos bairros. 
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Figura 5 – Mapa dos bairros de João Pessoa – PB.  

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa – Secretaria de Planejamento. Diretoria de 

Geoprocessamento e Cadastro Urbano
37

.  

 

 

3.3 População e amostra 

 

A população do estudo compreendeu 66.808 idosos cadastrados pela ESF do 

município de João Pessoa no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), que 

representa uma rede gerencial de informação em saúde, tendo como objetivo alocar dados 

cadastrais obrigatórios das famílias acompanhadas.  

 A amostra de idosos investigados foi do tipo probabilística. Para o cálculo desta, 

considerou-se a seguinte fórmula: n = Z2 PQ/d2, sendo n = tamanho amostral mínimo; Z = 

variável reduzida; P = probabilidade de encontrar o fenômeno estudado; Q = 1-P; d = precisão 
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desejada. Sendo adotado p = 50%, por se tratar de uma avaliação multidimensional, e 

parâmetro de erro amostral de 5%.  

 Foram incluídos no estudo os indivíduos maiores de 60 anos, de ambos os sexos, 

cadastrados na ESF no município de João Pessoa - PB. Foram excluídos os idosos que não 

eram cadastrados no município mencionado, os que apresentavam déficit cognitivo, 

mensurado a partir do Mini Exame do Estado Mental (MEEM)
38

, assim como os que 

evidenciavam déficits de audição e problemas com a fala que dificultavam fortemente a 

comunicação. 

 Considerando isso, a amostra foi constituída por 368 idosos. Após o cálculo amostral, 

foi realizada uma seleção aleatória e proporcional das USF onde seriam investigados os 

idosos cadastrados por Distrito Sanitário de Saúde, conforme a Tabela 1. Convém esclarecer 

que o pesquisador sorteou uma micro-área e uma rua contida nesta. Em seguida, foi feito a 

seleção aleatória dos domicílios, de maneira que o primeiro foi sorteado, em seguida, seguiu-

se uma alternância de três em três casas. 

 

Tabela 1 - Seleção aleatória das Unidades de Saúde da Família e total de idosos investigados 

por Distrito Sanitário de Saúde, João Pessoa, Paraíba. (n = 368)  

 

Distritos 

Sanitários de 

Saúde 

USF selecionada 
Total de idosos 

cadastrados 

Total de 

idosos 

selecionados 

Distrito I 

Alto do Mateus IV  194 12 

Padre Ibiapina 228 13 

Veneza IV  155 9 

Indústrias II  386 22 

Cruz das armas II  379 21 

Total 1342 77 

    

Distrito II 

Rangel II  407 19 

Funcionários II 1° Etapa  490 14 

Jardim Itabaiana I  588 22 

Pedra Branca I  254 11 

Total 

 

 

1739 66 

    

Distrito III 

Timbó I  534 23 

Mangabeira por dentro 480 21 

Boa Esperança  427 18 

 

 

Valentina I  607 25 
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Paratibe II   287 12 

Bancários  895 39 

Total 3230 138 

    

Distrito IV 

Mandacaru VI  378 24 

Distrito Mecânico I  209 13 

Ilha do Bispo II 253 16 

Total 840 53 

    

Distrito V 

Bessa  169 6 

Torre II    751 28 

Total 898 34 

    
Total   8049 368 

 

 

3.4 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento utilizado compreendeu um formulário estruturado (APÊNDICE I) que 

continha duas seções. A primeira era constituída por variáveis sociodemográficas, 

epidemiológicas e o MEEM. A segunda parte contemplou o PRA.  

O PRA é um instrumento de predição de risco de hospitalização, desenvolvido por 

Boult e colaboradores, no qual se considera oito fatores de risco para hospitalização repetida 

em idosos: idade superior a 75 anos, sexo masculino, disponibilidade de cuidador, 

autopercepção de saúde como ruim, presença de doença cardiovascular, presença de diabetes 

mellitus, hospitalização nos últimos 12 meses e seis consultas médicas nos últimos 12 

meses
29,39

.  

 

 

3.5 Coleta dos dados 

 

Os estudos transversais caracterizam-se pela observação dos entrevistados em um 

único momento no intuito de evitar interferências de mudanças ocorridas em função do longo 

intervalo da pesquisa. Assim, indica-se a utilização de uma quantidade de pesquisadores de 

campo suficiente para suprir tal necessidade e para padronizar a coleta, sendo fundamental 

que os envolvidos sejam adequadamente treinados
40

.  

Desse modo, a coleta se deu no período de fevereiro a abril de 2014, por meio da 

técnica de entrevista estruturada, realizada por oito alunos do Curso de Graduação em 

Enfermagem da UFPB engajados no Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde do Adulto e do 

Continuação da Tab.1 



34 
 

Idoso, com o auxílio de vinte Agentes Comunitários de Saúde (ACS), um por cada USF. O 

envolvimento dos ACS se deu por estes conhecerem suas respectivas áreas de atuação e, por 

conseguinte, as residências dos idosos, o que facilitou o processo de pesquisa. Considerando a 

orientação anteriormente mencionada, no tocante ao desenvolvimento de estudos 

transversais
35

, os entrevistadores receberam treinamento realizado pela pesquisadora, no 

intuito de padronizar a técnica de entrevista.  

O treinamento ocorreu em dois encontros, com duração de três horas, no qual se 

realizou, inicialmente, leitura minuciosa do instrumento de coleta de dados, sendo explicada 

cada questão. Posteriormente, foi distribuído o quantitativo de instrumentos de coleta de 

dados para cada entrevistador, com os respectivos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE II).   

 

3.6 Análise dos dados 

 

Para realizar o procedimento analítico os dados referentes às variáveis 

sociodemográficas e clínicas, os itens do PRA foram diretamente digitados e organizados em 

banco de dados informatizado, utilizando-se o pacote estatístico Statistical Package for Social 

Science (SPSS), versão 20.0, no intuito de facilitar o tratamento estatístico. O processamento 

incluiu codificação, digitação e edição dos dados. 

A análise dos dados foi efetivada numa abordagem quantitativa por meio de estatística 

descritiva de todas as variáveis, utilizando-se o cálculo de frequências simples e média. Após, 

utilizou-se o modelo de Regressão Logística Binária para avaliar os riscos representados pelos 

fatores do PRA, que são variáveis categóricas, sobre a variável dependente (número de 

internações), os quais foram dicotomizados em 1 = nenhum e 2 = demais valores. Para 

verificar a adequação dos dados ao modelo de Regressão Logística, foi utilizado o teste de 

Hosmer Lemeshow, que apresentou valor-p =0,106, o qual demostrou que os dados são 

adequados para utilização do referido modelo. Realizou-se também o Omnibus test (teste 

Geral) para verificar se os parâmetros do modelo são iguais a zero. Este apresentou valor-p < 

0,001, tendo hipótese nula rejeitada, reafirmando a aceitabilidade do modelo. A Regressão 

Logística apresentou ainda especificidade de 98,3% e sensibilidade de 13,9% sendo, portanto, 

confiável para predizer o risco. Neste estudo, foram adotados os coeficientes de regressão 

para as variáveis apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Variáveis do modelo de regressão logística e coeficiente atribuído 

Variável Coeficiente 

Gênero Masculino 0,182 

Percepção de saúde Ruim 2,311 

Doença Cardiovascular 0,502 

Diabetes 0,418 

Disponibilidade de cuidador 0,677 

Mais de seis consultas médicas no último ano 4,275 

Idade entre 75-80 anos 1,025 

Idade entre 81-85 0,672 

Mais de 85 anos - 4,366 

 

Por meio do modelo de Regressão Logística, o PRA gera um valor de zero a um, 

quanto maior este valor, maior o risco de internação hospitalar.  Os pontos de corte utilizados 

foram os sugeridos pelos estudos realizados no Brasil, conforme demonstra a Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Risco de hospitalização repetida e valor do PRA correspondente 
23,31,33

.  

 

Classificação do risco Escore PRA 

Risco baixo PRA < 0,30 

Risco médio PRA 0,30 – 0,39 

Risco médio-alto PRA 0,40 – 0,49 

Risco alto PRA ≥ 0,50 

 

Para verificar a associação existente entre o risco de hospitalização e as demais 

variáveis, utilizou-se o teste de qui-quadrado de associações, o teste de Mantel-Haenszel, e a 

Análise de Correspondência, por serem adequados ao alcance do objetivo do estudo e por 

possibilitarem a precisão e generalização dos seus resultados. 
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3.7 Considerações éticas 

 

Cabe destacar que, durante todo o processo da pesquisa, especialmente na fase da 

coleta de informações empíricas, foram observados os aspectos éticos que normatizam a 

pesquisa envolvendo seres humanos dispostos na Resolução 466/2012 do 

CNS/MS/BRASIL
41

, especialmente o sigilo e a confidencialidade das informações. Foi 

garantido aos participantes o TCLE, e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde, com protocolo nº 0575/13 e CAAE: 22372413.5.0000.5188 

(ANEXO I).  
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No intuito de facilitar a compreensão, os dados foram apresentados em duas seções. 

Na primeira seção deste tópico, estão expostas as características sociodemográficas e 

epidemiológicas. A segunda seção abrange a classificação do risco de hospitalização repetida 

e a associação das variáveis da primeira seção com o risco evidenciado. 

 

4.1  Características sociodemográficas e epidemiológica 

Tabela 4 - Distribuição dos idosos, segundo dados sociodemográficos. João Pessoa, Paraíba. 

(n= 368) 

 

Dados sociodemográficos N % 

Sexo   

            Feminino 252 68,5 

            Masculino 116 31,5 

            Total 368 100 

 

Idade 

  

60 a 74 anos 250 68,0 

75 a 79 anos 64 17,3 

80 a 84 anos 26 7,1 

Mais de 85 anos 28 7,6 

Total 368 100 

 

Estado civil 

  

Casado(a)/ União Estável  151 41,0 

Viúvo(a) 142 38,6 

Solteiro(a) 43 11,7 

Separado(a) 32 8,7 

Total 368 100,0 

 

Cor 

  

Branca 134 36,4 

Parda 149 40,5 

Preta 41 11,1 

Amarela 9 2,4 

Não informou 35 9,5 

Total 368 100,0 

 

Escolaridade em anos de estudo 

  

Analfabeto 95 25,8 

Ate 4 anos 133 36,1 

5 a 8 anos 69 18,8 

9 a12 anos 41 11,1 

Mais de 12 anos 12 3,3 

Não informou 17 4,6 

Total 368 100,0 
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Renda* 

0 a 2 salários 325 88,3 

2 a 5 salários 35 9,5 

5 a 10 salários 3 0,8 

Mais de 10 salários 1 0,3 

Não informou 4 1,1 

Total 368 100,0 
*Salário mínimo: 724,00 reais. 

 

Nos dados apresentados na Tabela 4, observa-se que 68,5% dos entrevistados eram do 

sexo feminino, com 68% entre 60 a 74 anos, e 40% referiram ter a cor parda. Quanto ao 

estado civil, predominou os idosos casados (39,9%), seguido de viúvos (38,6%). Em relação à 

escolaridade, 36,1% frequentaram a escola por até quatro anos. No que se refere à renda, 

88,3% ganhavam de zero a dois salários mínimos.  

As condições de saúde foram mensuradas a partir de duas variáveis, o estado cognitivo 

e as morbidades autorreferidas. No que diz respeito ao estado cognitivo, os idosos 

investigados obtiveram média do MEEM de 23,29, com DP de 4,1.  

 

Tabela 5 – Distribuição da amostra, segundo morbidades autorreferidas. João Pessoa, 

Paraíba. (n=368) 

Doenças* N % 

Bronquite, asma ou DPOC 325 88,3 

Problema de visão 307 83,4 

Hipertensão arterial 285 77,4 

Má circulação ou varizes 200 54,3 

Reumatismo ou Artrose 166 45,1 

Problema de memória 119 32,3 

Diabetes 108 29,3 

Problema de audição 102 27,7 

Doença do coração 97   26,4 

Osteoporose 90 24,5 

Depressão 83 22,6 

Derrame isquêmico 20 5,4 

Câncer 17 4,6 

Doença de Parkinson 8 2,2 
               * Possibilidade de mais de uma resposta. 

 

Quanto aos principais diagnósticos autorreferidos pelos idosos, destacaram-se: 

bronquite, asma ou DPOC (88,3%); problema de visão (83,4%); hipertensão arterial (77,4%); 

má circulação (54,3); reumatismo ou artrose (45,1%); e problemas de memória (32,3%). O 

total de morbidades autorreferidas variou de 0 a 11, com média de 4,77, e DP de 2,11 (Tabela 

5). 

Continuação da Tab.4 
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4.2  Classificação do risco de hospitalização repetida evidenciado pelos idosos 

Tabela 6 – Estratificação do risco de hospitalização dos idosos investigados. João Pessoa – 

PB. (n=368) 

 

Estratificação de risco de hospitalização PRA N % 

Baixo < 0,30 276 75,0 

Médio 0,30 – 0,39 59 16,0 

Médio alto 0,40 – 0,49 23 6,3 

Alto > 0,50 10 2,7 

Total - 368 100,0 

 

 Conforme os dados apresentados na Tabela 6, 75% dos idosos entrevistados 

apresentaram baixo risco para hospitalização, enquanto que 2,7% dos idosos investigados 

evidenciaram alto risco para hospitalização repetida. 

 

Tabela 7 – Distribuição dos fatores de risco, estratificados por níveis na população estudada. 

João Pessoa, Paraíba. (n = 368) 

 

Fator de risco Risco baixo Risco médio Risco médio -

alto 

Risco alto 

 N % N % N % N % 

Autopercepção da 

saúde 

        

Excelente 20 5,4% - - - - - - 

Muito boa 25 6,8% 5 1,4% 2 0,5 - - 

Boa 108 29,3% 12 3,3% 2 0,5% 1 0,3% 

Média 106 28,8% 33 9,0% 14 3,8% 8 2,2% 

Ruim 17 4,6% 9 2,4% 5 1,4% 1 0,3% 

         

Hospitalização ao 

ano 
    

    

Nenhuma 235 63,9% 35 9,5% 15 4,1% 4 1,1% 

1 vez 33 9,0% 17 4,6% 5 1,4% 5 1,4% 

2 ou 3 vezes 5 1,4% 5 1,4% 2 0,5% 1 0,3% 

Mais que 3 vezes 3 0,8% 2 0,5% 1 0,3% - - 

         

Consulta médica ao 

ano 
    

    

Nenhuma 55 14,9% - - - - - - 
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1 vez 40 10,9% 9 2,4% 1 0,3% - - 

2 ou 3 vezes 107 29,1% 3 0,8% - - - - 

4 a 6 vezes 60 16,3% 26 7,1% 4 1,1% 2 0,5% 

Mais que 6 vezes 14 3,8% 21 5,7% 18 4,9% 8 2,2% 

         

Diabetes         

Sim 51 13,8% 30 8,2% 17 4,6% 10 2,7% 

         

Doença 

cardiovascular* 
    

    

Sim 28 7,6% 17 4,6% 9 2,4% 9 2,4% 

         

Sexo         

Masculino 84 22,8% 20 5,4% 9 2,4% 3 0,8% 

Feminino 192 52,2% 39 10,6% 14 3,8% 7 1,9% 

         

Apoio social**         

Sim 248 67,4% 58 15,8% 23 6,2% 10 2,7% 

         

Idade         

60 a 74 anos 178 48,4% 46 12,4% 18 4,9% 8 2,2% 

75 a 79 anos 50 13,6% 8 2,2% 4 1,1% 2 0,5% 

80 a 84 anos 20 5,4% 5 1,4% 1 0,3% - - 

Mais de 85 anos 28 7,6% - - - - - - 

* Angina, Infarto Agudo do Miocárdio ou Ataque do coração.  

** Disponibilidade de cuidador. 

 

 

 De acordo com os dados expostos na Tabela 7, dos idosos que evidenciaram baixo 

risco para hospitalização, predominaram aqueles com autoperceção de saúde boa; com 

nenhuma internação hospitalar no último ano; com duas ou três consultas médicas nos últimos 

doze meses; que não são diabéticos; que não apresentaram doença cardiovascular; do sexo 

feminino; com disponibilidade de cuidador e com idade entre 60 e 74 anos. Já no grupo que 

evidenciou alto risco para hospitalização, houve predominância daqueles com autopercepção 

de saúde como média; com uma internação no último ano; mais de seis consultas médicas no 

último ano; que são diabéticos; que já tiveram doença cardiovascular; do sexo feminino; com 

disponibilidade de cuidador e com faixa de idade entre 60-74 anos.  

 

 

Continuação Tab. 7 
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Tabela 8 – Demonstração das variáveis sociodemográficas e problemas de saúde que 

mantiveram significância estatística com o risco de hospitalização. João Pessoa, Paraíba. (n = 

368) 

 

Variável Categoria Risco de fragilidade χ
2*

 

Valor-p Baixo Médio M. alto Alto 

 

 

Estado civil 

Casado 29,4 5,4 3,3 3,3  

 

0,025 

Viúvo 29,7 7,4 1,4 0,3 

Solteiro 9,0 1,9 0,3 0,3 

Separado 6,3 1,4 0,8 0,3 

Outros 0,5 - 0,5 - 

       

 

Cor 

Branca 33,4 5,9 2,2 -  

0,025 Preta  9,0 1,2 1,9 0,6 

Parda 33,1 9,0 0,9 1,9 

       

Doenças 

cardiovasculares 

Sim 14,4 6,8 3,3 1,9  

<0,001 Não 60,5 9,3 3,0 0,8 

       

Depressão Sim 14,7 4,9 1,1 1,6  

0,008 Não 60,2 11,2 5,2 1,1 

       

Isquemia Sim 2,5 1,1 1,4 0,5 <0,001 

Não 72,5 15,0 4,9 2,2 

       

Problemas de 

Visão 

Sim 60,2 14,4 6,0 2,7 0,045 

Não 14,7 1,6 0,3 - 

       

Reumatismo e 

artrose 

Sim 32,7 6,3 3,8 2,2 0,039 

Não 42,2 9,8 2,5 0,5 

       

Diabetes Sim 14,4 8,2 4,1 2,7 <0,001 

Não 60,5 7,9 2,2 - 

       

Osteoporose Sim 16,1 4,4 2,2 1,6 0,021 

Não 58,9 11,7 4,1 1,1 

*Teste qui-quadrado de associações 

 

Considerando os dados apresentados na Tab.8, verifica-se que os fatores envolvidos 

com risco de hospitalização entre os idosos estatisticamente significativos foram: estado civil 

(p = 0,025); cor (p = 0,025); doença cardiovascular (p < 0,001); depressão (p = 0,008); 

isquemia (p < 0,001); problemas de visão (p = 0,045); reumatismo e artrose (p = 0,039); 

diabetes (0,001); e osteoporose (0,021). 

 De acordo com o exposto, o teste de associação aplicado não define qual estratificação 

do risco está fortemente associada a uma determinada categoria das variáveis. Considerando 



43 
 

isso, para mensurar mais precisamente essa associação, lançou-se mão do teste de Mantel-

Haenszel e da análise de correspondência. Para todas as análises de correspondência, foram 

utilizadas duas dimensões, por garantir uma inércia total superior a 85%. O referido teste 

demonstrou associação linear entre a ocorrência de depressão e isquemia com o aumento do 

risco (p = 0,016).  

 

 

Figura 6 - Análise de correspondência para o cruzamento entre o risco de hospitalização 

versus estado civil. João Pessoa – PB, 2014. 

  

 Através da análise de correspondência, observa-se na Figura 6 que os idosos casados 

evidenciaram baixo risco para hospitalização, já os viúvos apresentaram um risco médio para 

hospitalização repetida.  
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Figura 7 - Análise de correspondência do risco de hospitalização versus total de morbidades 

autorreferidas. João Pessoa – PB, 2014. 

 

 Na Figura 7, observou-se que quanto maior o número de morbidades autorreferidas 

por parte do idoso, maior será o risco de hospitalização, uma vez que com até três morbidades 

o risco foi baixo. Quando este número aumentou para oito ou nove morbidades, o risco foi 

médio-alto, e com onze enfermidades, o idoso apresentou um alto risco para hospitalização 

repetida.   

 

 
Figura 8 - Análise de correspondência do risco de hospitalização versus cor/raça. João Pessoa 

– PB, 2014. 
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 Por meio ainda da análise de correspondência, observou-se (Figura 8) associação entre 

cor branca e baixo risco; e cor preta com médio-alto risco de hospitalização repetida 

evidenciada pelos idosos investigados. As demais variáveis descritas não puderam ter suas 

associações detalhadas pelo teste de Mantel-Haenszel e pela análise de correspondência, 

embora tenham sido detectados pelo teste qui-quadrado uma associação significativa entre 

estas variáveis e o risco de hospitalização repetida, seja ele baixo, médio, médio-alto ou alto. 
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Discussão 
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5.1 Características sociodemográficas dos idosos investigados 

Quanto ao sexo, neste estudo, prevaleceram os indivíduos do sexo feminino, 

informações que concordam com os dados de outras pesquisas realizadas com a população 

idosa. A literatura gerontológica designa essa tendência mundial como “feminização do 

envelhecimento”. Na América do Norte e no Japão, atualmente, as mulheres vivem sete anos 

a mais que os homens, já na França elas vivem cerca de oito anos a mais do que o sexo 

oposto. No Brasil, em 2000, existiam 81 homens para cada 100 mulheres. As projeções 

indicam que, em 2020, serão 78 homens para cada 100 mulheres. Esta tendência fica mais 

evidente com o avançar da idade, cuja divergência da expectativa de vida entre os sexos 

aumenta cada vez mais. Em 2000, existiam 60 homens para cada 100 mulheres no grupo de 

80 anos ou mais
8
.  

A maior proporção de mulheres dentre a população idosa está relacionada à 

sobremortalidade masculina que se faz presente em todas as faixas etárias. Os homens estão 

mais expostos a fatores de risco como álcool e fumo, acidentes por causas externas, acidentes 

de trabalho e aumento da mortalidade por doenças cardiovascular e câncer de pulmão
8
. 

Estudo realizado no município de João Pessoa sobre trauma em idosos atendidos pelo Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência observou maior frequência de trauma em homens idosos, 

com destaque para as quedas, acidentes de trânsito e agressão física
42

. Entretanto, essa suposta 

vantagem feminina é minorada pela prevalência de condições crônicas entre elas, o que reduz 

a expectativa de vida livre de incapacidades. 

No que se refere à idade, prevaleceu os idosos com faixa etária entre 60-74 anos, o que 

corrobora com os achados de estudo que verificou a validade preditiva do PRA, no qual 73% 

dos entrevistados estavam nessa faixa etária
31

. Outro estudo que também utilizou o referido 

instrumento com 360 idosos atendidos em ambulatório constatou a necessidade da aplicação 

do PRA nos idosos mais jovens pelo fato de estes constituírem a maior parte da população 

idosa brasileira
33

. Conforme o Censo demográfico de 2010, 55,12% da população idosa 

brasileira pertence à faixa etária de 60-70 anos
43

. O aumento da proporção de idosos jovens é 

decorrente do processo de transição demográfica ser recente nos países em desenvolvimento, 

a exemplo do Brasil
44

.  

No tocante a cor da pele, prevaleceu a cor parda, seguida da cor branca. Esse achado 

difere do encontrado no estudo sobre risco de hospitalização realizado no Rio de Janeiro, no 

qual 63,2% dos indivíduos referiram cor branca, seguidos de 26,3% de cor parda
30

. Essa 
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divergência pode estar atrelada ao nível socioeconômico dos idosos entrevistados. Nesta 

pesquisa, a amostra foi constituída por idosos cadastrados na ESF enquanto que, no referido 

estudo, os entrevistados residiam em bairros da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro e 

faziam parte do cadastro de clientes de uma fundação de autogestão de assistência de saúde e 

previdência para servidores públicos federais e seus dependentes. 

A composição racial da população idosa brasileira vem passando por algumas 

transformações. Conforme o Censo demográfico de 2010, no ano 2000, prevaleciam os idosos 

brancos (61,7%), seguidos por pardos (29,5%) e pretos (6,9%), já em 2010 ocorreu 

diminuição da proporção de idosos brancos (56,8%) e aumento no número de pardos (33,8%) 

e pretos (7,7%)
43

. Em meio às constantes mudanças econômicas, demográficas, políticas e 

sociais do país, são notórias as desigualdades nas condições de saúde dos grupos raciais, uma 

vez que idosos pardos e negros predominam nas faixas de idades mais jovens, com alta 

dependência do Sistema Único de Saúde (SUS), menor escolaridade, baixa renda e em regiões 

com os piores indicadores de saúde do país, quando comparados aos idosos brancos. Essa 

disparidade é fruto dos direitos sociais negados ao longo de toda vida e que refletem na 

diminuição da qualidade de vida na senescência
45

.  

Em relação à situação conjugal, os casados predominaram nessa amostra, seguidos 

pelos viúvos, o que guarda consonância com estudo realizado com idosos atendidos na 

atenção primária
46

. O estado conjugal é a característica demográfica que apresenta maior 

relação com o diferencial por sexo e o comportamento cultural que o influencia. Neste 

contexto, as mulheres apresentam uma maior expectativa de vida e culturalmente tendem a 

ficarem viúvas, já os homens têm maior facilidade de recasamento, o que ocasiona no 

aumento de casados e viúvos nessa população. De acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD)
47-48

, realizada em 2009, a maior parcela das pessoas viúvas 

concentra-se na população feminina, sendo a proporção quatro vezes superior a de viúvos, já a 

quantidade de homens com 70 anos ou mais casados superou em 40,3 pontos percentuais com 

a verificada na população feminina. 

Quanto à renda e escolaridade, prevaleceram os idosos com até quatro anos de estudo 

e que recebiam até dois salários mínimos. Esses achados corroboram com o encontrado em 

estudo realizado com 103 idosos cadastrados em Unidades de Saúde da Família no município 

de João Neiva, Espírito Santo
23

. A baixa escolaridade está associada a uma menor renda, 

sobretudo, na senescência, etapa da vida em que a maior parte dos indivíduos tem a renda 

diminuída por, no geral, possuir apenas a aposentadoria.  
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Em 2011, conforme dados da PNAD
48

, a região Nordeste alcançou o dobro do 

percentual de analfabetismo da média nacional (respectivamente, 16,9% e 8,6%), sendo 

responsável por metade (52,7%) do total de analfabetos do Brasil. Ademais, no mesmo ano, a 

taxa de analfabetismo funcional, que é representada pela proporção de pessoas de 15 anos ou 

mais de idade com menos de quatro anos de estudo completos em relação ao total de pessoas 

de 15 anos ou mais de idade, foi de 30,9%, na referida região.  

A PNAD
48

 de 2011 mostrou ainda que a taxa de analfabetismo do Brasil é superior 

nos grupos de idades mais avançadas. E em décadas pregressas, os obstáculos enfrentados 

para ter acesso a educação eram maiores, assim, os idosos contemporâneos tendem a uma 

baixa escolaridade
49

, o que ocasiona em diminuição do autocuidado, da autopercepção de 

saúde e da busca pelos serviços de saúde. Neste contexto, vale ressaltar que, os indivíduos 

com maior escolaridade e rendimentos per capita apresentam melhores níveis do estado global 

de saúde
50

.  

 

5.2  Risco de hospitalização repetida dos idosos investigados  

A classificação do risco de hospitalização evidenciada pelos idosos envolvidos no 

presente estudo compreendeu a proporção da estratificação do risco encontrada em pesquisas 

nacionais e internacionais que utilizaram o mesmo instrumento de mensuração utilizado no 

contexto desta investigação. Assim, no tópico que se segue, serão apresentados os resultados 

destas pesquisas. 

 No âmbito internacional, estudo com idosos norte-americanos, de idade igual ou 

superior a 70 anos, beneficiários do programa Medicare, demonstrou que de uma amostra 

com 5876 indivíduos, 7,2% apresentaram alto risco para hospitalização
29

. Em outro estudo 

realizado em países da Europa, Alemanha, Reino Unido e Suíça, encontraram, 

respectivamente, 7%, 4% e 5% da população estudada com alto risco para admissão 

hospitalar
51

. 

No Brasil, estudo realizado no Rio de Janeiro envolvendo 764 indivíduos maiores de 

65 anos constatou que 93,3% da população estudada evidenciou baixo risco para 

hospitalização e 6,7% apresentou alto risco
30

. Outra pesquisa também realizada no Rio de 

Janeiro verificou que dos 1.423 entrevistados, 76,03% apresentaram baixo risco para 

hospitalização; 13,4% evidenciaram risco médio; 7,23% apresentaram risco médio-alto e 

3,23% evidenciaram risco alto
32

. Estudo realizado com 360 idosos entrevistados em um 



50 
 

ambulatório da rede pública revelou que 75,8% da população estudada evidenciou baixo risco 

de hospitalização e cerca de 11% dos entrevistados apresentou risco de médio a alto
33

.  

 Um estudo realizado em um Centro de Saúde Escola na cidade de Botucatu, São 

Paulo, envolvendo 305 idosos, demonstrou que 56,4% dos investigados apresentaram baixa 

probabilidade de admissão hospitalar repetida; 26,9% obtiveram média probabilidade; 10,5% 

apresentaram de média-alta; e 6,2% obtiveram alta probabilidade para hospitalização 

repetida
34

. Ainda, no município de Progresso, Rio Grande do Sul, uma pesquisa realizada com 

515 indivíduos com 60 anos ou mais constatou que 64,4% dos entrevistados apresentaram 

risco baixo; 17,7% evidenciaram risco médio; 11,1% possuíam risco médio-alto; e 7% 

apresentaram risco alto para hospitalização repetida
31

.  

Estudos de coorte prospectivos afirmam a relevância do PRA ao observar que os 

indivíduos classificados como tendo alto risco para hospitalização apresentaram um maior 

número de internações quando comparados com os de baixo risco. Na realidade internacional, 

foi encontrada uma razão de chance para hospitalização 2,3 vezes maior para aqueles com alto 

risco e, no contexto nacional, constatou-se uma frequência de internação hospitalar 6,5 vezes 

superior quando comparados aos idosos que mostraram baixo risco para hospitalização
31,51-52

.  

Por meio da estratificação do risco de hospitalização repetida nos idosos é possível 

hierarquizar a demanda de atendimento, garantindo que a tomada de decisão vinculada às 

prioridades esteja pautada no princípio da equidade, tornando-se possível o direcionamento 

dos idosos para atividades que sejam adequadas e resolutivas conforme o risco envolvido. 

Nos indivíduos que apresentarem risco médio, médio-alto e alto, faz-se necessário intensificar 

o planejamento de medidas assistenciais e preventivas, respeitando-se as prioridades dentre os 

estratos de risco. Já para os idosos com baixo risco para hospitalização, deve-se ter o foco nas 

ações de promoção de saúde, envolvendo esses indivíduos em grupos de convivência, 

proporcionando, assim, a troca de saberes e o estímulo ao autocuidado
32

.  

A Portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006, que aprova a Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa
25

, afirma a importância dos serviços oferecerem atendimento aos idosos a 

partir de suas necessidades específicas. Nas diretrizes, esta Política aponta, ainda, a relevância 

de:  

Desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e resolutivo à 

pessoa idosa, baseado em critérios de risco; facilitar a participação 

das pessoas idosas em equipamentos sociais, grupos de terceira 

idade, atividade física, conselhos de saúde locais e conselhos 

comunitários onde o idoso possa ser ouvido e apresentar suas 
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demandas e prioridades; promover a saúde por meio de serviços 

preventivos primários; estimular programas de prevenção de agravos 

de doenças crônicas não-transmissíveis em indivíduos idosos; 

implementar ações para reduzir hospitalizações e aumentar 

habilidades para o auto-cuidado dos usuários do SUS. 

 

Corroborando com isso, a portaria ora mencionada afirma a necessidade da 

implementação, por parte dos gestores municipais e estaduais do SUS, de instrumentos 

gerenciais baseados em levantamento de dados sobre características sociodemográficas e 

clínicas do indivíduo idoso, com a participação dos diversos atores envolvidos para 

planejamento de ações voltadas para a saúde da população idosa.  

Assim, a estratificação do risco para hospitalização repetida no idoso é um processo 

multiprofissional, no qual a enfermagem assume papel de destaque por estar intimamente 

ligada ao cuidado desta população.  Além disso, a consulta de enfermagem é um espaço 

oportuno para execução de práticas cuidativas voltadas a estes indivíduos, a exemplo de: 

educação em saúde, classificação do risco de hospitalização, avaliação multidimensional, 

entre outras, que desvelam o profissional de enfermagem da atenção primária como aquele 

que tem papel essencial nas respostas às necessidades da população idosa
52

.  

Ademais, a atenção à saúde do idoso deve ser planejada sob forma de linhas de 

cuidados, com base nos seus direitos, escolhas e necessidades; assegurando-lhes o 

funcionamento dos fluxos bidirecionais (referência e contrarreferência), o pleno acesso aos 

níveis de atenção à saúde que devem ser estruturados de maneira ideal, com infraestrutura 

física apropriada, insumos e recursos humanos capacitados para o atendimento ao idoso
53

.  

Neste contexto, a atenção primária é a esfera de atenção propícia para a aplicação de 

instrumentos como o PRA, uma vez que se caracteriza por um conjunto de ações voltadas 

para a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde, no intuito de ofertar uma atenção integral que cause 

repercussões positivas para a saúde e autonomia das pessoas. Para tanto, deve contar com 

tecnologias de cuidado complexas e múltiplas, constatando critérios de risco, vulnerabilidade 

e resiliência das diversas demandas de saúde
28

.  

Dado o exposto, depreende-se que é eficaz a utilização do instrumento PRA para 

estratificação do risco de hospitalização em idosos, por parte das equipes de atenção primária, 

no intuito de promover aumento da expectativa de vida livre de incapacidades, o autocuidado 
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e a prevenção de agravos, garantindo, assim, uma atenção à saúde integral, resolutiva e eficaz 

para a população idosa. 

 

5.3  Fatores associados ao risco de hospitalização repetida mensurado pelo PRA 

 

É essencial entender os fatores associados ao risco de hospitalização repetida da 

população idosa para que se possa realizar um planejamento de ações em saúde voltado para 

suas especificidades. Para tanto, na busca por minimizar os custos, aumentar a qualidade de 

vida dos idosos, organizar o fluxo dos serviços de saúde e prevenir o desfecho hospitalização 

nesta população, é fundamental entender as variáveis contidas no PRA, a saber: sexo, idade, 

autopercepção de saúde, hospitalização nos últimos 12 meses, consultas médicas nos últimos 

12 meses, disponibilidade de cuidador, presença de doença cardiovascular e de diabetes 

mellitus.   

Neste contexto, no tocante ao sexo, os achados desta pesquisa diferem dos encontrados 

em estudo sobre hospitalização repetida realizado no Rio de Janeiro com 764 idosos, dos 

quais mais da metade dos entrevistados que apresentaram alto risco eram do sexo 

masculino
30

. Isso pode está associado ao maior número de mulheres investigadas na presente 

pesquisa.  

Existe relação entre sexo masculino e aumento de internações hospitalares quando 

comparado ao sexo oposto. Isto reflete numa questão de gênero, na qual homens e mulheres 

sob influências de elementos culturais distintos desenvolvem padrões de autocuidado também 

divergentes. Assim, durante toda a vida, o homem, no geral, se distancia do cuidado de si, por 

uma questão socialmente definida. A não responsabilização pela saúde identificada no sexo 

masculino e a ausência de práticas preventivas e de promoção acarreta em um envelhecimento 

com maior número de morbidades, condições mais severas e crônicas de saúde, bem como um 

elevado número de mortalidade
54-55

.  

No que concerne à idade, predominou no grupo de baixo risco os idosos entre 60 e 74 

anos, o que se assemelha ao encontrado em estudo que verificou a validade preditiva do 

PRA
30

. Entretanto, nesta pesquisa, o predomínio da referida faixa etária também ocorreu no 

grupo de idosos que evidenciou alto risco para hospitalização, o que difere do encontrado na 

literatura pertinente, que afirma um maior risco entre os idosos de 75 anos ou mais
30,34

. Isso 

pode estar atrelado à maior proporção de idosos jovens investigados no presente estudo.  
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Quanto mais longevo for o idoso, maior será o número de hospitalização, uma vez 

que, com o passar dos anos, existe um maior declínio fisiológico e funcional que acarreta em 

mais patologias e agravos à saúde. De acordo com dados da PNAD
56

, a partir dos 60 anos, os 

coeficientes de internações começam a aumentar de 9,9% para 18,2% dos idosos com 80 anos 

e mais. Ademais, a taxa de utilização da internação hospitalar na faixa de 80 anos e mais é 

três vezes maior que a da faixa etária de 55 a 59 anos, demonstrando que quanto maior a idade 

do idoso, maior será o risco para hospitalização
57

. 

 Acerca da autopercepção de saúde, nos indivíduos com baixo risco predominou a 

opção “boa” e nos grupos com risco alto a alternativa “média” foi preponderante. Esses 

achados são semelhantes ao de estudo realizado com idosos de um centro de saúde escola, no 

qual 44,4% da amostra com baixo risco referiu ter uma saúde “boa”, enquanto que 78,9% com 

alto risco referiram possuir uma saúde “média”
34

. A autopercepção de saúde é uma variável 

de boa confiabilidade que abrange os elementos físicos, o componente psicológico, o bem-

estar e a satisfação para com a vida. Assim, o entendimento do idoso sobre seu estado de 

saúde não envolve apenas a limitação física, mas, especialmente, a relevância social e 

psicológica da sua situação de saúde
58

.  

 Estudo que utilizou os dados da PNAD realizada em 2008, afirma que cerca de 70% 

da população adulta brasileira avaliou o seu estado global de saúde como bom ou muito bom, 

e que essa avaliação está associada a indivíduos que nunca fumaram (73,1%), que praticavam 

atividade física (80,5%), que não referiram doença crônica (86,6%) e que não tiveram 

consulta médica nos últimos 12 meses (81,3%)
50

. Por outro lado, os idosos que referem um 

estado ruim de saúde acabam por utilizar maior número de medicamentos e apresentar maior 

frequência de consultas médicas, o que está associado ao número elevado de hospitalização
21

. 

 No que se refere ao número de internações hospitalares no último ano, nos 

investigados que apresentaram baixo risco, prevaleceu o item “nenhuma” hospitalização, já 

nos idosos que evidenciaram alto risco, predominou aqueles que apresentaram pelo menos 

uma internação hospitalar no último ano. Esses dados corroboram com os achados de estudo 

sobre hospitalização repetida, envolvendo 764 idosos, no qual 87% dos entrevistados que 

possuíam baixo risco referiram não ter tido internação hospitalar nos últimos doze meses, 

enquanto que 83,6% dos idosos com alto risco tiveram pelo menos uma hospitalização no ano 

anterior
30

. 

 Estudo realizado em ambulatório da rede pública, ao classificar os idosos investigados 

entre aqueles que não declararam hospitalização nos últimos doze meses e aqueles que 
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relataram pelo menos uma hospitalização, constatou que o risco era de 3,5 vezes maior para o 

segundo grupo quando comparado ao primeiro
33

. Vale ressaltar que, a hospitalização é um 

fator que além de majorar a piora do estado global de saúde do idoso, também o expõe a 

maior possibilidade de desenvolver outros agravos à saúde.   

Quanto ao número de consultas médicas, no presente estudo, os idosos evidenciaram 

pelo menos duas ou três consultas médicas no ano anterior, chegando a uma prevalência de 

mais de seis consultas no grupo com alto risco para hospitalização, achado semelhante ao de 

estudo realizado na atenção primária, o qual evidenciou que 68,8% da amostra tiveram duas 

ou mais consultas médicas nos últimos doze meses anteriores à entrevista
32

. Outra pesquisa 

que utilizou o mesmo instrumento, no âmbito internacional, demonstrou que o grupo de 

idosos que evidenciaram alto risco para hospitalização tinha 2,1 vezes mais chances quando 

comparados ao grupo de baixo risco de apresentar mais de seis consultas médicas no ano 

seguinte
51

. Convém destacar que o elevado número de consultas médicas está associado a 

piores níveis de saúde, bem como a uma autopercepção de saúde ruim.  

 Nesta pesquisa, independente da estratificação de risco, cerca de 92% dos idosos 

referiram possuir ajuda de um amigo, parente ou vizinho em caso de necessidade, o que 

corrobora com os achados de estudos que utilizaram o PRA na realidade Brasileira
23,30-34

. Na 

realidade norte-americana, na qual o referido instrumento foi elaborado, a ausência de um 

cuidador em caso de necessidade, está diretamente relacionada à redução do risco de 

internação hospitalar, uma vez que desvela sinal de autossuficiência do idoso
59

.  

 Na realidade brasileira é comprovada a importância do apoio social no aumento da 

sobrevida após o diagnóstico de algumas patologias e na diminuição da mortalidade geral. 

Embora ainda não esteja elucidada a forma como o apoio social age no sistema imunológico, 

acredita-se que este atua como “tampão”, impossibilitando que o organismo responda a 

grandes perdas através do adoecimento ou, outra hipótese, é de que este reforça o sentimento 

de controle sobre a própria vida, garantindo resultados positivos sobre a saúde
60

.  

  Perez e Lourenço, em estudo sobre hospitalização repetida no Rio de Janeiro, afirmam 

que se deve estar atento para as diferenças de significado quando o PRA é aplicado em um 

contexto sociocultural distinto para o qual foi criado
30

. Os referidos autores sugerem que, na 

realidade brasileira, a questão sobre o apoio social seja substituída pela identificação de uma 

variável “morar só”, que vem sendo amplamente apontada na literatura como fator que 

aumenta a vulnerabilidade do idoso e, consequentemente, o número de internações 

hospitalares. 
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  No tocante a presença de diabetes mellitus e doença cardiovascular, esta pesquisa 

demonstrou resultados que concordam com estudo realizado com indivíduos maiores de 65 

anos, no município de Botucatu, no qual cerca de 18% deles apresentaram diabetes e pelo 

menos 19% referiram doença cardiovascular
34

. Devido às modificações que o idoso perpassa 

ao envelhecer, ocorre aumento da vulnerabilidade, do risco de agravos e da incidência de 

condições crônicas que podem gerar perda da funcionalidade e da autonomia do idoso.  

Estudo realizado em Belém do Pará sobre funcionalidade global de idosos 

hospitalizados, observou que 67% das internações foram por doença cardiovascular e 50% por 

doenças endócrinas e metabólicas
61

. Outro estudo realizado com 422 indivíduos hipertensos 

acompanhados por Unidade de Saúde da Família constatou que dos entrevistados que 

referiram hospitalização nos últimos doze meses, 45,10% foram por problemas 

cardiovasculares
62

. No município de João Pessoa, ocorreram 50.310 internações hospitalares 

de indivíduos com 60 anos ou mais entre os anos de 2000 e 2007, das quais, 26,80% tiveram 

como causa as doenças do aparelho circulatório
63

.  

As doenças cardiovasculares englobam o infarto agudo do miocárdio, angina, 

insuficiência arterial periférica e a isquemia cerebral. Os principais fatores de risco que levam 

o indivíduo a desenvolver tais agravos são: hipertensão, tabagismo, idade, sedentarismo, 

obesidade, diabetes mellitus, estresse e antecedentes familiares
64

. De acordo com a OMS
65

, 

existem mais de 347 milhões de diabéticos no mundo e a doença cardiovascular é responsável 

por 50% a 80% das mortes em pessoas com essa enfermidade. Estima-se que, em 2030, a 

diabetes será a sétima causa de morte, por isso, esse agravo vem sendo considerado uma 

epidemia mundial.  

Conforme dados do IBGE
66

, no Brasil 80% dos idosos apresentam pelo menos uma 

doença crônica e 33% três ou mais agravos à saúde. As doenças crônicas que mais causam 

internações hospitalares na população idosa são: as respiratórias; cardiovasculares; artrite; 

distúrbios endócrinos; e distúrbios emocionais, tais como ansiedade e depressão.  

Mediante as ponderações apresentadas, percebe-se que os fatores de risco contidos no 

PRA estão intimamente associados à hospitalização na população idosa. Desse modo, 

ressalta-se que a hospitalização repetida nesta população é evitável no processo de 

envelhecimento, uma vez que a ênfase esteja na prevenção de agravos em qualquer fase da 

vida. Para tanto, a enfermagem, por estar mais próxima do paciente idoso, pode atuar de 

maneira contextualizada com a vivência de cada indivíduo no âmbito familiar, tendo papel de 

relevância no processo de promover saúde e prevenir agravos. 
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5.4  Fatores associados ao aumento do risco de hospitalização nos idosos investigados 

 

 Diversos fatores podem ocasionar a hospitalização em idosos, dentre os quais, 

destacam-se: depressão, isquemia, estado civil, número de morbidades autorreferidas e cor, 

uma vez que, neste estudo, apresentaram associação estatisticamente significativa com o alto 

risco para hospitalização repetida. 

 A depressão é a síndrome psiquiátrica mais comum na população idosa, influenciada 

por alguns aspectos biopsicosociais que por diversas vezes acompanham o complexo processo 

de envelhecimento, tais como: diminuição da força e da vitalidade; a aposentadoria e 

consequente diminuição do poder aquisitivo; a solidão, em decorrência principalmente da 

viuvez; e a diminuição do autocuidado e da independência, estes aspectos geram um alto nível 

de tensão que passa a ser somatizado ocasionando dores no corpo, palpitação, perda de peso, 

ansiedade, agitação ou retardamento psicomotor, insônia, queda da imunidade, irritabilidade, 

tristeza, entre outros sintomas que podem culminar em depressão. Existem, ainda, alguns 

fatores genéticos que influenciam a depressão no idoso, como: mudanças no metabolismo dos 

neurotransmissores, as alterações hormonais, a desregulação do ritmo cardíaco e as alterações 

da acuidade auditiva e visual
67

.  

Assim, a depressão caractariza-se pelo estado de humor deprimido, ausência de 

entusiasmo ou prazer e alterações de cunho biológico.  Em 2012, de acordo com a OMS
68

, 

mundialmente, 350 milhões de pessoas sofriam de depressão, sendo esta considerada como a 

principal causa de incapacidade e um dos principais contribuintes para a carga global de 

doenças e consequentes hospitalizações. A morbimortalidade geral causada pela depressão se 

assemelha ao observado nas condições crônicas e, no ano de 2030, poderá tornar-se a segunda 

causa de incapacidade em todo mundo. No Brasil, de 4,7% a 36,8% da população idosa tem 

depressão, sendo que a mulher apresenta prevalência de 2:1 quando comparadas aos 

homens
69

. 

 A depressão em idosos apresenta sintomas peculiares que por diversas vezes são 

confundidos com características normais do envelhecimento, o que dificulta o diagnóstico e 

tratamento precoce. Vale ressaltar que, a depressão é uma doença e, por isso, não é algo 

inerente ao envelhecimento, cabendo aos profissionais de saúde ter uma maior atenção aos 

sinais e sintomas da depressão para que se possa conduzir o paciente ao tratamento adequado, 

pois este agravo no idoso culmina em repercussões negativas para sua saúde, com maior 

comprometimento físico, social, funcional e redução da qualidade de vida
70

.  
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Outro aspecto que o presente estudo verificou foi a associação entre alto risco para 

hospitalização e a ocorrência de isquemia. O evento isquêmico mais frequente na população 

idosa é o Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEI), que resulta da interrupção da 

circulação sanguínea no cérebro, causando danos ao tecido cerebral. Dentre os sintomas mais 

comuns do AVEI, destaca-se fraqueza ou perda da sensibilidade de um membro, confusão 

mental, dificuldade de falar, declínio da acuidade visual, tontura, desequilíbrio, cefaleia 

intensa e perda de consciência
71

.  

O AVE é considerado a principal causa de morbimortalidade no mundo. Conforme a 

OMS, a incidência deste é de aproximadamente 15 milhões de pessoas a cada ano, das quais 

cerca de cinco milhões vêm a óbito após o evento e a maioria dos sobreviventes permanece 

com sequelas físicas e/ou mentais. Estudo realizado com 191 pacientes com diagnóstico de 

AVEI verificou que os pacientes idosos apresentam, com maior frequência, complicações 

clínicas durante a internação hospitalar quando comparado aos jovens, pois além de ser mais 

susceptível para infecções, o paciente idoso também apresenta episódios de AVEs mais 

graves
72

.  

A ocorrência de AVE aumenta consideravelmente a partir dos 60 anos e, quando 

associado com as complicações clínicas e neurológicas, gera incapacidades e sequelas que 

podem ser irreversíveis.  As incapacidades mais comuns encontradas em idosos após a 

ocorrência de AVEI são: dificuldade de controlar o início dos movimentos, paralisia em 

músculos, imobilidade das articulações, dores difusas e inflexibilidade nas partes do corpo
72-

73
. Cabe destacar que, tais incapacidades ocasionam diminuição da capacidade funcional, 

inatividade, aumento do risco para quedas e consequente hospitalização.  

Ainda que o AVE possa ocorrer em indivíduos de qualquer idade, sabe-se que a idade 

avançada é um fator de risco e um dos principais determinantes para a ocorrência do AVE, 

assim, o seu impacto na saúde pública é motivo de inquietação diante do evidente 

envelhecimento populacional
74

. Por isso, ressalta-se a imprescindibilidade dos serviços de 

saúde em adotarem medidas de prevenção e gerência de fatores de risco para as doenças 

cerebrovasculares, especialmente, o AVE, que devem ser executadas pela equipe de 

enfermagem e pelos demais profissionais de saúde, sobretudo, na atenção primária, para que 

se suscite o envelhecimento ativo e a manutenção da capacidade funcional na população 

idosa, tal como sugere  a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
25

.  

Acerca do estado civil, essa pesquisa encontrou associação entre viuvez e médio risco 

para hospitalização, enquanto que o baixo risco esteve associado a indivíduos casados. A 
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literatura evidencia que a viuvez é um dos estados civis mais predominantes na velhice, 

especialmente, no sexo feminino. O idoso viúvo pode desenvolver problemas emocionais e 

físicos, como a desorganização emocional, distúrbios da alimentação e do sono, ansiedade, 

sintomas depressivos, autopercepção de saúde negativa e declínio do estado geral de saúde, 

que são decorrentes da adaptação ao novo estilo de vida, com redução do suporte social e 

perda material
75-76

.  

Estudo realizado na Bahia com 222 mulheres idosas encontrou associação entre viuvez 

e capacidade funcional, na qual as idosas viúvas evidenciaram um risco de 2,5 vezes maior 

para desenvolver alguma dependência
77

. Outro estudo sobre associações entre mortalidade e 

estado marital afirma que o término do casamento, através de separação ou viuvez, foi fator 

responsável por diminuir a sobrevivência dos idosos entrevistados. Já o casamento está 

associado ao baixo risco de hospitalização por oferecer proteção, uma vez que diminui a 

vulnerabilidade socioeconômica e melhora os hábitos de vida e de saúde. Diversos fatores 

ambientais, econômicos, sociais e psicológicos se associam e oferecem ao idoso casado maior 

possibilidade de sobrevivência, ademais, o casamento é seletivo uma vez que escolhe pessoas 

mais saudáveis tanto fisicamente quanto mentalmente
78

.  

Quanto ao número de morbidades autorreferidas, o presente estudo constatou que 

quanto maior o número de morbidades, maior o risco para hospitalização repetida nos idosos 

investigados. Estudo sobre tendências das desigualdades sociais e demográficas na 

prevalência de doenças crônicas no Brasil constatou que, no ano de 2008, 31,3% dos 

brasileiros referiram ter ao menos um dentre os doze problemas de saúde investigados pelo 

PNAD e que existe aumento significativo do número de condições crônicas conforme o 

avançar da idade
79

.  

Em 2008, as condições crônicas foram responsáveis por 63% dos óbitos ocorridos no 

mundo. No Brasil, no ano de 2009, tais agravos foram responsáveis por 72,4% das mortes, 

com destaque para as doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias e diabetes 

que ocasionaram 80,7% dos óbitos por doenças crônicas
80

. As alterações fisiológicas 

intrínsecas do envelhecimento, quando associadas a um estilo de vida ruim, tornam os seres 

humanos mais suscetíveis à ocorrência de morbidades. Por conseguinte, a junção de várias 

doenças crônicas na velhice acarreta aumento de incapacidades, da dependência, diminuição 

da autonomia e da qualidade de vida do idoso, bem como vão gerar incremento significativo 

nas taxas de uso dos serviços e nos custos do setor saúde. 
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Este estudo evidencia ainda que a cor preta esteve associada ao risco médio alto, 

enquanto que a cor branca associou-se ao baixo risco para hospitalização nos idosos 

entrevistados, o que se assemelha a estudo realizado nos Estados Unidos que também 

encontrou associação entre cor preta e aumento do risco para hospitalização
53

. A literatura 

pertinente sugere que a associação de uma pior saúde com a cor preta não está ligada apenas a 

cor, mas também a outras variáveis socioeconômicas. Estudo que analisou a relação da 

cor/raça com indicadores de saúde de idosos brasileiros incluídos na base de dados da PNAD 

constatou que 50,1% dos idosos sem escolaridade eram pretos; apenas 7,2% dos idosos dessa 

cor possuíam mais de nove anos de estudo; apenas 8,8% desses indivíduos estavam no maior 

quintil de renda; e 88% dos idosos pretos dependiam exclusivamente do SUS
45

.  

Além disso, o mesmo estudo constatou que a prevalência da autoavaliação de saúde 

ruim e muito ruim foi maior entre os pardos e negros, sendo a chance de referir pior estado de 

saúde 39% maior nos pretos quando comparados aos brancos. De forma semelhante à 

prevalência de condições crônicas foi 78,6% maior nos idosos pretos. Como mencionado 

anteriormente, existem, entre as raças, disparidades de direitos sociais que foram refutados 

durante toda a vida e, ao chegar à velhice, resultam em redução da qualidade de vida. 

Destacam-se aqui as divergências enfrentadas na área da saúde, nas quais o indivíduo negro e 

pobre está exposto a mais fatores de riscos e, por conseguinte, apresenta mais agravos à saúde 

quando comparado ao indivíduo branco
45

.  

Vale destacar que, as desigualdades sociais são consequência de processos sociais, 

políticos, econômicos, demográficos e culturais concebidos em diferentes contextos sociais e 

históricos. Assim, tais desigualdades levam à dificuldade de acesso à renda e direitos 

estabelecidos como básicos, a exemplo da educação, saúde, previdência social, moradia e 

bens culturais para grupos excluídos historicamente. Neste contexto, as desigualdades por 

raça firmadas no Brasil, alicerçadas pelo racismo, dificultam o acesso aos bens e serviços e 

fragilizam a saúde da população negra
81

.  

Diante do exposto, é oportuno ressaltar que a hospitalização no indivíduo idoso é um 

evento multifatorial, o que reforça a imprescindibilidade do profissional de saúde, sobretudo, 

o de enfermagem, envolvido no cuidado à saúde do idoso, voltar sua atenção às variáveis que 

estão fortemente associadas ao risco de hospitalização repetida, no intuito de proporcionar um 

atendimento resolutivo e eficaz para esta população. 
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Conclusão 

 

  O objetivo deste estudo foi analisar o risco para hospitalização repetida dos idosos 

atendidos na Atenção Primária de João Pessoa, Paraíba, e sua associação com variáveis 

sociodemográficas e clínicas. 

Os resultados obtidos permitiram as conclusões aqui apresentadas. Quanto às 

características sociodemográficas, prevaleceu os idosos do sexo feminino, com idade entre 60 

a 74 anos, de cor parda. Quanto ao estado civil, predominou os idosos casados, seguido de 

viúvos. Em relação à escolaridade, prevaleceram os indivíduos com até quatro anos de estudo. 

A média de anos estudados foi de 4,15, com DP de 4,7. Em relação à renda, a maior parte dos 

entrevistados ganhava de zero a dois salários mínimos, com média mensal de R$ 940,75.  

 No que se refere à estratificação do risco de hospitalização, 75% dos investigados 

evidenciaram baixo risco para hospitalização repetida, 16% apresentaram risco médio, 6,3% 

risco médio-alto e 2,7% evidenciaram risco alto. Dos idosos que apresentaram risco alto para 

hospitalização, predominou os do sexo masculino, com faixa de idade entre 60-74 anos; com 

autopercepção de saúde como média; com uma internação no último ano e mais de seis 

consultas médicas nos últimos doze meses; diabéticos; que já tiveram doença cardiovascular e 

possuem disponibilidade de cuidador. O presente estudo revelou, ainda, associação 

estatisticamente positiva entre o aumento do risco com as variáveis: depressão, isquemia, 

aumento do número de morbidade autorreferidas, viuvez e cor/raça preta. 

 Diante do exposto, tais achados reforçam que a constatação de fatores relacionados ao 

risco de hospitalização repetida pode colaborar efetivamente para a adoção de medidas de 

prevenção de agravos e promoção da saúde por parte de todos os atores envolvidos na saúde 

do idoso, especialmente, do profissional de enfermagem, por estar mais próximo do cuidado 

ao idoso e da atenção domiciliar, no intuito de evitar a ocorrência de eventos indesejáveis, 

como o agravamento das condições crônicas que levem o idoso ao desfecho hospitalização.  

Reafirma-se a importância da estratificação de risco por meios de instrumentos 

específicos para o idoso, a exemplo do PRA, a fim de proporcionar maior conhecimento da 

situação de saúde da população assistida, pois possibilitará o entendimento das prioridades e 
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dos caminhos que deverão ser percorridos na rede de saúde na busca de um atendimento mais 

eficiente, bem como o fortalecimento das ações de promoção da saúde, especialmente, para os 

indivíduos que evidenciarem baixo risco para hospitalização repetida. 

 Para tanto, é fundamental um maior desvelo dos gestores de saúde para a execução de 

protocolos que orientem a porta de entrada com programas peculiares, tendo em vista a 

melhoria da utilização dos serviços com estruturação das filas de acesso e consequente 

melhora para a saúde do usuário. A equipe multidisciplinar, especialmente a de enfermagem, 

deve estar atenta para o direcionamento correto do idoso de acordo com seu risco, pois possui 

um papel de destaque no reconhecimento dos fatores predisponentes que sustentam ou 

majoram o risco para hospitalização repetida, no intuito de estabilizar tais fatores e diminuir o 

risco na referida população. 

 A limitação deste estudo se dá pelo fato de o instrumento utilizado não ser validado na 

realidade brasileira. Apesar das diferenças sociais e políticas no âmbito mundial, as variáveis 

contidas no referido instrumento encontram ligação com a hospitalização repetida em idosos 

de qualquer realidade socioeconômica. Ademais, este instrumento contém perguntas simples e 

objetivas, sendo de fácil e rápida aplicação, e podem ser realizadas por qualquer membro da 

equipe que tenha sido anteriormente treinado. 

Diante o exposto, conclui-se que o PRA é eficaz para classificação dos idosos em 

diferentes estratos de fragilização, permitindo assim a hierarquização do atendimento. Os 

resultados empíricos obtidos por meio desta pesquisa desvelam subsídios importantes para o 

planejamento e para a implementação de intervenções que melhorem a equidade no 

atendimento, as condições de vida e o bem-estar na população estudada. Este estudo serve 

também de base para o ensino e o desenvolvimento de outras pesquisas que subsidiem a 

prática, envolvendo a temática ora exposta. Nessa perspectiva, recomendam-se outros estudos 

envolvendo a classificação de risco em idosos, especialmente aqueles do tipo prospectivo, 

com vistas à validação do referido instrumento na realidade brasileira, o que compreende o 

propósito desta pesquisadora.   
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Apêndices e Anexos 
 

 

APÊNDICE I – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM 

RISCO DE HOSPITALIZAÇÃO REPETIDA 

NO IDOSO 

1- NÚMERO DO QUESTIONÁRIO  

CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA / ECONÔMICA 

4- DS:  

5- SEXO: ( 1 ) FEM. ( 2 ) MASC.   

6- ESTADO CIVIL:   

( 1 ) CASADA(O) / MORANDO JUNTO ( 2 ) 
VIÚVA(O) 

( 3 ) SOLTEIRA(O) ( 4 ) SEPARADA(O) / 
DIVORCIADA(O) 

( 5 ) OUTROS ( 97 ) NS ( 98 ) NR ( 99 ) NR 

7- O SR(A) SABE LER E ESCREVER? (Não 

considerar saber apenas escrever e ler o seu nome) 

( 1 ) SIM ( 2 ) NÃO ( 97 ) NS ( 98 ) NR ( 99 ) NA        

 

8- O SR(A) FREQUENTOU A ESCOLA?  

( 1 ) SIM ( 2 ) NÃO ( 97 ) NS ( 98 ) NR ( 99 ) NA 

 

9- QUAL A SUA COR? (Leia as alternativas) 

( 1 ) BRANCA ( 2 ) PRETA ( 3 ) AMARELA 
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( 4 ) PARDA ( 5 ) OUTRA ( 97) NS ( 98 ) NR ( 99 
) NR 

  

10- QUAL A RENDA MENSAL DO SR(A)? 

 REAIS. 

11- QUAL A RENDA MENSAL DA CASA QUE 

O SR(A) MORA, QUER DIZER, A SOMA DE 

TODOS QUE TRABALHAM AQUI: 

 REAIS. 

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

VOU AGORA FAZER ALGUMAS PERGUNTAS 
PARA VERMOS COMO ESTÁ A SUA 

MEMÓRIA, TUDO BEM? 

Não se esqueça de pontuar cada dimensão 
separadamente. 

Dê os comandos de forma clara e objetiva ao idoso. 
Esteja atento para os casos em que o idoso não 

entender a questão. Explique, quando necessário, 

mas sem fornecer a resposta. 

1- acerto 0 - erro 

12- ORIENTAÇÃO TEMPORAL – Leia as 
perguntas 

 

Em que ano nós estamos? 1 0 

Em que estação do ano nós estamos ( 

pode-se considerar inverno e verão) 
1 0 

Em que mês nós estamos? 1 0 

Em que dia do mês nós estamos? 1 0 

Em que dia da semana nós estamos? 1 0 

 pontos 

13- ORIENTAÇÃO ESPACIAL - Leia as 
perguntas 

 

Em que estado nós estamos? 1 0 

Em que cidade nós estamos  1 0 

Em que bairro nós estamos? 1 0 

Em que lugar / prédio nós 

estamos? 
1 0 

Em que andar nós estamos? 1 0 

pontos 

14- REGISTRO 

Preste atenção! Eu vou dizer 3 palavras e o Sr.(a) 
vai repeti-las quando eu terminar. Memorize-as, 

pois eu vou perguntar por elas novamente dentro 

de alguns minutos.  

As palavras são: CARRO (pausa); VASO (pausa) e 
BOLA (pausa).Agora, repita as palavras para 

mim: 

 

CARRO 1 0 

VASO 1 0 

BOLA 1 0 

pontos 

15- ATENÇÃO E CÁLCULO 

“Agora eu gostaria que o Sr(a) subtraísse 7 de 100 

e do resultado subtraísse 7. Vamos fazer umas 

contas de subtração (pausa).  

Vamos começar? Quanto é 100 menos 7? 
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100 – 7 = 

93 
1 0 

93 - 7 = 

86 
1 0 

86 – 7 = 

79 
1 0 

79 – 7 = 

72 
1 0 

72 – 7 = 

65 
1 0 

Se não atingir o escore máximo ( 5 pontos) peça: 

Soletre a palavra MUNDO. Corrija os erros de 
soletração e então peça: 

“Agora, soletre a palavra MUNDO de trás para 

frente” 

 

O 1 0 

D 1 0 

N 1 0 

U 1 0 

M 1 0 

Considere o maior resultado. 

pontos 

16 – MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO 

“ Quais foram as 3 palavras que eu pedi que o 

Sr(a) memorizasse”? 

 

CARRO 1 0 

VASO 1 0 

BOLA 1 0 

pontos 

17- NOMEAR OBJETOS 

Aponte o lápis e o relógio e pergunte: 

 

O que é isso? 

(LÁPIS) 
1 0 

O que é isso? 

(RELÓGIO) 
1 0 

pontos 

18 - REPETIR 

“Agora eu vou pedir para o Sr(a) repetir o que eu 

vou dizer. Certo? Então repita: 

 

“NEM AQUI, NEM ALI, 

NEM LÁ” 
1 0 

pontos 

19 – COMANDO DE ESTÁGIOS 

“Agora ouça com atenção porque eu vou pedir 

para o Sr(a) fazer uma tarefa (pausa). Preste 

atenção, pois eu só vou falar uma vez.” 

 

Pegue este papel com a mão direita 

(pausa) 
1 0 

Com as duas mão, dobre-o ao meio uma 

vez (pausa) 
1 0 



75 
 

Jogue-o no chão ! 1 0 

pontos 

20- ESCREVER UMA FRASE COMPLETA 

Peça: “Escreva uma frase” 

 

 

 

 

pontos 

21- LER E EXECUTAR 

“Por favor, faça isso que está escrito no papel” 

FECHE OS 

OLHOS 

pontos 

22- COPIAR DIAGRAMA 

Peça: “Copie esse desenho” 

 

 

 

pontos 

ATENÇÃO : SOME OS RESULTADOS DA 
QUESTÃO 24 À QUESTÃO 34. NÃO SE 

ESQUEÇA QUE NA QUESTÃO 27 DEVE-SE 

CONSIDERAR APENAS O MELHOR 
RESULTADO (OU A SUBTRAÇÃO OU 

SOLETRAR). 

23– ESCORE NO MEEM PONTOS 

 

ESCORES DO MEEM 

 

ANALFABETOS 

 

> ou = 14 

PONTOS 
IDOSO 

< ou = 13 

PONTOS 
IDOSO + 

CUIDADOR 

 

ALFABETIZADOS 
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> ou = 18 

PONTOS 
IDOSO 

< ou = 17 

PONTOS 
IDOSO + 

CUIDADOR 

 
24- O MÉDICO JÁ LHE DISSE QUE O 

SENHOR (A) TEM ALGUM DESTES 

PROBLEMAS DE SAÚDE QUE EU VOU LER 

PARA O SR(A)? CASO TENHA, ME 

RESPONDA “SIM”: 

1 – SIM     2 – NÃO 

 

24.1 HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 
1 2 

24.2 DEPRESSÃO 1 2 

24.3 DOENÇAS DO CORAÇÃO 1 2 

24.4 CÂNCER 1 2 

24.5 DERRAME/ ISQUEMIA  1 2 

24.6 PROBLEMA DE VISÃO 1 2 

24.7 PROBLEMA DE AUDIÇÃO 1 2 

24.8 REUMATISMO / 

ARTROSE 
1 2 

24.9 PROBLEMAS DE 

MEMÓRIA 
1 2 

24.10 BRONQUITE/ASMA/DPOC 1 2 

24.11 DIABETES 1 2 

24.12 DOENÇA DE PARKINSON 1 2 

24.13 OSTEOPOROSE 1 2 

24.14 MÁ CIRCULAÇÃO 

(VARIZES) 
1 2 

 

25- TOTAL DE DIAGNÓSTICOS: 
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26. Fatores de Risco para Hospitalização Repetida em Idosos 

1. Em geral, você diria que a sua saúde é: 

(a) excelente 

(b) muito boa 
(c) boa 

(d) média 

(e) ruim 

 

2. Nos últimos 12 meses, você passou a noite como paciente em algum hospital? 

(a) não, nenhuma vez 

(b) 1 vez 

(c) 2 ou 3 vezes 

(d) mais do que 3 vezes 

 

3. Nos últimos 12 meses, quantas vezes você procurou o médico ou uma clínica para tratamento? 
(a) nenhuma vez 

(b) 1 vez 

(c) 2 ou 3 vezes 

(d) 4-6 vezes 

(e) mais do que 6 vezes 

 

4. Nos últimos 12 meses, você teve diabetes? 

(a) sim 

(b) não 

 

5.Você alguma vez já teve doença coronariana? [sim/não] 

Angina? [sim/não] 
Infarto do miocádio? [sim/não] 

Ataque do coração? [sim/não] 

(a) sim (se qualquer das respostas acima for “sim”) 

(b) não (se todas as respostas às questões acima for “não”) 

 



78 
 

6. Sexo? 

(a) Masculino 

(b) Feminino 

 

7. Existe algum amigo, parente ou vizinho que poderia tomar conta de você por  alguns dias se você precisar? 

(a) sim 

(b) não 

 

8. Qual a sua data de nascimento? 

(dia/mês/ano): ___ /___ /___ 

(a) 65-74 anos 
(b) 75-79 anos 

(c) 80-84 anos 

(d) ≥ 85 anos 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado (a) Senhor (a)  

 

Esta pesquisa é sobre RISCO DE HOSPITALIZAÇÃO REPETIDA EM IDOSOS 

ADSCRITOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA – PB e está sendo desenvolvida pela pesquisadora Fabiana Maria Rodrigues Lopes 

de Oliveira aluna do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da 

Paraíba, sob a orientação da Prof(a) Drª Maria das Graças Melo Fernandes 

O objetivo geral do estudo é: analisar o risco para hospitalização repetida dos idosos 

adscritos na Estratégia de Saúde da Família no Município de João Pessoa – PB. Os objetivos 

específicos são: caracterizar os idosos que possuem risco para hospitalização repetida; 

investigar o risco de hospitalização por meio do instrumento de Predição de Risco de 

Admissão Hospitalar Repetida. 
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A finalidade deste trabalho é contribuir para um melhor conhecimento sobre quais os 

riscos para hospitalização repetida em idosos, bem como, no futuro poderá fomentar subsídios 

para o desenvolvimento de ações de organização do atendimento entre os idosos deste 

Município.  

Solicitamos a sua colaboração para a entrevista, como também sua autorização para 

apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa  

ou Responsável Legal  

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha  

Espaço para impressão 

dactiloscópica 

 

 

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora: Fabiana Maria Rodrigues Lopes de Oliveira 

Telefone: 88343532 

e-mail: fabianarodriguesenf@yahoo.com.br 

Ou 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária / Campus I 

Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone 

: (83) 3216-7791  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante  

 

 

Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável deverão rubricar 

todas as folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido Termo.  
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