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Introdução: No Brasil, a população passa por um rápido processo de envelhecimento devido a significativa redução da taxa de 
fecundidade desde a década de 60. Estima-se que, em 2050 a população acima de 60 anos corresponderá cerca de 30% da 
população do país. A crescente expectativa de vida dos brasileiros é um dos fatores que têm contribuído para o aumento dos 
atendimentos nos serviços de saúde,  sobretudo em serviços de emergência. Este serviço atende pacientes com quadro agudo de 
saúde que em muitos casos aguardam dias ou semanas por uma internação, contribuindo ainda mais para a superlotação. 
Objetivo: Caracterizar o perfil sociodemográfico de pacientes internados procedentes do serviço de emergência. Metodologia: 
Estudo transversal com abordagem quantitativa, integrante de um projeto seminal, realizado de janeiro a junho de 2014 com 
pacientes que foram internados, por meio da emergência, em unidades clínicas e cirúrgicas de um hospital universitário do Sul do 
Brasil. O instrumento estruturado foi aplicado por telefone contemplando as variáveis de interesse. A análise foi do tipo descritiva. 
 Resultados: A amostra constou de 174 pacientes, sendo 51,7% do sexo feminino, 51,7% tinham mais de 60 anos, 49,4% 
possuíam companheiro(a), 55,7% tinham menos de 8 anos de estudo, 92,5% foram internados pelo Sistema Único de Saúde e a 
média de internação foi de 17,8 dias. Conclusão: O conhecimento da população que busca atendimento nos serviços de saúde 
visa oferecer um atendimento com mais qualidade enfocando as suas necessidades. Neste estudo evidenciou-se que a população 
idosa e as mulheres foram as que apresentaram maior taxa de internação através do serviço de emergência, quando comparada 
as  outras faixas  etárias e aos  homens. Portanto, faz-se  necessário a  consolidação na  prática das  políticas  públicas de  saúde 
impactando efetivamente nesta população. Palavras-chaves: Envelhecimento populacional, envelhecimento, hospital. Projeto 
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