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ACIDENTES E VIOLÊNCIAS COM IDOSOS E A ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS. 

Nadine Gavski, Ana Luíza Trois de Miranda, Heloísa Barrili, Marisa Camargo, Patrícia Krieger Grossi 

(orient.) (PUCRS). 

Introdução: O resumo versa sobre o estudo de natureza interinstitucional, envolvendo o Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em Violência da Faculdade de Serviço Social da PUCRS e o Núcleo de Doenças e Agravos Não-

Transmissíveis do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. 

Objetivo: Identificar a relação entre a notificação dos acidentes e violências com idosos e a articulação da rede de 

serviços em Caxias do Sul e Guaíba/RS, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de políticas de educação em 

saúde e prevenção de acidentes e violências. Metodologia: Pesquisa quanti-qualitativa que utilizará o Relatório 

Individual de Notificação de Acidentes e Violência (11/2001 – 07/2007); entrevistas com idosos atendidos nos 

serviços de saúde por situação de acidentes e/ou violências (01/2007 – 06/2007); entrevistas com 
familiares/cuidadores; grupo focal com idosos; e, questionário para os serviços de saúde divulgando a notificação dos 
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acidentes e violências. Os dados serão submetidos à análise de conteúdo com base em Bardin (1977). Resultados 

parciais: Conforme dados do RINAV, até junho de 2007, 66% dos serviços de saúde de Caxias do Sul estavam 

notificando acidentes e violências; e, em Guaíba 36% dos serviços de saúde. No primeiro trimestre de execução da 

pesquisa, realizou-se um encontro de sensibilização com representantes dos serviços de saúde e Conselhos 
Municipais do Idoso para divulgação da proposta, construção de parcerias e validação de técnicas e instrumentos de 

coleta de dados. Conclusões: O encontro permitiu mapear a rede de atenção ao idoso existente em Caxias do Sul e 

Guaíba/RS, identificando suas dificuldades e possibilidades no atendimento das demandas dos idosos e na efetivação 

dos seus direitos fundamentais. 




