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Introdução: O paciente idoso está mais vulnerável à hospitalização e ao impacto da mesma
sobre sua saúde. Diante da grande prevalência de alterações comportamentais nessa população internada, a atuação do psiquiatra através da interconsulta psiquiátrica (IP) assume papel
importante. Poucos estudos conciliam o serviço de IP e o seu impacto na população idosa
internada. Objetivo: Caracterizar o perfil clínico e sócio-demográfico do idoso hospitalizado
que necessitou de IP, possibilitando a identificação de suas características e doenças clínicas.
Casuística e Métodos: Foram analisadas as 50 solicitações de IP para idosos internados no
Hospital de Base (HB) da FAMERP, nos anos de 2010 e 2011, através de protocolo semi-estruturado. A maioria dos pacientes (94%) se constituiu em moradores de São José do Rio Preto-SP. A média de idade foi de 69,4 anos, 26 pacientes (52%) eram do sexo feminino, com 40%
dos pacientes casados e 22% viúvos. Quanto à escolaridade, 64% tinham ensino fundamental
incompleto e 18% eram analfabetos. Em relação à ocupação, a maioria dos pacientes não trabalhava. Destes, 44% eram aposentados, 26% donas de casa e 4% desempregados. Católicos
representaram maioria (74%).As avaliações foram solicitadas, em sua maioria, pela equipe
clínica (92%). A maioria dos pacientes estava internada devido a doenças cardiológicas (28%)
e metabólicas (16%). Vinte e dois pacientes apresentavam antecedentes psiquiátricos (44%) e
destes, 14% necessitaram internação no passado. Resultados: Os motivos mais frequentes de
solicitação de IP foram: dificuldade em lidar com a internação (42%), agitação psicomotora
(18%) e doença psiquiátrica prévia (18%). Apenas 4% dos pacientes tinham história de comportamento suicida. Transtornos depressivos foram o diagnóstico psiquiátrico mais freqüente
(46%) e 60% dos pacientes avaliados foram medicados. Conclusão: O crescente envelhecimento populacional e as fragilidades associadas ao idoso tornam as internações e alterações
comportamentais mais prevalentes nessa população. O aumento das solicitações IP em idosos
representam uma tendência nos hospitais gerais, e a IP pode favorecer ao estreitamento da
relação entre médicos e a multidisciplinaridade, propiciando abordagem e tratamento mais
adequados.
Descritores: Caracterização Idoso; Interconsulta Psiquiátrica; Perfil Sócio Demográfico Idosos.
Apoio Financeiro: Departamento de Psiquiatria-FAMERP.
Arquivos de Ciências da Saúde, Supl. 1, 2015. ISSN 1807-1325/ e-ISSN 2318-3691

