
RESUMO  

O envelhecimento populacional é uma realidade observada mundialmente. O novo perfil 

demográfico aumenta a necessidade de serviços de saúde e, consequentemente, a ampliação 

de sua oferta. O acesso depende do estabelecimento e operacionalização de políticas públicas 

para a saúde do idoso e a capacitação de recursos humanos para esta área. Considerando o 

impacto do envelhecimento populacional sobre os sistemas de saúde, é necessária a adoção 

de medidas direcionadas e mais eficazes pelos gestores públicos para atender a demanda 

desta população. O objetivo deste estudo é verificar a prevalência do acesso e utilização de 

consulta médica e internação hospitalar e fatores associados em idosos da Zona Norte do 

Município de Juiz de Fora-MG. Trata-se de um estudo transversal, realizado através de 

inquérito domiciliar, com amostra representativa da população, composta por 400 idosos de 

60 anos ou mais, de ambos os sexos, não institucionalizados, residentes na Zona Norte do 

município. A coleta de dados foi realizada entre outubro de 2014 e março de 2015, por meio 

de questionário semiestruturado. Foram analisadas características sociodemográficas, perfil de 

saúde, hábitos de vida e utilização de serviços de saúde pelos idosos. Os dados foram 

analisados através do software Stata 11.0 com emprego de pesos amostrais. A análise dos dois 

desfechos foi baseada no modelo teórico de determinação com blocos hierarquizados de 

variáveis para controle dos possíveis fatores de confusão. Estes blocos foram baseados no 

Modelo Comportamental de Andersen para utilização de serviços de saúde, compreendendo 

fatores predisponentes, capacitantes e necessidades de saúde. Foram calculadas as 

prevalências e utilizada a regressão de Poisson, considerando nível de significância de 5%. A 

prevalência de uso de consulta médica nos últimos 3 meses foi de 76,5% e associou-se ao seu 

menor uso: estar na classe econômica C/D/E, raça/cor amarelo ou indígena, ser vulnerável à 

fragilidade e residir em área de UBS tradicional. O maior uso esteve associado à participação 

em grupos educativos pelo SUS. A prevalência de internação hospitalar no último ano foi de 

22,9%, estando associado ao maior uso deste serviço: ter um cuidador e ser da classe 

econômica C/D/E. O menor uso esteve associado a faixa-etária 70-79 anos,ser idoso não frágil 

ou vulnerável. Conclui-se que os idosos do estudo tiveram acesso aos serviços de consulta 

médica e internação hospitalar, porém ressalta-se a necessidade de maior atenção aos de 

classe econômica mais baixa, vulneráveis quanto à fragilidade, raça/cor amarelo ou indígena e 

residentes em áreas de UBS tradicional, para que lhes seja assegurado o acesso equitativo aos 

serviços de saúde.  
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