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_Resumo

O presente estudo tem como f inalidade contribuir para um melhor conhe-
cimento sobre os acidentes domésticos e de lazer (ADL) ocorridos durante 
a pandemia da COVID-19 que motivaram o recurso ao Serviço de Urgência 
(SU) por pessoas com 65 e mais anos. Pretendemos assim melhorar a 
nossa compreensão deste fenómeno de saúde. Num contexto pandémico 
em que se tem observado a redução na procura dos serviços de saúde 
por motivos não relacionados com a patologia COVID-19, o aumento de 
episódios de ADL nos idosos com 65 e mais anos em 2020, comparado 
com 2019, reforça a necessidade de aprofundamento do estudo deste pro-
blema de saúde. A par tir do sistema EVITA (Epidemiologia e Vigi lância dos 
Traumatismos e Acidentes) foram analisados 120850 episódios de recurso 
ao SU devidos a ADL em pessoas com 65 e mais anos, correspondendo 
ao total de acidentes ocorridos em 2019 e 2020 neste grupo populacional. 
Em 2020 observou-se um aumento signif icativo do número de episódios de 
ADL ocorridos em casa (2020=41252; 2019=34397), causados por queda 
(2020=45057; 2019=43102) e com necessidade de internamento hospitalar 
(2020=9464; 2019=6859). 

_Abstract

This study aims to contribute to the knowledge of the occurrence of home 
and leisure accidents (HLA) during the COVID-19 pandemic involving the 
use of emergency services by the elderly. We intend to improve our under-
standing of this health phenomenon. In the pandemic context in which there 
has been a reduction in demand for health services for causes unrelated 
to COVID-19 pathology, the increase of HLA episodes in the people aged 
65 and over, in 2020 compared to 2019, reinforces the need to deepen the 
study of this health problem. From the EVITA system, 120850 episodes of 
HLA which required emergency room healthcare were analysed in people 
aged 65 and over, with signif icant increase in HLA number occurred at 
home (2020=41252; 2019=34397), due to fal l (2020=45057; 2019=43102), 
requiring hospital admission (2020=9464; 2019=6859).

_Introdução

A pandemia da COVID-19 e as medidas restr i t ivas adotadas 
a nível nacional, al inhadas com as or ientações da União 
Europeia, no sentido da contenção da sua propagação têm 
impl icado alterações no quotidiano dos cidadãos, levando 
a mudanças nos compor tamentos indiv iduais e na par tic i-
pação social (1,2).

Esta situação pandémica ao longo do último ano, conduziu a 
alterações também do ponto de vista dos sistemas de saúde, 
nas rotinas, nas estruturas e na organização dos serviços (3), 
tendo esta nova doença infeciosa ocupado grande parte dos 
recursos dos serviços de saúde (1). 

Neste sentido, têm sido desenvolvidos vár ios estudos para 
aumentar o conhecimento dos efeitos da pandemia nas 
diferentes dimensões do individuo, tais como o bem-estar, 
o estado cognitivo, qual idade do sono, nível de ativ idade (2) 
e na prática despor tiva (4). Alguns estudos têm aval iado 
também o impacto no acesso e uti l ização dos cuidados 
de saúde, nomeadamente, nos Serviços de Urgência (SU). 
Vár ios são os estudos de diferentes real idades nacionais 
que têm demonstrado a redução na procura dos serviços 
de saúde por motivos não relacionados com a patologia 
COVID-19, no contexto pandémico (1,3-10).

Por conseguinte, impor ta anal isar como a si tuação pandé-
mica que v ivemos tem inf luenciado as admissões ao SU 
devidas a acidentes domésticos e de lazer (ADL), par t icu-
larmente, no grupo dos idosos dada a sua reconhecida vul-
nerabi l idade, f requentemente associada ao processo de 
envelhecimento (2).
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O presente estudo reveste-se ainda de par ticular interesse 
e re levância pelo facto de pouco ainda se saber sobre o 
impacto da COVID-19 na população idosa em geral (2), e 
da forma como poderá ter modif icado a real idade já conhe-
cida, anter ior à pandemia, que indicia este grupo como o 
grupo mais afetado pelos ADL (11). 

_Objetivo

Este estudo tem como objetivo descrever a evolução da fre-
quência dos episódios de acidentes domésticos e de lazer 
em pessoas com 65 e mais anos que recorreram ao Serviço 
de Urgência, em 2019 e 2020, e analisar como a pandemia 
afetou a distribuição deste tipo de acidente na população 
com 65 e mais anos quanto ao local de ocorrência, ao meca-
nismo de lesão e ao destino após alta.

_Materiais e métodos

Procedeu-se a um estudo observacional, descritivo e trans-
versal com análise dos dados recolhidos pelo sistema de 
vigi lância EVITA (Epidemiologia e Vigi lância dos Traumatis-
mos e Acidentes), durante os anos 2019 e 2020. A par tir 
deste sistema foi possível monitor izar a frequência de uti l i-
zação dos serviços de urgência hospitalar por ADL em 28 
entidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 
em uma da Região Autónoma dos Açores (11).

Foi realizada a análise secundária dos dados com o apura-
mento das frequências absolutas e relativas (percentagens). 
As comparações bivariáveis foram realizadas através do 
teste do Qui-quadrado de Pearson para um nível de signif i-
cância de 5%. Nesta análise foi uti l izado o programa estatís-
tico SPSS V.24

_Resultados e discussão

Os episódios de admissão ao SU de pessoas com 65 e mais 
anos representaram 27% (n=2279401) do total de admissões 
a SU durante este período (1261603 em 2019 e 1017798 em 
2020). 

Foram anal isados 120850 episódios de ADL que motivaram 
o recurso ao SU durante os anos de 2019 e 2020. Destes 
episódios, 43198 (35,7%) ocorreram no grupo etár io dos 

65-74 anos e 77652 (64,3%) episódios nas pessoas com 75 
e mais anos, correspondendo a 32% do total de episódios 
de admissão ao SU por ADL (n=382 888).

Ao anal isar a distr ibuição mensal do número de episódios 
de urgência por ADL entre 2019 e 2020 é possível consta-
tar que ocorreu durante o mês de abri l de 2020 uma dimi-
nuição dos casos de ADL face a 2019, nas pessoas dos 65 
aos 74 anos (24%) e com 75 e mais anos (12%). De notar que 
esta diminuição do recurso ao SU por ADL durante o mês 
de abri l coincidiu com o início da pandemia da COVID-19, 
tendência observada em estudo anter ior relativo à anál ise 
do recurso ao SU por ADL para todos as faixas etár ias em 
Por tugal, entre 2017 e 2020 (10). 

Nos idosos dos 65 aos 74 anos, entre os meses de maio 
(n=1833) e setembro (n=2032) de 2020, observou-se um 
aumento signif icativo do número de episódios de recurso ao 
SU devidos a ADL em comparação com 2019 ( figura 1). Ten-
dência idêntica foi observada nos idosos com 75 e mais anos 
entre os meses de maio (n=3068) e de outubro (n=3487) de 
2020, com o mês de agosto a registar um aumento de 33% 
comparativamente ao ano de 2019 ( figura 2 ).

Em 2020 (n= 64127 ) comparativamente ao ano de 2019 
(n=56723), mais pessoas idosas vít imas de ADL recorreram 
aos cuidados de saúde dos SU, real idade também obser-
vada em outro estudo dos Países Baixos ao aval iarem o 
impacto da pandemia nas admissões aos SU por lesão (4).

No grupo dos 75 e mais anos foi observado um aumento 
estatisticamente signif icativo da proporção de admissões 
ao SU por ADL (63,6% em 2019 vs 64,8% em 2020, p<0,01), 
(tabela 1).

A anál ise da distr ibuição dos episódios de ADL nos ido-
sos pelo local de ocorrência revelou a casa como o local 
mais frequente em ambos os anos. Em 2020 observou-se 
um aumento estatisticamente signif icativo da proporção de 
ADL ocorr idos em casa (68,2% em 2019 vs 73,2% em 2020, 
5 p.p.). Estes resultados estão em l inha com dados publica-
dos provenientes do sistema de vigi lância de acidentes aus 
tral iano, que revelaram um aumento das admissões ao SU 
por lesões ocorr idas em casa, desde abri l de 2020 (12).
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Tabela 1: Distribuição dos episódios de acidentes domésticos e de lazer em pessoas 
com 65 e mais anos, por sexo, grupo etário, local de ocorrência, mecanismo 
da lesão e destino após alta, registados no sistema EVITA (2019, 2020) 

Per íodo em anál ise

2019
n %

2020
n %

Tota l
n %

Sexo*
Homem 
Mu lhe r 

Grupo e tá r io*
65-74 
75+

Loca l  de ocor rênc ia*
Casa 
A r l i v re 
Rec in tos púb l i cos 
Á rea de t ranspor te 
Campo 
Á rea de comérc io  
Á rea de d i ve rsão  

Mecan ismo da lesão*
Queda 
Compressão, co r te 
Contac to com …
Esfo rço exage rado 
Corpo es t ranho 
Que imadura 
In tox icação 

Dest ino após a l ta*
E x te r io r,  não re f.  
Re fe renc iado 
In te rnamento 
Trans fe r ido hosp i ta l  
Abandono 
Out ro
Fa lec ido 

19702 (34,7 )
37021 (65,3 )

20628 (36,4)
36095 (63,6 )

34397 (68,2)
5103 (10,1)
4713 (9,3 )
3342 (6,6 )
1785 (3,5 )

683 (1,4)
386 (0,8 )

43102 (88,8 )
2210 (4,6 )
2106 (4,3 )

434 (0,9 )
247 (0,5 )
223 (0,5 )
223 (0,5 )

26357 (46,5 )
20320 (35,8 )

6859 (12,1)
2065 (3,6 )

813 (1,4)
259 (0,5 )

50 (0,1)

22952 (35,8 )
41175 (64,2)

22570 (35,2)
41557 (64,8 )

41252 (73,2)
5203 (9,2)
4459 (7,9 )
2787 (4,9 )
1899 (3,4)

566 (1,0 )
219 (0,4)

45057 (89,4)
2295 (4,6 )
2002 (4,0 )

343 (0,7 )
238 (0,5 )
235 (0,5 )
243 (0,5 )

29304 (45,7 )
22174 (34,6 )
9464 (14,8 )

1958 (3,1)
887 (1,4)
233 (0,4)
107 (0,2)

42654 (35,3 )
78196 (64,7 )

43198 (35,7 )
77652 (64,3 )

75649 (70,8 )
10306 (9,7 )

9172 (8 ,6 )
6129 (5,7 )
3684 (3,4)
1249 (1,2)
605 (0,6 )

88159 (89,1)
4505 (4,6 )
4108 (4,2)
777 (0,8 )
485 (0,5 )
458 (0,5 )
466 (0,5 )

55661 (46,1)
42494 (35,2)
16323 (13,5 )

4023 (3,3 )
1700 (1,4)
492 (0,4)
157 (0,1)

*  p<0,01
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Figura 1: Distribuição mensal do número de episódios de 
acidentes domésticos e de lazer nos idosos entre 
65-74 anos (2019-2020), p<0,01.

Figura 2: Distribuição mensal do número de episódios de 
acidentes domésticos e de lazer nos idosos com 
75 e mais anos (2019-2020), p<0,01.
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Por outro lado, os valores da proporção de ADL ocorr idos 
nos restantes locais, como em área de transpor te (4,9% vs 
6,6%), ao ar l ivre (9,2% vs 10,1%) ou em recintos públ icos 
(7,9% vs 9,3%) foram infer iores em 2020 quando compara-
dos a 2019 ( tabela 1).

Quanto aos mecanismos de lesão que mais contribuíram 
para o número de episódios de ADL nos idosos, as quedas 
destacaram-se como a causa mais frequente, tanto em 2019 
(88,8%), como em 2020 (89,4%). Este aumento dos ADL por 
queda no ano de 2020 foi igualmente revelado num estudo 
desenvolvido nos Países Baixos com o objetivo de determi-
nar o impacto da pandemia da COVID-19 nas admissões aos 
SU do trauma por lesão, durante o primeiro confinamento (4).

O predomínio do mecanismo de lesão “queda” foi igualmente 
referido, quer num estudo desenvolvido em Londres com o 
intuito de avaliar o impacto da pandemia da COVID-19 nas 
lesões em doentes do foro ortopédico (7), quer pelos boletins 
mensais produzidos pelo sistema de vigilância de acidentes 
australiano (11) no âmbito da caracterização das lesões não 
intencionais ocorridas em casa.

Importa, também, sublinhar o aumento do número de episó-
dios de ADL em pessoas com 65 e mais anos por queima-
dura (n= 235) e intoxicação (n=243) em 2020, em relação ao 
ano anterior ( tabela 1).

Uma análise idêntica dos episódios de ADL nos idosos 
quanto ao seguimento após alta (destino após alta), destaca 
a categoria “Exterior não referenciado” correspondente a 
situações em que a observação e os cuidados prestados no 
ambiente dos SU foram suf icientes, como a mais frequente 
em 2019 (46,5%) e em 2020 (45,7%).  

De referir, o aumento em 2020 da proporção de episódios 
de ADL nos idosos que resultaram em internamento (14,8% 
vs 12,1% em 2019). Esta diferença foi igualmente observada 
num estudo desenvolvido num hospital universitário de refe-
rência na área da traumatologia, em Espanha, com o propó-
sito de demonstrar o impacto da pandemia da COVID-19 (5). 

Considerando a redução da procura dos serv iços de saúde 
para a maior ia das causas de doença ou acidente que, 
habitualmente, motivam deslocações ao SU durante o ano 

de 2020, os dados aqui apresentados ao revelarem um 
aumento da frequência de ADL nas pessoas com 65 e mais 
anos reforçam a re levância e atual idade deste problema de 
saúde públ ica.

É de notar que, apesar do eventual receio de contágio da 
COVID-19 subjacente à uti l ização do SU durante o ano de 
2020 (5), se observou que na população idosa os episódios 
de ADL mantiveram-se frequentes, sendo que em alguns 
meses existiu uma tendência crescente. 

Para melhor compreender esta real idade devemos ainda 
considerar as medidas de contenção da doença COVID-19, 
que reforçaram a necessidade de permanecer em casa por 
forma a reduzir o r isco de contágio e que foram par ticu-
larmente dir ig idas aos grupos mais vulneráveis, como os 
idosos. Neste quadro, deverá ser t ido em conta o r isco de 
menor ativ idade f ís ica, com eventual ref lexo no equi l íbr io 
dos idosos, podendo resultar numa maior predisposição a 
si tuações de queda (13,2).

_Conclusão

Apesar da diminuição global da procura de cuidados de Ser-
viços de Urgência (SU) em 2020, em linha com o verif icado 
em estudo anterior quanto à menor proporção de admissões 
ao SU devidas a acidentes domésticos e de lazer (ADL) nesse 
ano (10), este revelou um aumento de 13% no número de epi-
sódios de admissão ao SU por ADL nas pessoas com 65 e 
mais anos em 2020, quando comparado com 2019. Tal facto 
reforça a necessidade de aprofundamento do estudo deste 
problema de saúde pública, sobretudo em contexto pandé-
mico.  

No per íodo em anál ise, a maior ia dos episódios de ADL 
ocorreu em idosos com 75 e mais anos (64,3%), mostran-
do-se mais re levante no sexo feminino (64,7%). Estes aci-
dentes ocorreram sobretudo por queda (89,1%) e em casa 
(70,8%), requerendo em 48,7% dos casos seguimento ou 
observação poster ior à admissão no SU.
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