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MORBIDADE HOSPITALAR POR DIABETES MELLITUS NA POPULAÇÃO IDOSA 
ENTRE 2016 E 2020: UM ESTUDO DE SÉRIE TEMPORAL

O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico provocado pela deficiência de
produção e/ou da ação insuficiente da insulina, levando ao aumento do nível de glicose no
sangue. A pesquisa realizada em 2013 pelo Ministério da Saúde, apontou que grande
parte da população acometida pelo diabetes mellitus eram idosos acimas do 75 anos,
trazendo limitações a esses, o que torna o distúrbio uma questão de saúde pública.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Caracterizar o perfil epidemiológico das internações por Diabetes Mellitus na população
idosa brasileira entre 2016 e 2020.

Trata-se de um estudo ecológico, do tipo qualitativo e quantitativo. Utilizou-se dados
obtidos a partir do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)
referentes às Internações por DM na população idosa, de 2016 a 2020. Avaliou-se as
informações obtidas por meio do ano de atendimento, cor, sexo, faixa etária e distribuição
regional.

Obteve-se um total de 348.167 internações (24,82/10.000 hab./ano) por Diabetes Mellitus
em idosos no Brasil entre 2016 e 2020. Os anos em que mais ocorreram internações foram
2018 (71.976), 2019 (71.591) e 2017 (71.232). Em números absolutos, Nordeste e Sudeste
foram as regiões com mais internações (121.776 [34,98%] e 115.678 [33,22%],
respectivamente), mas as maiores prevalências ocorreram no Norte (46,15
internações/10.000 hab./ano) e Nordeste (35,63/10.000 hab./ano).

Diante do exposto, conclui-se que o perfil das internações abrange mulheres pardas
moradoras das regiões Norte e Nordeste, com incidência aumentada ao longo das
décadas. Logo, evidencia-se a necessidade de ampliação do atendimento especializado
para essa patologia, com o fito de favorecer a redução de internações por essa causa.

Referente ao sexo dos idosos, 180.859 foram por mulheres (29,2/10.000 hab./ano) e
167.308 por homens (21,35/10.000 hab./ano). Quanto à faixa-etária da população de
estudo, 160.667 possuem entre 60 e 69 anos (20,56/10.000 hab./ano); 122.277 entre 70 e
79 anos (29,32/10.000 hab./ano) e 65.223 possuem 80 anos ou mais (31,88/10.000
hab./ano). No quesito cor da pele, observou-se que 130.407 autodeclararam-se pardos
(50,58%); 99.527 brancos (38,6%); 14.993 pretos (5,82%); 12.372 amarelos (4,8%) e 515
indígenas (0,2%). Válido destacar os 90.353 dados ignorados sobre cor da pele.
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GRÁFICO 2 – Distribuição de morbidade hospitalar em idosos com DM pela idade
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GRÁFICO 3 – Distribuição de morbidade hospitalar em idosos com DM pela cor da pele
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GRÁFICO 1 – Distribuição de morbidade hospitalar em idosos com DM pelo sexo
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