
ANÁLISE DE MORBIDADE HOSPITALAR POR DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS NAS
REGIÕES DO BRASIL, 2017-2021.

A desnutrição é um fator de risco à saúde da população idosa, podendo levar, em quadros mais

graves, ao óbito (BRECH et al., 2020). Problemas como dificuldade de mastigação, deglutição, falta

de dentição e perda de apetite, devem ser considerados. A desnutrição, além da falta de ingestão

adequada de calorias, é também relacionada a baixa ingestão de micronutrientes e proteínas

(FIDELIX; SANTANA; GOMES, 2013).
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O total de idosos de 60 a 80 anos e mais que apresentaram internações motivadas por desnutrição foi

de 538.867,05 indivíduos. A região sudeste foi responsável por 246.844,40 dos casos totais. Em

seguida aparece a região nordeste com 135.395,50 dos casos, a região sul com 97.439,66, a norte

com 38.784,14 e centro-oeste com 20.403,35 de casos.

Em relação a faixa etária, dos 80 anos e mais foi a mais acometida por esta morbidade com

232.109,50 de casos, em seguida aparece a faixa de 70 a 79 anos com 174.959,13 de casos e por fim

60 a 69 anos com 131.798,42 de casos.

Observou-se com os resultados que os homens representam 293.762,32 dos casos totais, já as

mulheres representam 245.104,73. Está diferença pode ser explicada pela masculinidade influenciar

diretamente na vulnerabilidade às doenças (DORMANN, 2007).
Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi verificar a morbidade hospitalar de desnutrição em 60

a 80 anos por regiões do Brasil nos anos de 2017 e 2021.

Para a coleta de dados utilizou-se a base de dados do DATASUS, opção de mortalidade em

informações de saúde TABNET. Selecionou-se a opção de macrorregião, a faixa etária selecionada

foi faixa etária 1: 60 a 69 anos, 70 a 79 anos, 80 anos e mais. As sabes cientificas usadas foram a

Scielo, Google Acadêmico e Science Direct. O período pesquisado foi no ano de 2017 até 2021.

A partir dos resultados encontrados, foi possível concluir que as internações por desnutrição em idosos

é relevante, considerando que em todas as regiões do Brasil. É necessário se atentar a faixa-etária de

80 anos e mais e ao sexo masculino, tendo em vista que apresentaram maior número de internações.

Sabe-se que a desnutrição é um fator de risco para a saúde. Destaca-se a inserção de alimentos ricos

em micronutrientes com o intuito de promover a saúde dos idosos..


