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MORBIDADE HOSPITALAR POR LEUCEMIA NA POPULAÇÃO IDOSA BRASILEIRA 

O número de idosos no Brasil passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões em
1975 e 17 milhões em 2006 – um aumento de 600% em menos de cinquenta anos.
Cerca de 650 mil idosos são incorporados à população brasileira por ano, a maior
parte deles com doenças crônicas, entre elas o câncer. Sendo assim, a discussão
em relação à morbidade hospitalar por leucemia no contingente demográfico mais
longevo é de suma importância para a promoção de ações que garantam uma
melhor qualidade de vida para essa população.
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Obteve-se um total de 27.394 internações por leucemia em pessoas idosas no
Brasil entre 2016 e 2020. Os anos em que mais ocorreram internações foram 2019
(6.165), 2018 (5.838) e 2017 (5.288). Em relação à distribuição regional, o Sudeste
se destacou com 13.600 internações, seguido do Sul com 6.583, Nordeste com
4.819, Centro-Oeste com 1.491 e Norte com 901. Quanto à faixa-etária da
população de estudo, 14.325 possuem entre 60 e 69 anos; 9.095 entre 70 e 79
anos e 3.974 possuem 80 anos ou mais. No quesito cor/raça, observou-se que
13.855 autodeclararam-se brancos; 8.579 pardos; 1.078 pretos; 276 amarelos e 7
indígenas.

Caracterizar o perfil epidemiológico das internações por leucemia na população
idosa do Brasil durante o período de 2016 a 2020.

O presente trabalho trata-se de um estudo ecológico, do tipo quantitativo e
descritivo. Utilizaram-se dados obtidos a partir do Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde, referentes às internações por leucemia na população
idosa brasileira entre 2016 e 2020. Avaliaram-se os dados de acordo com ano de
atendimento, unidade da federação, raça/cor, sexo e faixa etária.

Diante do exposto, conclui-se que a maioria expressiva das internações de idosos
por leucemia ocorreu na região Sudeste, sendo os pacientes majoritariamente
pertencentes à faixa etária de 60 a 69 anos - com a morbidade decrescente em
faixas etárias posteriores - e autodeclarados brancos ou pardos. Nota-se, ademais,
um aumento progressivo do número de internações durante o período
pesquisado.

Fonte: Grisword homecare, 2021. 

FIGURA 1: Idosa e profissional de
saúde.

FIGURA 2: Idosa recebendo auxílio.

Fonte: Healthline, 2018. 


