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

O padrão epidemiológico populacional mundial sofreu uma variação nas últimas décadas, com um

aumento exponencial de idosos (VERAS e OLIVEIRA, 2018). O envelhecimento gera alterações que

impactam na qualidade de vida e saúde desses indivíduos, suscitando em fragilidade e

vulnerabilidade, pela perda da capacidade funcional, interferindo na função física e autonomia,

evoluindo para doenças como osteoporose, sarcopenia, osteoartrite e artrite inflamatória

(CAMARGOS et al., 2019).
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O estudo demonstrou uma prevalência superior de internações hospitalares por artrose (40.671), do

que por artrite (12.536) nas regiões do Brasil. Em ambas as patologias, o sexo feminino predominou,

com um percentual para artrose e artrite, respetivamente, 63,17% (25.692) mulheres e 36,82%

(14.979) homens, e 58,24% (7.302) mulheres e 41,75%(5.234) homens. A predominância feminina em

ambas as patologias, se coaduna com vários estudos (DRESCH, 2017; DE SOUZA, 2018).

A raça branca foi superior, sendo 47,21% com artrite, e 61,98% com artrose, seguida de pardos, preto,

amarelo e indígena. No tocante as raças, idosos de cor branca são os mais acometidos por morbidade

hospitalar por artrose e artrite (DE OLIVEIRA, 2020).

A faixa etária de 60 a 69 anos teve maior incidência dessas patologias, e a região Sudeste, um maior

número de internações, 28.755, seguida da região Sul (14.513), Nordeste (6.482), Centro-Oeste

(1.914) e a região Norte (1.543) em ambas patologias.

O objetivo da pesquisa, foi estimar a prevalência da morbidade hospitalar por artrite e artrose em

idosos no Brasil, no período entre maio de 2017 a maio de 2021.

A pesquisa referente a prevalência de morbidade hospitalar por internações de artrite e artrose em

idosos no Brasil, em maio de 2017 a 2021, a partir dos dados do DATASUS, cujas variáveis: artrite e

artrose, ambos os sexos, regiões do Brasil, faixa etária (60 a 69 anos, 70 a 79 anos, 80 anos ou

mais), e a raça (branco, preto, pardo, amarelo e indígena). Por fim, foram realizadas pesquisa

bibliográfica nas bases de dados como Pubmed e Scielo.

O estudo demonstrou que as internações no ambiente hospitalar, por artrite e artrose em idosos, é

bastante expressiva na região Sudeste. Ressalta-se, que as mulheres e a raça branca apresentaram

uma maior prevalência, bem como, os indivíduos com idade de 60 a 69 anos, em ambas patologias.

Por fim, evidencia-se a importância da prevenção da saúde integral dos idosos, reduzindo a

vulnerabilidade e o impacto do envelhecimento, diminuindo as internações hospitalares.


