
Autores
Instituições

e-mails

EPIDEMIOLOGIA DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES EM IDOSOS DA MACRORREGIÃO DE 
SAÚDE JEQUITINHONHA

O processo de envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e tem se tornado um desafio para o sistema de
saúde. O envelhecimento está associado ao aumento de doenças crônicas e redução na capacidade funcional, o que torna
os idosos mais frágeis, aumentando a demanda por internações hospitalares.
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Localizada na região nordeste de Minas Gerais, a
macrorregião do Jequitinhonha abrange 31 municípios,
com uma população de 407.913 habitantes (IBGE 2010).
Com um IDH baixo, apresenta a agricultura familiar,
pecuária, garimpo e mineração como principais
atividades econômicas.

No período estudado, foram identificados 90.201
registros de internações hospitalares de idosos na
região. A maioria ocorreu no ano de 2019, com 8.878
notificações. O sexo feminino foi predominante com
47.255 (52,39%) registros.

Como mostra a Figura 1, as principais causas de
internações foram doenças dos aparelhos circulatório,
respiratório, digestivo e doenças infecciosas e
parasitárias, com 25.939 (28,76%), 17.035 (18,89%),
8.858 (9,82%) e 7.317 (8,11%) internações,
respectivamente.

Este estudo tem como objetivo identificar o perfil sociodemográfico e clínico dos idosos com 60 anos ou mais
internados em hospitais da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha/MG, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2020.

Trata-se de um estudo transversal, com base em dados secundários obtidos no Sistema de Informação Hospitalar do
Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) (DATASUS - TABNET). Os dados foram coletados em julho de 2021 e foram analisados de
forma descritiva.

Conclui-se que a maioria dos idosos internados na região eram do sexo feminino, tinham entre 60 e 69 anos e eram da

raça/cor não branca. A principal causa de internação e óbito foram as doenças do aparelho circulatório. Foi observado que

número de internações na população idosa na macrorregião foi aumentando ao longo do período mapeado por este

estudo. Em relação aos óbitos, a faixa etária acima de 80 anos foi a que apresentou maior número, salientando que a morte é

uma consequência intrínseca ao envelhecimento, devido às mudanças fisiológicas decorrentes desse processo.

A Figura 2 apresenta as informações sobre internações e óbitos por
faixa etária. Observa-se que, a faixa etária dos 60 aos 69 anos registrou o
maior número de internações, com 31.598 (35,03%), enquanto a faixa de 80
ou mais teve o menos numero de registros. Das 90.201 internações a maioria
foram de idosos da raça/cor não branca, com total de 55.626 (75,47%).

Das 90.201 internações registradas, 7.910 (8,77%) evoluíram para o
óbito. Como apresenta a Figura 2, do total de óbitos, 3.513 (44,41%) foram
de idosos com 80 anos ou mais e a maioria dos óbitos ocorreram em idosas
(4.057, 51,29%). A maioria dos idosos eram da raça/cor não branca (5.186,
75,94%). As principais causas de internações que evoluíram para o óbito
foram: doenças do aparelho circulatório, (2.144, 27,10%) doenças do
aparelho respiratório (1.609, 20,34%) e doenças infecciosas e parasitárias
(1.335, 16,87%).

O tempo médio das internações foi de 5,21 dias. Pessoas da raça/cor
não branca apresentaram um maior tempo de internação, com média de 5,24
dias. O custo médio das internações foi de R$1.120,49 e diferiu conforme as
características do usuário. As internações de idosos do sexo masculino
apresentaram um custo médio maior quando comparado às internações de
idosas (R$1.185,33 vs R$1.055,64).

Figura 2: Internações e óbitos por faixa etária.

Figura 1: Causas de internação. 
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