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INTRODUÇÃO
A desnutrição se caracteriza como um
conjunto de doenças decorrentes do
aporte alimentar insuficiente em
energia e nutrientes. A condição do
déficit nutricional é um dos principais
problemas encontrados nos países em
desenvolvimento, por esse motivo é
uma das metas de desenvolvimento do
milênio.

Gráfico 1. Região mais afetada e menos
afetada por desnutrição, quanto aos óbitos.
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Gráfico 2. Região mais afetada e menos afetada
por desnutrição, quanto ás internações.

OBJETIVOS

Nordeste

Realizar análise epidemiológica do
número total de internações e óbitos
por desnutrição em crianças e
adolescentes, entre 2008-2019, no
Brasil.

Sudeste

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional
ecológico. Foi realizada uma análise de
dados obtidos a partir do Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS). Foi analisado o número de
internações e óbitos por desnutrição, a
âmbito nacional e região, de
janeiro/2008-dezembro/2019;
com
delimitação de faixa etária (0-19 anos
de idade) e sexo.

RESULTADOS
A partir da análise dos dados foi
possível verificar uma diminuição no
número de internações (42,87%) e
óbitos (51,40%) de crianças e
adolescentes por desnutrição, no
Brasil, de 2008 a 2019. Não se
evidenciou uma diferença significativa
entre as internações do sexo masculino
e do sexo feminino.
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Quanto à faixa etária crianças de 0-4
anos representaram 69,36% das
internações, quanto ao número de
óbitos essa faixa etária representou
78,49% dos casos e que 53% dos óbitos
ocorreram no sexo masculino.

CONCLUSÃO
Verifica-se que o Brasil vem
apresentado uma diminuição no
número de internações e óbitos por
desnutrição entre 2008 a 2019.
Observou-se que crianças de 0-4 anos
são mais afetadas pelas internações e
óbitos por desnutrição. Dessa forma
evidencia-se a necessidade do
desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para essa população, com o
intuito de diminuir o número de
internações e óbitos.
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