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Introdução
Taxa de mortalidade hospitalar por desnutrição em 
hospital de referência do SUS:

• Antes da implantação do protocolo da OMS: 34% 1

• Após a implantação do protocolo: 16,2% 2

• Manual da OMS (2000): recomenda  <5% 3

• Manual de Atendimento da Desnutrição Grave em Nível 
Hospitalar (Ministério da Saúde, 2005) 4

Baixa: <5%
Moderada: 5 a 10%
Alta: >10%



Objetivo

Caracterizar aspectos da assistência aos 
desnutridos menores de cinco anos, internados em 
hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) em 2004.



Sujeitos e Métodos

Foram analisadas as informações geográficas, 
demográficas, de diagnóstico e resultado da 
assistência, das internações hospitalares disponíveis 
no Sistema de Informação Hospitalar do SUS para o 
ano de 2004, em que pelo menos um dos campos da 
AIH referentes ao diagnóstico estivesse preenchido 
com o termo desnutrição, para os usuários menores 
de 5 anos. 
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Tabela 1 Número de internações por desnutrição, taxa de internação 
hospitalar por desnutrição (por 1.000) e percentual de internações 
por desnutrição do total de internações para menores de 5 anos . 

Brasil, Grandes Regiões, 2004

Resultados
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Tabela 2. Proporção de internações hospitalares por desnutrição, 
segundo diagnóstico de internação, para os menores de cinco 

anos. Grandes Regiões e Brasil, 2004
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Tabela 3. Taxa de mortalidade hospitalar e número de 
óbitos por desnutrição por grupo de idade nos menores 

de cinco anos. Brasil, Grandes Regiões, 2004



3,82,6Desnutrição não especificada (E46)

3,71,3Desnutrição Moderada e Leve(E44)

10,53,3Desnutrição grave (E40 a E43)
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Tabela 4.  Taxa de Mortalidade (por 100) em menores 
de 5 anos segundo diagnóstico de desnutrição. 

Brasil, 2004



Tabela 5. Número e proporção de municípios com taxa de 
mortalidade hospitalar alta por desnutrição. Brasil e Grandes 
Regiões, 2004
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PerPerííodo de ocorrência do odo de ocorrência do óóbito :bito :

Primeiras 24h: Primeiras 24h: 11,4%11,4%

falha no tratamento; tardiamente hospitalizada (MS, 2005);falha no tratamento; tardiamente hospitalizada (MS, 2005);

Motivo da saMotivo da saíída hospitalarda hospitalar das crianças 
sobreviventes:

ComplementaComplementaçção do tratamento ambulatorial : ão do tratamento ambulatorial : 3,7%3,7%



Destacam-se como necessidades:
Implementar o protocolo de atendimento da criança com 

desnutrição grave em nível hospitalar; 
Integração e a hierarquização dos diferentes níveis de 

atenção à criança desnutrida;
Valorização da avaliação do estado nutricional das 

crianças na admissão e do seu registro como causa de 
internação pelos profissionais de saúde;  

A ausência de providências manterá a 
desnutrição silenciosa e, portanto não 
valorizada por gestores, enquanto um 
grave obstáculo da sobrevivência na 

infância.

Conclusão
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