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arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade". 

Carlos Drummond de Andrade. 



 

 

 

  

RESUMO 

 
 

Introdução: nos últimos anos, as políticas de saúde do país priorizaram a 
atenção primária à saúde. As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal 
causa de mortalidade e internação no país, sendo consideradas sensíveis à 
atenção primária. Numa perspectiva de transição demográfica, com o aumento da 
população idosa no Brasil, torna-se importante avaliar o comportamento das 
internações por DCV e seu impacto econômico nos sistemas municipais de 
saúde, particularmente se esses municípios são de pequeno, médio, grande porte 
ou metrópoles e se ocorrem em instituições públicas ou conveniadas com o 
Sistema Único de Saúde. Objetivos: analisar taxas de internação por DCV no 
Brasil no período de 2008 a 2014, por grupo etário, sexo, natureza jurídica 
hospitalar e porte populacional do município de origem do paciente; e estimar os 
gastos despendidos. Métodos: o desenho do estudo foi ecológico misto de 
tendências e padrões das internações por DCV, tendo como unidade de análise 
os municípios classificados por portes populacionais. Foram obtidas séries 
temporais com informações anuais de todos os municípios brasileiros, a partir de 
dados secundários provenientes de diversas bases e sistemas de informação. 
Resultados: O estudo avaliou 3.191.343 internações por DCV ocorridas em 5565 
municípios.  Foi observada tendência decrescente das taxas de internação por 
DCV e relação inversa com o porte populacional do município (p<0.001, R2 taxa-
porte: 0,0372; R2 taxa-ano: 0,0031). As taxas foram maiores entre o sexo 
masculino e em faixas etárias avançadas. As taxas de internação por Doença 
Arterial Coronariana (DAC)  foram maiores que as por Doenças 
Cerebrovasculares (DCbV) sendo o principal componente das DCV. No período, o 
gasto público com internações por DCV foi de R$10.665.465.976. A tendência dos 
gastos totais com internações por DCV foi crescente tanto nos hospitais públicos 
(31.8%) quanto nos hospitais privados conveniados (16,4%). O gasto médio com 
internação por DCV tende a aumentar à medida que cresce o porte populacional 
do município de origem do paciente. O valor médio gasto com internações foi 
maior em hospitais privados conveniados, para o sexo masculino, na faixa etária 
de 60 a 69 anos e em metrópoles. Conclusão: é necessário que haja maior 
efetividade das ações da atenção primária na abordagem das DCV, 
principalmente nos municípios de pequeno e médio porte e que a acessibilidade 
aos serviços e tratamentos de saúde ocorra com maior equidade em todo o 
território brasileiro. 
 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Hospitalização; Doenças 
Cardiovasculares; Gastos em Saúde. 



 

 

 

  

ABSTRACT 
 

Introduction: In recent years, the country's health policies have given priority to 
primary health care. Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of 
mortality and hospitalization in the country and is considered sensitive to primary 
care. In a demographic transition perspective, with the increase in the elderly 
population in Brazil, it is important to evaluate the trends of hospitalizations for 
CVD and its economic impact on local health systems, particularly if these 
municipalities are small, medium or large and if occurred in public or hired private 
institutions with the Health System. Objectives: to analyze CVD hospitalization 
rates in Brazil from 2008 to 2014, by age group, sex, hospital legal status and 
population size of the patient's home municipality; and estimate the costs 
expended. Methods: The study design was mixed ecological trends and patterns 
of hospitalizations for CVD, with the unit of analysis municipalities ranked by 
population size. Time series were obtained with annual information from all 
municipalities, based on secondary data from various databases and information 
systems. Results: The study evaluated 3.191.343 hospitalizations for CVD 
occurred in 5565 municipalities. It was observed downward trend in hospitalization 
rates from CVD and inverse relationship with the population of the municipality 
size (p <0.001, R2 rate-size: 0,0372; R2 rate-year: 0,0031). The rates were higher 
among males and older age groups. The hospitalization rates for Coronary Artery 
Disease (CAD) were higher than for cerebrovascular diseases (CVD), it is the 
main component of CVD. During the period, public spending on hospitalizations for 
CVD was US$ 2.544.833.005. The trend of total expenditure on hospitalizations 
for CVD has been growing both in public hospitals (31.8%) and by the hired 
private hospitals (16.4%). The average hospitalization for CVD tends to increase 
as it grows the population size of the patient's home county. The average hospital 
stay was greater in hired private hospitals, for males, aged 60-69 years and in 
metropolises. Conclusion: the results of this study have important implications for 
Brazilian healthcare model. There needs to be greater effectiveness of the actions 
of primary care in the CVD approach, especially in small and medium-sized cities 
and accessibility to health services and treatments occur with greater equity in all 
of Brazil. 
 

 

Keywords: Avoidable hospital admissions. Admissions for chronic ambulatory 

care sensitive conditions. Cardiovascular disease. Health expenditures.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, as doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as doenças que 

apresentam as maiores taxas de morbimortalidade no Brasil e no mundo. No ano 

de 2012, foram responsáveis por cerca de 17,5 milhões de óbitos no mundo, 

representando 25,1% do total de mortes (CESSE et al., 2009; ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE - OMS, 2014). 

 

Alguns fatores associados à mortalidade são: idade, sexo e regiões geográficas 

(KAISER, 2004). Nos Estados Unidos da América (EUA), a taxa de mortalidade 

por DCV foi de 235.5 por 100.000 habitantes em 2010, sendo a causa de 31,9% 

dos óbitos. Estima-se que a cada ano 674.559 americanos morram por doença 

arterial coronariana (DAC) e 795.000 por acidente vascular cerebral. Apesar dos 

altos valores, a taxa de mortalidade por DCV no país está em queda. No período 

de 2000 a 2010, ocorreu redução de aproximadamente 31% nas taxas de 

mortalidade (GO et al., 2013; STEPANOVA et al., 2013). Na Europa, o grupo das 

DCV também é a principal causa de mortalidade, representando 49% do total de 

mortes e 30% de todas as mortes antes dos 65 anos (RAYNER; PETERSEN, 

2008). 

 

No Brasil, em 2011, a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório foi 

de 174.3 por 100.000 habitantes: 53.8 por 100.000 habitantes, devido às doenças 

cardíacas isquêmicas; 52.4 por 100.000 habitantes por doenças 

cerebrovasculares (DCbV); e 68.1 por 100.000 habitantes devido às demais 

doenças do aparelho circulatório (BRASIL, 2014a). O impacto da mortalidade por 

DCV no país atinge grupos etários mais jovens (em idade laboral), de modo mais 

intenso do que em países como os Estados Unidos, Canadá, Japão e os da 

Europa Ocidental (BRASIL, 2009a). 

 

As várias regiões do país apresentam taxas de mortalidade por DCV distintas, 

justificadas pela situação socioeconômica, contexto da transição demográfica, 



 

 

 

  

17 

heterogeneidade cultural e oferta e acesso de serviços de saúde, submetendo as 

populações a fatores de risco diferentes (CESSE et al., 2009; BRASIL, 2014a ).  

 

Com o fenômeno da transição demográfica, espera-se que a importância das 

doenças cardiovasculares cresça ainda mais. A mudança na estrutura etária da 

população aumenta a prevalência das doenças próprias do envelhecimento, como 

as DCV, havendo maior demanda por serviços de saúde (VERAS, 2009). A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) ressalta que o Brasil é o país que 

apresentará maior crescimento da morbimortalidade por doença cardiovascular 

em todo mundo até o ano de 2040, com crescimento esperado de 250% 

(CHAGAS et al., 2009). Alguns estudos têm demonstrado resultados inversos, 

indicando uma tendência à redução das taxas de mortalidade por DCV no país 

(GARRITANO et al., 2012;  RASELLA et al., 2014; VILLELA; GOMES; 

MELÉNDEZ, 2014).  

 

As DCV são a principal causa de internações no Brasil (COSTA et al., 2000; 

LOTUFO, 2000; SCHMIDT et al., 2011). Em 2011, a taxa de hospitalização por 

DCbV foi de 98,9 por 100.000 habitantes e a por doenças isquêmicas do coração 

de 120,3 por 100.000 habitantes  (BRASIL, 2014b). 

 

As DVC são consideradas condições sensíveis à atenção primária, pois a maioria 

dos casos poderia ser evitada com ações preventivas efetivas e oportunas sobre 

os seus fatores de risco modificáveis, tais como: hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, obesidade, tabagismo, dislipidemia e fibrilação atrial (BRASIL, 2008; 

OMS, 2014). As condições sensíveis à atenção primária representam problemas 

de saúde cujas internações diminuiriam em decorrência de planos de ação 

efetivos realizados na atenção primária, tais como: prevenção de doenças; 

diagnóstico e tratamento precoce de doenças agudas; acompanhamento de 

doenças crônicas. Elevado número de hospitalizações por condições sensíveis à 

atenção primária sinaliza para a necessidade de se buscar causas para a sua 

ocorrência. O indicador Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária 

(ICSAP) pode ser utilizado na comparação do desempenho de diferentes serviços 

de saúde, na avaliação dos efeitos das políticas de saúde e na análise da 
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resolutividade, qualidade e acessibilidade à atenção primária. Como os 

municípios brasileiros apresentam graus variados de desenvolvimento desse nível 

de atenção, as reduções nas taxas de internação por DCV são heterogêneas 

(ALFRADIQUE; BONOLO; DOURADO, 2009).  

 

Estudos brasileiros evidenciam que as doenças cardiovasculares representam o 

principal grupo de ICSAP e que, nos últimos anos, vêm determinando taxas de 

internação decrescentes (ALFRADIQUE; BONOLO; DOURADO, 2009; 

FERREIRA et al., 2014; LENTSCK; LATORRE; MATHIAS, 2015; MARQUES, 

2012; PEREIRA; SILVA; LIMA NETO, 2015; RODRIGUES-BASTOS et al., 2014; 

SOUZA, COSTA, 2011; WILLIAMS et al., 2002).   

 

Para Paim et al. (2011), a probabilidade de um paciente ser internado num 

hospital aumenta com a disponibilidade de leitos e de unidades de atenção 

básica. E diminui com a distância entre o município onde vive o paciente e o local 

onde o serviço está disponível. Essa situação é preocupante, pois uma em cada 

cinco internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre em 

hospitais de municípios diferentes daqueles onde o paciente vive. Os autores 

acreditam que habitantes de municípios pobres têm menos possibilidade de obter 

internação do que habitantes de municípios mais ricos, o que exige políticas não 

somente para regionalizar e assegurar o transporte de pacientes ao hospital, mas 

também para modificar os modelos de cuidado de modo a reduzir tais 

desigualdades no acesso.  

 

Na literatura não existe consenso sobre a relação das ICSAP e o porte 

populacional dos municípios dos pacientes. Batista et al. (2012), buscando avaliar 

as ICSAP em relação aos portes populacionais dos municípios, avaliaram dados 

de 237 municípios goianos no período de 2000 a 2008. Os autores não 

encontraram diferença estatística nas ICSAP segundo porte populacional dos 

municípios, mas constataram tendência a taxas mais elevadas nos municípios de 

maior porte populacional, pertencentes à região metropolitana, com melhores 

condições de vida e saúde. Já Souza e Costa (2011) analisaram as taxas de 

ICSAP (diabetes mellitus, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doença 
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pulmonar obstrutiva crônica e doenças imunopreveníveis) em municípios de 

gestão plena do Rio Grande do Sul, de 1995 a 2005. Foi observada tendência àa 

diminuição em quase todos os municípios, com taxas de ICSAP maiores em 

municípios de pequeno porte.  

 

As DCV implicam impacto socioeconômico. Em 2003, 24 países da União 

Europeia despenderam €169 bilhões para cobrir gastos diretos e indiretos 

relacionados às doenças (LEAL et al., 2006). Já nos Estados Unidos, em 2010, o 

gasto foi estimado em $ 315,4 bilhões (GO et al., 2013).  

 

As publicações mostram que as doenças cardiovasculares são as que mais 

consomem recursos financeiros com internações no Brasil (ALBANESI FILHO, 

2005). Em 2004, o custo anual dos casos de doença cardiovascular grave foi de, 

pelo menos, R$ 30,8 bilhões. Somente nesse subgrupo os custos diretos em 

saúde responderam por 8% do gasto total do país com saúde e 0,52% do produto 

interno bruto (AZAMBUJA et al., 2008).  

 

A maioria dos estudos revela que os gastos com internação por DCV variam em 

relação ao grupo etário. Fernandes (2015) salientou que os gastos são maiores 

na faixa etária de idosos e discutiu que, possivelmente, isso se deva a maiores 

taxas de reinternação, mais tempo de permanência hospitalar e necessidade de 

mais complexidade e recursos tecnológicos no atendimento de saúde dessa 

população. Silveira et al. (2013) não encontraram diferença estatística entre o 

valor médio de internação de idosos comparado ao da população de adultos (20 a 

59 anos), entre 2002 e 2011. Entretanto, em seu estudo, os índices de custo 

(valor pago pelas internações/número da população) das pessoas com 60 anos 

ou mais de idade foram responsáveis por um índice de gasto com hospitalização 

por doenças cardiovasculares oito vezes maior do que os da população adulta.  

 

A avaliação da distribuição de internações por DCV e o impacto sobre os gastos 

decorrentes pode se constituir em um marcador relevante para identificar a 

efetividade das políticas de estruturação e organização da atenção básica no 

país. Torna-se, assim, importante conhecer o comportamento das taxas de 



 

 

 

  

20 

internação por doenças cardiovasculares, condições sensíveis à atenção primária 

segundo porte populacional dos municípios de origem dos pacientes, faixa etária 

e sexo em âmbito nacional, a fim de auxiliar na avaliação dos efeitos de políticas 

de saúde, sinalizar possíveis problemas de acessibilidade e resolutividade da 

atenção primária e identificar grupos vulneráveis. 

 

Diante do exposto, três principais grupos de questões foram assumidos como 

norteadoras desta pesquisa: 

 

a) Qual é a tendência observada nas taxas de internação por doenças 

cardiovasculares nos municípios brasileiros? Há diferença nesse 

comportamento em relação à faixa etária, sexo e porte populacional do 

município de origem do paciente? 

b) Existem diferenças nas tendências observadas nas taxas de internação por 

angina, insuficiência cardíaca e doenças cerebrovasculares por grupo 

etário, sexo e porte populacional do município de origem do paciente? 

c) Qual é o comportamento observado nos gastos públicos com o tratamento 

hospitalar de doenças cardiovasculares? Há diferença em relação à 

natureza jurídica hospitalar (pública ou privada conveniada)? Em que grupo 

etário e sexo os gastos públicos com internações por doenças 

cardiovasculares são mais expressivos? 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Modelos de saúde e condições sensíveis à atenção primária 

 

O modelo hospitalocêntrico foi o modelo de atenção à saúde hegemônico no 

Brasil por longo período. Sua origem relaciona-se às concepções de prática 

médica presentes no Relatório Flexner de 1910, que defendia que o estudo 

médico deveria ser centrado na doença de forma individual e que os hospitais 

seriam um local privilegiado para transmissão dos conhecimentos em saúde. A 

visão biomédica, centrada na doença e no hospital, permeou as diretrizes 

educacionais e políticas, influenciando profundamente a formação médica e a 

Medicina mundial (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). Contudo, na década de 

70, já era evidente a pouca efetividade da ação do modelo biologicista no 

enfrentamento dos problemas de saúde gerados pelo processo acelerado de 

urbanização. A prática médica centrada no ambiente hospitalar incorporou 

inúmeras tecnologias e tornou-se mais especializada. Em consequência, o custo 

assistencial em saúde sofreu vertiginoso aumento e o cuidado médico não era 

capaz de alcançar todas as camadas sociais. O modelo hospitalocêntrico 

contradizia as estratégias racionalizadoras de saúde, que constroem a percepção 

do sistema de saúde como uma pirâmide de serviços hierarquizados (SILVA 

JÚNIOR; ALVES, 2007). 

 

Esse modelo se contrapunha ao modelo de assistência de saúde baseado em 

ações da atenção primária, com concepções de saúde mais abrangentes, 

fundamentado em tecnologias apropriadas e custo-efetivas, orientado por 

princípios de solidariedade e equidade e com foco na promoção da saúde. Foi 

utilizado como forma de organização dos sistemas de saúde pela primeira vez no 

chamado Relatório Dawnson, no Reino Unido, em 1920. Mas, foi em 1978, na 

cidade de Alma Ata, durante a Conferência Internacional sobre Atenção Primária 

à Saúde, que se fortificou mundialmente (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012).  
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A Atenção Primária à Saúde (APS) é a forma de organização da atenção à saúde 

que responde de forma regionalizada, contínua e sistematizada às necessidades 

da população adscrita, integralizando medidas preventivas e curativas. 

Atualmente, é o sistema prioritário no país. Possui quatro características 

principais: constitui a porta de entrada preferencial do sistema de saúde; oferece 

cuidado integral, não focalizado apenas na doença; garante um cuidado que 

abrange a maior parte das necessidades de saúde; e é responsável pela 

coordenação do cuidado, quando o paciente for assistido também em outros 

níveis de atenção à saúde (PAIM et al., 2011; STARFIELD; SHI; MACINKO, 

2005).  

 

A atenção primária tem na Estratégia de Saúde da Família (ESF) seu principal 

elemento para reestruturação dos sistemas municipais de saúde. Vários estudos 

demonstram que a APS, através das ESF, está consistentemente associada à 

diminuição das iniquidades em saúde; melhora da acessibilidade; redução das 

taxas de hospitalizações e das taxas de mortalidade (CABRAL et al., 2012; 

MACINKO et al., 2010; SAITO; LACERDA; FRACOLLI, 2006; SHI et al., 2003; 

STARFIELD; SHI; MACINKO, 2005; SOUSA, 2008; PAIM et al., 2011; RASELLA 

et al., 2014). 

 

Estudos demonstram que existiram grandes avanços nas oportunidades de uso 

de serviços de saúde após a implantação do SUS. Os limites que indicam 

dificuldades no uso dos serviços estão associados principalmente a fatores 

socioeconômicos ou a barreiras geográficas (CASTRO, TRAVASSOS, 

CARVALHO, 2005; LEAL; TOMITA, 2006; MENDOZA-SASSI; BÉRIA, 2001; 

TRAVASSOS et al., 2000).    

 

Abordando as dificuldades de implantação de um modelo centrado na APS, 

Ronzani e Stralen (2003) enfatizam, ainda, a inadequação da formação dos 

profissionais da saúde, com dissonância entre a política de saúde proposta e sua 

atuação; a hegemonia de práticas pautadas na especialização e a reprodução, 

por algumas unidades básicas de saúde, de modelos antigos que se limitam a 

práticas curativas. Para Pinheiro (2001), há problemas de efetividade social da 
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atenção primária, já que tem seu território de ação ainda restrito e necessita 

competir com modelos assistenciais tradicionais.  

 

Mendes (2010) registra a necessidade da implantação de Redes de Atenção à 

Saúde (RAS) para se alcançar melhorias no sistema de saúde. Com elas, a 

concepção de hierarquia é substituída pela de poliarquia e o sistema organiza-se 

sob a forma de uma rede horizontal de atenção à saúde, não havendo ordem ou 

graus de importância entre a APS e seus sistemas de apoio. Para o autor, a APS 

deve ter a capacidade para solucionar mais de 85% dos problemas de saúde de 

sua população; coordenar e orientar os fluxos e contrafluxos de pessoas, 

informações e produtos entre os componentes das redes; e acolher e 

responsabilizar-se, sanitária e economicamente, por sua população.  

 

 

2.2 Condições sensíveis à atenção primária 

 

O conceito de problemas de saúde sensíveis aos cuidados ambulatoriais teve 

origem nos Estados Unidos no início da década de 1990, com os indicadores 

"condições sensíveis ao cuidado ambulatorial" e "hospitalizações evitáveis". 

 Inicialmente, foi utilizado para identificar as camadas da população sem acesso à 

atenção ambulatorial e estudar seu impacto financeiro sobre o sistema de saúde. 

Na Espanha, país com sistema nacional de saúde universal, territorizado e 

hierarquizado com base na atenção primária à saúde, passou a ser utilizado como 

indicador da efetividade nesse nível do sistema (BILLINGS et al., 1993; 

CAMINAL; CASANOVA, 2003). 

 

No Brasil, o Ministério de Saúde lançou a Lista Brasileira de Condições Sensíveis 

à Atenção Primária em 2008 (BRASIL, 2008). O uso do indicador ICSAP possui 

algumas limitações devido ao fato de alguns fatores que exercem influência sobre 

este indicador não serem facilmente mensurados, ajustados e controlados. A 

análise dessas internações é feita com base em dados administrativos que não 

foram criados nem preenchidos com finalidade de pesquisa, podendo existir 

imprecisão de alguns itens (ALFRADIQUE; BONOLO; DOURADO, 2009) 
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No âmbito público, a principal fonte de dados para o cálculo desse indicador é o 

Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do SUS. Em avaliação dessa fonte de 

dados realizada por Rehem et al. (2013), o SIH teve sensibilidade de 81,89%, 

especificidade de 95,19%, valor preditivo positivo de 77,61% e valor preditivo 

negativo de 96,27% . 

 

Vários estudos no Brasil abordaram as ICSAP, mostrando que, nos últimos anos, 

apresentaram tendência a declínio (ALFRADIQUE; BONOLO; DOURADO, 2009; 

LENTSCK; LATORRE; MATHIAS, 2015; MARQUES, 2012; RODRIGUES-

BASTOS et al., 2014). Internações por insuficiência cardíaca e doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas foram as que mais contribuíram para a redução 

do risco de ICSAP (MARQUES, 2012). 

 

Os fatores que favorecem o uso do sistema de saúde relacionam-se à demanda 

por serviços de saúde, à necessidade sentida, ao conhecimento dos sintomas por 

parte da população, fatores psicossociais e fatores socioeconômicos e 

geográficos (ZUCCHI; NERO; MALIK, 2000). 

 

Gérvas e Homar (2007) sugerem que, para a adequada interpretação das ICSAP, 

é importante que se considerem variáveis de ajuste que contemplem o conjunto 

de circunstâncias que, em um dado momento, interferem no espaço onde os 

pacientes vivem, seus problemas e as alternativas sanitárias existentes.  Dessa 

forma, nem sempre taxas de hospitalização elevadas significam atenção primária 

de baixa qualidade. Também podem alertar acerca da existência de fatores 

exógenos a serem investigados por estudos epidemiológicos. Acreditam que é 

esperada maior frequência de hospitalizações evitáveis por insuficiência cardíaca 

em idosos que vivem sozinhos devido a questões sociais, não necessariamente 

relacionada à qualidade da assistência primária. 

 

A literatura referencia relação inversa entre taxas de internação por condições 

sensíveis à atenção primária e nível socioeconômico em ambos os sexos 

(AGABITI, 2009; BILLINGS; ANDERSON.; NEWMAN, 1996; CANADIAN 
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INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION, 2010; PAGOTTO; SILVEIRA; 

VELASCO, 2013). 

 

As taxas de internação por condições sensíveis são heterogêneas entre as 

diferentes regiões brasileiras, evidenciando a importância de as pesquisas 

considerarem a diversidade e a complexidade das situações de saúde entre os 

municípios, entre os sexos e faixas etárias (ALBANESI FILHO, 2005; 

ALFRADIQUE; BONOLO; DOURADO, 2009; MENDONÇA; ALBUQUERQUE, 

2014). Existe predomínio de ICSAP na região Sudeste (ALBANESI FILHO, 2005; 

VILLELA; GOMES, MELÉNDEZ, 2014) 

 

Não há concordância entre os estudos quanto a qual sexo apresenta maiores 

taxas de internação por condições sensíveis à atenção primária. Alguns autores 

abordam o predomínio para o sexo masculino (CANADIAN INSTITUTE FOR 

HEALTH INFORMATION, 2010; MARQUES, 2012; TORRES; CIOSAK, 2014) e 

outros entre o sexo feminino (BATISTA et al., 2012; FERREIRA et al., 2014; 

OLIVEIRA, 2011). Entretanto, considerando apenas internações por doenças 

cardiovasculares, o sexo masculino apresenta as maiores taxas (LENTSCK; 

LATORRE; MATHIAS, 2015; SILVA; RIBEIRO, 2012). Pesquisas que abordem 

essa variável poderão trazer conhecimento sobre os problemas de saúde que 

mais acometem grupos específicos e possíveis implicações de propostas para a 

melhoria das condições de saúde da população estudada (PITILIN et al., 2015).  

 

Estudos evidenciam que as ICSAP elevam-se com o aumento da idade 

(ALBANESI FILHO, 2005; BERENSTEIN; WAJNMAN, 2008; MARQUES, 2012; 

PAGOTTO; SILVEIRA; VELASCO, 2013; REHEM; CIOSAK; EGRY, 2012). 

 

 

2.3 Financiamento público das internações e natureza jurídica das 

instituições  

 

O modelo de financiamento do sistema de saúde brasileiro tem sua origem 

relacionada ao sistema previdenciário. No período entre 1920 e 1980, existiram 
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no país duas formas de atenção à saúde: a Medicina previdenciária, restrita 

àqueles pertencentes às categorias de trabalho reconhecidas por lei, e a saúde 

pública, com ações de vigilância epidemiológica, de promoção do saneamento à 

população. Os recursos que financiavam a Medicina previdenciária tinham como 

foco atender às necessidades dos grupos protegidos pelo sistema (indivíduos 

pertencentes ao mercado de trabalho formal). Ao contrário da saúde pública, de 

caráter preventivo e assistencial, a Medicina previdenciária estava centrada no 

hospital e na atenção de caráter curativo. A arrecadação previdenciária 

possibilitou o desenvolvimento de uma forte estrutura hospitalar privada. O Estado 

financiava a formação de uma produção de serviços hospitalares capitalista 

privada, enquanto ocorria a deteriorização da rede própria. O desenvolvimento 

tecnológico na saúde e a crescente demanda por serviços hospitalares geraram 

grandes dificuldades de gerenciamento ao sistema público. Linhas de crédito 

foram criadas, com empréstimos e subsídios, para que a iniciativa privada 

assumisse a tarefa de prestar serviços ao sistema público, mediante remuneração 

conveniada. Ao longo dos anos 80, foi ocorrendo a implementação de programas 

de reorganização da atenção à saúde no Brasil, voltados para a descentralização 

e universalização do acesso (ALMEIDA, 1999; ALMEIDA, 2002; CALVO, 2002; 

MANSUR, 2001; NORONHA; SOARES, 2001). 

 

A Constituição de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde estabeleceram os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde, instituindo o acesso universal à saúde 

como direito dos cidadãos brasileiros. No final da década de 90, e principalmente 

após a Emenda Constitucional n° 29 de 2000 e a Lei Complementar 141 de 13 de 

janeiro de 2012, ocorreu aumento da participação das esferas municipais e 

estaduais no financiamento do setor de saúde (GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2012).  

  

 A construção legal do direito à saúde resultou da conciliação entre a agenda 

conservadora de grupos empresariais instalados no país e a agenda reformista do 

movimento sanitário, garantindo a manutenção da iniciativa privada e do padrão 

segmentado herdado do seguro-social, o que, na prática, gerou a duplicação da 

cobertura em saúde até os dias de hoje. A configuração atual do sistema de 
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saúde brasileiro conjuga financiamento público e privado e prestação de cuidado 

por instituições também públicas e privadas (MACHADO, 2014).  

 

Para Paim e colaboradores (2011), a proteção estatal em relação ao setor privado 

tem gerado a privatização dos cuidados da saúde. Ainda existe dependência do 

SUS quanto à compra de serviços dos prestadores privados, sobretudo para a 

atenção em nível secundário e terciário, devido às deficiências no âmbito da 

infraestrutura, da provisão de serviços especializados e na distribuição de 

recursos humanos (VICTORA et al., 2011). 

 

Dados disponibilizados pelo Datasus (BRASIL, 2015) mostram que, em dezembro 

de 2015, o Brasil contava com 311.917 leitos do SUS e 129.884 leitos não SUS. 

Entre os leitos do SUS, 175.616 (56%) eram de gestão municipal, 81.582 (26%) 

de gestão estadual e os demais de gestão dupla.  

 

A discussão da coexistência de hospitais de natureza jurídica pública e privada é 

importante, já que os incentivos inerentes aos mecanismos de pagamento podem 

influenciar o comportamento de prestadores de serviços de saúde. Hospitais 

pressionados pela competição ou que precisam mostrar resultados se comportam 

de maneira diversa dos hospitais que não enfrentam tais pressões. O modo como 

um hospital responde aos incentivos inerentes a um mecanismo de pagamento, a 

um contrato ou a uma regulamentação depende de sua forma de organização. O 

grau de autonomia, a obrigação de prestar contas tanto aos pagadores quanto ao 

público e a exposição ao mercado são elementos-chave de arranjos 

organizacionais que influenciam seu comportamento e, no final das contas, seu 

desempenho (LAFORGIA; COUTTOLENC, 2008). Nesse sentido, Victora et al. 

(2011) sugerem que os provedores que atendem a pacientes SUS e não SUS 

oferecem um padrão diferenciado de cuidado aos dois grupos, o que influenciará 

a utilização de procedimentos materiais, afetando o resultado obtido com o 

cuidado. 

 

Diversos estudos investigaram a influência das características referentes à 

estrutura hospitalar sobre o cuidado prestado (BRAND et al., 2012). Pesquisa que 
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avaliou a qualidade da rede do SUS do estado de Rio Grande do Sul realçou que 

as chances de morte são maiores em hospitais públicos do que em hospitais que 

não atendem ao SUS, podendo ser devido à diferença na gravidade dos 

pacientes ou à menor resolutividade dos casos (GOMES et al., 2010).  Machado 

(2014) discute que esse aumento pode indicar menos complexidade dessas 

unidades, bem como menos acesso e uso de equipamentos, materiais e 

procedimentos no tempo oportuno que poderiam ajudar na definição dos 

diagnósticos, planos clínicos de tratamento e procedimento.  

 

Ribeiro et al. (2005) compararam os custos do manejo da doença arterial 

coronariana grave de usuários do SUS com os custos de pacientes de planos 

privados de saúde no ano de 2002. Os resultados revelaram que o custo anual 

médio por paciente foi cerca de duas vezes maior para planos privados. O gasto 

com medicamentos representou 80 e 55% dos custos ambulatoriais e 41 e 17% 

dos gastos totais, pelo SUS e para planos privados, respectivamente. Os 

principais determinantes no quesito dispêndio relacionaram-se ao tratamento 

farmacológico crônico e às intervenções invasivas (cateterismo cardíaco e 

procedimentos de revascularização) para ambos. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar o comportamento das taxas de internação por condições sensíveis à 

atenção primária por doenças cardiovasculares nos municípios de pequeno porte 

I, pequeno porte II, médio porte, grande porte e metrópoles do Brasil, por faixa 

etária e sexo, no período de 2008 a 2014. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Relatar a evolução das taxas de internação por doenças arteriais 

coronarianas nos municípios de pequeno porte I, pequeno porte II, médio 

porte, grande porte e metrópoles do Brasil, por faixa etária e sexo, no 

período de 2008 a 2014.  

b) Descrever a evolução das taxas de internação por doenças 

cerebrovasculares nos municípios de pequeno porte I, pequeno porte II, 

médio porte, grande porte e metrópoles do Brasil, por faixa etária e sexo, 

no período de 2008 a 2014.  

c) Estimar os gastos públicos despendidos no tratamento hospitalar das 

doenças cardiovasculares entre 2008 e 2014, de acordo com a natureza 

jurídica da instituição hospitalar (pública x privada conveniada), faixa etária, 

sexo e porte populacional. 

d) Identificar as diferenças existentes entre municípios brasileiros de pequeno 

porte I, pequeno porte II, médio porte, grande porte e metrópoles no que se 

refere aos gastos públicos despendidos no tratamento hospitalar das 

doenças cardiovasculares no período de 2008 a 2014.  

 

 

 



 

 

 

  

30 

4 MÉTODOS 

 

 

Foi realizado estudo ecológico misto das tendências e padrões das internações 

por doenças cardiovasculares ocorridas no Brasil no período de 2008 a 2014, 

tendo como unidade de análise os municípios classificados por porte 

populacional.  

 

 

4.1 Fonte do banco de dados 

 

4.1.1 As hospitalizações 

 

Os dados de internações relacionadas ao SUS estão disponíveis no Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS). O sistema 

disponibiliza dados de cerca de 80% das internações ocorridas no país, 

possibilitando não apenas o delineamento do perfil das hospitalizações, como 

permitindo a avaliação do impacto econômico das mesmas (SILVEIRA; SANTOS; 

FERREIRA, 2012). O documento que alimenta o SIH é a Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH), que habilita a internação dos pacientes e gera os 

valores correspondentes para reembolso do prestador de serviços, seja público 

ou privado contratado (ALFRADIQUE; BONOLO; DOURADO, 2009). A AIH 

classifica os casos segundo o diagnóstico, principal procedimento ou tratamento 

realizado dentro de cada especialidade médica. O reembolso de cada AIH é 

calculado separadamente segundo quatro categorias principais de serviços: 

serviços hospitalares (por exemplo, hotelaria, taxas de equipamentos e salas de 

cirurgias); remuneração dos médicos; medicamentos e materiais; exames 

diagnósticos e procedimentos terapêuticos. O hospital recebe um valor fixo por 

intermediação de acordo com o grupo de procedimentos no qual o paciente é 

classificado (LAFORGIA; COUTTOLENC; 2008). 

 

Existem dois tipos de AIH: AIH-1: normal e a AIH-5, que é complementar, para 

continuidade de informações de pacientes que permanecem internados após o 



 

 

 

  

31 

prazo de apresentação da AIH-1. Esse documento é preenchido pela instituição 

hospitalar e enviado mensalmente para o gestor municipal ou estadual do SUS. 

Os dados são consolidados pelo Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS). São disponibilizados dados como: idade, sexo, diagnóstico de 

internação, procedimentos realizados e valores pagos para download e 

tabulações on-line por meio da ferramenta TabNet Win32 2.7 

(www.datasus.gov.br/Informações de Saúde/Assistência à Saúde/Internações 

Hospitalares) (BRASIL, 2015). Os dados disponibilizados para tabulação são 

apresentados levando-se em conta o período de competência do processamento 

da informação sobre a hospitalização (ALFRADIQUE; BONOLO; DOURADO, 

2009). 

 

Para a seleção das internações por doenças cardiovasculares, foi considerada a 

classificação do Código Internacional de Doenças (CID) com causas relacionadas 

às DCV e presentes na Lista Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção 

Primária estabelecida pela Portaria n° 221, de 17 de abril de 2008 (BRASIL, 

2008). Para seleção das internações por doenças arteriais coronarianas sensíveis 

à atenção primária, foram utilizados os CIDs I20.0; I20.1; I20.8, I20.9 para 

identificação de angina e os CIDs I50.0, I50.1, I50.9, J81 para insuficiência 

cardíaca. Para seleção das internações por doenças cerebrovasculares sensíveis 

à atenção primária, foram usados os CIDs: I63.1-6, I63.8-9, I64, I65.0-3, I65.8-9, 

I66.0-4, I64.8-9, I67.0-9, I69.0-4, I69.8, G45.0-4, G45.8-9, G46.0-8 (ANEXO 1). 

Foram selecionadas internações de pacientes na faixa etária de 20 a 79 anos. 

Excluíram-se aqueles com 80 anos ou mais porque, em muitos casos, não 

poderia ser estabelecida relação direta entre a evitabilidade da internação e a sua 

causa (ALFRADIQUE; BONOLO; DOURADO, 2009). A escolha do período de 

2008 a 2014 se justifica por terem ocorrido modificações no preenchimento da 

AIH a partir de 2008 que prejudicariam o estudo comparativo com anos 

anteriores. 

 

4.1.2 Dados demográficos 

 

 Os dados populacionais municipais foram extraídos do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE). Nos anos de 2008, 2009 e 2011, foram usadas as 

projeções populacionais disponíveis no DATASUS. Utilizou-se o Censo de 2010 

para o ano de 2010. Para os anos de 2012, 2013 e 2014, foram utilizadas 

estimativas populacionais, aplicando a distribuição por faixa etária e sexo aos 

dados do Censo de 2010 nos cinco grupos de portes municipais. 

 

Para definição dos grupos etários, foram adotadas as seguintes faixas etárias: 20 

a 59 anos, 60 a 69 anos e 70 a 79 anos. O primeiro ponto de corte (60 anos) se 

justifica pelo fato de ser esta a idade a partir da qual a Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa define a população idosa (BRASIL, 2006a). O segundo ponto de 

corte (70 anos) visa dividir o grupo de idosos em dois, sendo o primeiro (60 a 69 

anos) considerado o grupo de idosos jovens. Com essa divisão pretende-se 

avaliar se há diferença expressiva das taxas de internação e gastos públicos entre 

idosos de diferentes faixas etárias.  

 

Para definição do município vinculado à internação, foi considerado o endereço 

do paciente registrado na AIH e não o endereço da instituição hospitalar, já que a 

taxa de internação por ICSAP reflete a efetividade da atenção primária da sua 

região de moradia. Além disso, é previsto que o gasto público com a internação 

seja arcado pelo município de origem do paciente. Os municípios foram 

agrupados em cinco grupos segundo critérios populacionais estabelecidos pela 

Portaria n° 843 de 28 de dezembro de 2010 em: pequeno porte I: zero a 20.000 

habitantes; pequeno porte II: 20.001 a 50.000 habitantes; médio porte: 50.001 a 

100.000 habitantes; grande porte: 100.001 a 900.000 habitantes; metrópole: 

900.001 habitantes ou mais (BRASIL, 2010a).  

 

Quanto à natureza jurídica hospitalar, foram considerados hospitais de natureza 

jurídica pública: entidades de administração direta de saúde, administração direta 

de outros órgãos, fundações, autarquias, organização social pública e entidades 

beneficentes. As empresas, instituições de economia mista, cooperativas e 

entidades filantrópicas foram consideradas de natureza jurídica privada 

conveniada. 
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4.2 Coleta e análise dos dados 

 

Para este trabalho, foram selecionadas internações por angina, insuficiência 

cardíaca, edema agudo de pulmão e por DCbVs ocorridas no Brasil no período 

definido. Essas internações foram agrupadas de acordo com o porte do município 

de origem do paciente em: pequeno porte I; pequeno porte II; médio porte; grande 

porte e metrópole. Foram calculadas as taxas de internação por doenças 

cardiovasculares no período de 2008 a 2014 em cada porte municipal, por faixa 

etária e sexo, pela seguinte fórmula:  

 

Número de internações por DCV por ano, porte populacional, faixa etária e sexo 

Total da população por ano, porte populacional, faixa etária e sexo 

 

O mesmo padrão foi realizado para análise das taxas de internação por doenças 

arteriais coronarianas e por doenças cerebrovasculares, separadamente.  

 

Para avaliar possível tendência das taxas em relação ao porte dos municípios, foi 

realizado o teste não paramétrico de tendência entre os grupos ordenados, que é 

uma extensão do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (CUZICK, 1985).  

 

Na análise do montante despendido no pagamento das internações hospitalares 

por DCV foi realizada a soma dos recursos gastos nas internações em cada um 

dos cinco grupos de municípios, em cada ano.  

 

Posteriormente, foram calculados os gastos públicos com internações por DCV 

considerando a natureza dos hospitais (públicos e privados conveniados) em 

cada agrupamento municipal, para cada ano.  

 

Em seguida, verificou-se o gasto público médio corrigido por internação por DCV 

em hospitais públicos e privados quanto ao porte municipal.  
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Além disso, foram realizados cálculos dos gastos totais com internação por DCV 

em cada grupo etário, sexo e porte municipal. Posteriormente, foi feito o cálculo 

do gasto médio com internações por DCV por sexo, faixa etária e porte municipal. 

Para tal, utilizou-se a seguinte fórmula:  

 

Gasto público com internações por DCV por ano, porte populacional, faixa etária e sexo 

Número de internações por ano, porte populacional, faixa etária e sexo 

 

Optou-se pelo uso da média para a análise de tendência central para facilitar 

posteriores comparações com a literatura. 

 

Para análise do gasto público relacionado à DCV foi realizada correção monetária 

com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) para junho 

de 2016. Para cálculo do índice acumulado de cada ano, utilizou-se a seguinte 

fórmula:  

 

      I acumulado = [(1 + i1/100) x (1 + i2/100) x ....x (1 + in/100) - 1] x 100 

 

Sendo que i1, i2, in, representam as taxas que serão acumuladas em seu valor 

percentual (BRASIL, 2015). 

 

Na comparação dos gastos por doença foram utilizados os testes t de Student e 

Mann Whitney. A variabilidade das taxas e gastos foi avaliada a partir da medida 

do coeficiente de determinação (R2) obtida por meio de ajuste de modelo de 

regressão linear (TRIOLA, 2008). 

 

A análise estatística do presente estudo foi realizada no Programa Estatístico 

Stata, versão 12. 

 

Em relação aos aspectos éticos, foram utilizados apenas dados indiretos dos 

pacientes, com informações de domínio público e preservação plena da 

privacidade dos mesmos.   

 



 

 

 

  

35 

5 RESULTADOS 

 

 

O estudo avaliou dados de 5.565 municípios brasileiros, ou seja, todos os 

municípios que tiveram cidadãos internados por DCV no período, e cuja AIH tenha 

sido registrada no SIH do SUS.  Destes, 3.904 (70,1%) eram de pequeno porte I; 

1.050 (18,9%) de pequeno porte II; 326 (5,8%) de médio porte, 268 (4,9%) 

municípios de grande porte e 17 (0,3%) metrópoles. No total, a população 

avaliada por este estudo somou 193.932.078 pessoas.  

 

Entre 2008 e 2014, na faixa etária de 20 a 79 anos, ocorreram 10.259.029 

internações por ICSAP, sendo 3.191.343 (31,1%) por DCV. Das internações, 

54,4% foram do sexo masculino. Aproximadamente 38,3% das internações por 

DCV ocorreram em hospitais públicos. O número absoluto de internações por 

DCV no período apresentou elevação de 5,4%. As internações em hospitais 

privados conveniados aumentaram 26,3%, enquanto as internações em hospitais 

públicos diminuíram em 5,3%. Considerando as internações ocorridas nos 

hospitais públicos, os pacientes foram, principalmente, provenientes de 

metrópoles. Já em hospitais privados conveniados, os pacientes foram 

provenientes, principalmente, de municípios de pequeno porte.  

 

 

5.1 Taxa de internação por doenças cardiovasculares 

 

Entre 2008 e 2014, observou-se a tendência geral decrescente das taxas de 

internação por DCV em ambos os sexos e em faixas etárias.  

 

O estudo comparativo das taxas de internação por DCV em relação aos portes 

populacionais dos municípios evidenciou uma tendência de relação inversa entre 

estas variáveis: as menores taxas de internação foram observadas em metrópoles 

e as maiores taxas nos municípios de pequeno e médio porte (R2 taxa-porte: 

0,037; R2 por taxa-ano: 0,003; p<0,001). A taxa média de internação de 

moradores de municípios de pequeno porte I é 50% maior do que a taxa média 
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dos moradores de metrópoles. 

 

As taxas elevaram-se consideravelmente com o aumento da idade (R2 taxa-faixa 

etária: 0,874). Aumentaram aproximadamente oito vezes da faixa etária de 20 a 

59 anos para a de 60 a 69 anos, 14 vezes da faixa etária de 20 a 59 anos em 

relação à de 70 a 79 anos e cerca de 2 vezes da faixa etária de 60 a 69 anos para 

a de 70 a 79 anos. 

 

Quanto ao sexo, as taxas de internação por DCV foram maiores no sexo 

masculino em todas as faixas etárias (R2 taxa-sexo: 0,034). Essa diferença foi 

maior na faixa etária de 60 a 69 anos. Na faixa etária de 20 a 59 anos, o sexo 

masculino apresentou taxa média de internação por DCV 28% maior que a taxa 

média do sexo feminino; na faixa etária de 60 a 69 anos, de 49%; e na de 70 a 79 

anos, de 32% (TAB. 1 e 2 e GRÁF. 1, 2, 3, 4, 5, 6).  
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TABELA 1 - Taxa de internação por doenças cardiovasculares, sexo masculino, 

por faixa etária e porte populacional (1:10)* 

 

Idade Porte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taxa 
Média 

20-59 a Pequeno I 1,97 2,00 2,00 1,95 1,90 1,84 1,89 1,94 
Pequeno II 2,00 2,06 2,04 1,96 1,89   1,83 1,84 1,94 
Médio 2,09 2,15 1,96 1,93 1,90 1,76 1,71 1,93 
Grande 1,87 1,94 1,90 1,86 1,78 1,72 1,73 1,83 
Metrópole 1,65 1,73 1,75 1,74 1,73 1,73 1,65     1,71 

60-69 a Pequeno I 14,73 14,56 14,34 14,28 13,76 13,63 14,09 14,19 
Pequeno II 15,40 16,06 15,54 15,42 14,87 14,55 14,78 15,23 
Médio 16,36 16,76 15,62 15,27 15,00 15,32 14,79 15,58 
Grande 15,17 15,60 15,32 15,01 14,61 14,64 15,69 15,15 
Metrópole 12,46 12,32 12,37 12,48 12,51 12,92 14,15 12,74 

70-79 a Pequeno I 28,12 28,85 28,84 28,15 26,38 25,37 26,53 27,46 
Pequeno II 29,44 30,75 30,28 28,84 27,22 26,65 27,20 28,62 
Médio 29,91 30,30 28,70 27,52 25,95 26,19 25,69 27,75 
Grande 26,56 27,01 26,45 25,68 24,62 23,66 24,56 25,50 
Metrópole 19,12 19,28 19,13 19,45 18,80 18,97 19,20 19,13 

Fonte: Elaboração do autor 
* Teste de Mann Whitney de tendência significativo a 1%. 
 

TABELA 2 - Taxa de internação por doenças cardiovasculares, sexo feminino, por 

faixa etária e porte populacional (1:10)* 

 

Idade Porte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taxa 
Média 

20-59 a Pequeno I 1,76 1,78 1,76 1,74 1,68 1,61 1,63 1,71 
Pequeno II 1,67 1,78 1,72 1,65 1,58 1,53 1,53 1,64 
Médio 1,66 1,72 1,56   1,55   1,47 1,39 1,35 1,53 
Grande 1,33 1,36 1,36 1,33 1,28 1,24 1,26 1,31 
Metrópole 1,06 1,10 1,09 1,11 1,07 1,09 1,08 1,09 

60-69 a Pequeno I 11,86 11,87 11,81 11,50 11,12 10,64 11,22 11,43 
Pequeno II 12,11 12,76 12,20 11,70 11,10 10,96 11,37 11,74 
Médio 11,92 12,02 11,25 11,10 10,81 10,03 9,88 11,00 
Grande 9,79 9,96 9,67 9,54 9,09 9,19 9,69   9,56 
Metrópole 6,90 6,88 6,96 6,83 6,83 6,88 7,35 6,95 

70-79 a Pequeno I 25,90 26,22 25,03 24,94 22,79 21,96 22,79 24,23 
Pequeno II 25,79 26,30 25,39 24,68 22,83 21,96 22,53 24,21 
Médio 24,49 24,84 23,22 21,68 20,33 20,28 20,17 22,14 
Grande 19,33 19,52 18,97 18,32 17,15 16,65 17,83 18,25 
Metrópole 12,45 12,54 12,49 12,52 11,91 11,97 12,54 12,34 

Fonte: Elaboração do autor 
* Teste de Mann Whitney de tendência significativo a 1%. 
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GRÁFICO 1 - Taxa de internação por doenças cardiovasculares, sexo masculino, 

na faixa etária de 20 a 59 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 

 

 

GRÁFICO 2 - Taxa de internação por doenças cardiovasculares, sexo feminino, 

na faixa etária de 20 a 59 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
               Fonte: Elaboração do autor 
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GRÁFICO 3 - Taxa de internação por doenças cardiovasculares, sexo masculino, 

na faixa etária de 60 a 69 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 

 

 

GRÁFICO 4 - Taxa de internação por doenças cardiovasculares, sexo feminino, 

na faixa etária de 60 a 69 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

              Fonte: Elaboração do autor 
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GRÁFICO 5 - Taxa de internação por doenças cardiovasculares, sexo masculino, 

na faixa etária de 70 a 79 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 

 

 

GRÁFICO 6 - Taxa de internação por doenças cardiovasculares, sexo feminino, 

na faixa etária de 70 a 79 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 
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5.2 Taxa de internação por doenças arteriais coronarianas 

 

As taxas de internação por doenças arteriais coronarianas apresentaram 

tendência decrescente no período estudado em ambos os sexos e em todas as 

faixas etárias, exceto na faixa etária de 60 a 69 anos. Nessa faixa etária, as taxas 

aumentaram para o sexo masculino e ficaram estáveis no sexo feminino.  

 

Verificou-se tendência de relação inversa entre as taxas de internação por 

doenças arteriais coronarianas e o porte populacional dos municípios de origem 

dos pacientes (p<0,001). Para o sexo masculino, a relação entre a taxa média de 

internação por DAC nos municípios de pequeno porte I e a taxa média nas 

metrópoles foi de 32 na faixa etária de 20 a 59 anos; de 34 na faixa etária de 60 a 

69 anos; e de 45 na faixa etária de 70 a 79 anos. Para o sexo feminino, as 

relações encontradas foram de 46, 51 e 63, respectivamente. Dessa forma, os 

moradores de municípios de pequeno porte I chegaram a se internar, em média, 

47 vezes mais que os moradores de metrópoles. 

 

As taxas de internação por DAC elevaram-se consideravelmente com o aumento 

da idade. Para o sexo masculino, aumentaram aproximadamente sete vezes se 

comparadas a  faixa etária de 20 a 59 anos e a de 60 a 69 anos e 13 vezes na 

faixa etária de 20 a 59 anos em relação à faixa etária de 70 a 79 anos. Para o 

sexo feminino, esse aumento foi de sete e de 14, respectivamente. Em ambos os 

sexos, as taxas chegaram a quase dobrar entre a faixa etária de 60 a 69 anos e a 

de 70 a 79 anos.  

 

As taxas de internação por doenças arteriais coronarianas foram mais elevadas 

para homens em todas as faixas etárias. De 20 a 59 anos, o sexo masculino teve 

taxa média de internação por DC 24% maior que a taxa média do sexo feminino; 

na faixa etária de 60 a 69 anos, de 28%; e na de 70 a 79 anos de 16%. 

 

As taxas de internação por doenças arteriais coronarianas foram superiores às 

taxas de internação por DCbV, sendo, portanto, o principal componente das taxas 

de internação por doenças cardiovasculares (TAB. 3, 4 e GRÁF. 7, 8, 9, 10, 11, 
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12). 

A análise isolada dos componentes das doenças cardíacas demonstra que as 

taxas de internação por insuficiência cardíaca são superiores às taxas de 

internação por angina em ambos os sexos e em todas as faixas etárias.  
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TABELA 3 - Taxa de internação por doenças arteriais coronarianas, sexo 

masculino, por faixa etária e porte populacional (1:10)* 

 

Idade Porte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taxa 
Média 

20-59 a Pequeno I 1,51   1,50 1,48 1,44 1,38 1,35 1,36 1,43 
Pequeno II 1,46 1,49 1,48    1,45 1,41 1,38 1,34 1,43 
Médio 1,46 1,48 1,39 1,40 1,37 1,28 1,27 1,38 
Grande 1,25 1,32 1,33 1,34 1,29 1,29 1,27 1,30 
Metrópole 1,12   1,17 1,18 1,18 1,18 1,21 1,14 1,17 

60-69 a Pequeno I 10,83 10,44 10,13 10,31 9,95 9,83 9,84 10,19 
Pequeno II 10,46 11,08 10,81 11,25 10,77 10,76 10,40 10,79 
Médio 10,61 10,86 10,34 10,70 10,54 11,02 10,28 10,62 
Grande 9,32 10,09 10,26 10,47 10,48 10,81 10,91 10,33 
Metrópole 7,75 7,58 7,59 7,85 8,34 8,69 9,26 8,15 

70-79 a Pequeno I 20,36 20,23 20,06 19,86 18,92 17,92 17,79 19,31 
Pequeno II 19,84 20,56 20,55 19,76 19,17 19,29 18,09 19,61 
Médio 19,05 19,05 18,69 17,78 17,62 17,99 17,08 18,18 
Grande 15,57 16,47 16,84 16,86 16,47 16,39 16,04 16,38 
Metrópole 11,25 11,34 11,27 11,51 11,78 11,92 11,61 11,53 

Fonte: Elaboração do autor * Teste de Mann Whitney de tendência significativo a 1%. 
 

TABELA 4 - Taxa de internação por doenças arteriais coronarianas, sexo 

feminino, por faixa etária e porte populacional (1:10)* 

 

Idade Porte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taxa 
Média 

20-59 a Pequeno I 1,34 1,30 1,26 1,25 1,20 1,14 1,14 1,23 
Pequeno II 1,17 1,25 1,21 1,17 1,15 1,09 1,07 1,16 
Médio 1,12 1,12   1,04 1,07   1,01 0,96    0,92 1,03 
Grande 0,84 0,87 0,91 0,91 0,87 0,86 0,85 0,87 
Metrópole 0,67 0,68 0,67 0,67 6,66 0,68 0,65 0,67 

60-69 a Pequeno I 9,00 8,83 8,83 8,61 8,36 7,98 8,08 8,53 
Pequeno II 8,50 9,00 8,83 8,66 8,28 8,35   8,25 8,56 
Médio 8,02 8,12 7,75 7,83 7,87   7,31 6,89 7,69 
Grande 6,23 6,63 6,65 6,89 6,65 6,84 6,90 6,68 
Metrópole 4,41 4,32 4,44 4,46 4,61 4,66 4,81 4,53 

70-79 a Pequeno I 18,97 18,89 18,11 18,19 16,81 16,29 15,66 17,56 
Pequeno II 17,41 17,92 17,69 17,69 16,91 15,98 15,79 17,06 
Médio 15,72 15,95 15,14 14,57 13,97 14,21 13,48 14,72 
Grande 11,56 12,26 12,37 12,46 11,99 11,83 11,71 12,03 
Metrópole 7,44 7,48 7,48 7,61 7,34 7,30 7,58 7,46 

Fonte: Elaboração do autor 
* Teste de Mann Whitney de tendência significativo a 1%. 
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GRÁFICO 7 - Taxa de Internação por doenças arteriais coronarianas, sexo 

masculino, na faixa etária de 20 a 59 anos, no período de 2008 a 

2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 

 

 

GRÁFICO 8 - Taxa de internação por doenças arteriais coronarianas, sexo 

feminino, na faixa etária de 20 a 59 anos, no período de 2008 a 

2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 
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GRÁFICO 9 - Taxa de internação por doenças arteriais coronarianas, sexo 

masculino, na faixa etária de 60 a 69 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor  

 

GRÁFICO 10 - Taxa de internação por doenças arteriais coronarianas, sexo 

feminino, na faixa etária de 60 a 69 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 
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GRÁFICO 11 - Taxa de internação por doenças arteriais coronarianas, sexo 

masculino, na faixa etária de 70 a 79 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor  

GRÁFICO 12 - Taxa de internação por doenças arteriais coronarianas, sexo 

feminino, na faixa etária de 70 a 79 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 
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5.3 Taxa de internação por doenças cerebrovasculares  

 

As taxas de internação por doenças cerebrovasculares apresentaram tendência 

ascendente no período do estudo em ambos os sexos e em todas as faixas 

etárias. 

As taxas de internação por DCbV foram maiores nos municípios de médio e 

grande porte.  

 

As taxas de internação por DCbV elevaram-se consideravelmente com o aumento 

da idade. Para o sexo masculino, aumentaram cerca de 9 vezes da faixa etária de 

20 a 59 anos para a de 60 a 69 anos, 17 vezes de 20 a 59 anos em relação à 

faixa etária de 70 a 79 anos e 2 vezes da faixa etária de 60 a 69 anos para a de 7 

a 79 anos. No sexo feminino, esse aumento foi de 6,5; 14 e 2 vezes, 

respectivamente.  

 

As taxas de internação por DCbV foram mais elevadas para homens em todas as 

faixas etárias. Na faixa etária de 20 a 59 anos, o sexo masculino apresentou taxa 

média de internação por DCbV 8% maior que a taxa média do sexo feminino; na 

faixa etária de 60 a 69 anos, de 56%; e na de 70 a 79 anos, de 37% (TAB. 5, 6 e 

GRÁF. 13, 14, 15, 16, 17, 18). 
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TABELA 5 - Taxa de internação por doenças cerebrovasculares, sexo masculino, 

por faixa etária e porte populacional (1:10)* 

 

Idade Porte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taxa 
Média 

20-59 a Pequeno I 0,47 0,51 0,52 0,51 0,53 0,51 0,53 0,51 
Pequeno II 0,47 0,54 0,55 0,54 0,53 0,54 0,57 0,53 
Médio 0,56 0,60 0,56 0,55 0,57 0,55 0,54     0,56 
Grande 0,54 0,57 0,57 0,55 0,55 0,54 0,57 0,56 
Metrópole 0,49 0,54 0,55 0,58 0,58 0,59 0,57 0,56 

60-69 a Pequeno I 3,73 4,10 4,21 4,12 4,15 4,16 4,22 4,10 
Pequeno II 4,23 4,64 4,72 4,54 4,70 4,72 4,86 4,63 
Médio 5,04 5,39 5,27 4,84 5,15 5,26 5,29 5,18 
Grande 4,88 4,98 5,05 4,96 4,93 5,10 5,73 5,09 
Metrópole 4,17 4,47   4,78 4,87 4,67 4,99 5,36 4,76 

70-79 a Pequeno I 7,28 8,50 8,77 8,61 8,20 8,19 8,65 8,31 
Pequeno II 8,28 9,56 9,73 9,71 9,16 9,06 9,94 9,34 
Médio 9,65 10,43 10,01 10,18 9,44 9,72 9,90     9,90 
Grande 9,37 9,66 9,61 9,47 9,36 9,16 9,91 9,51 
Metrópole 7,12 7,54 7,86 8,27 7,70 8,05 8,18 7,82 

Fonte: Elaboração do autor 
* Teste de Mann Whitney de tendência significativo a 1%. 
 

 

TABELA 6 - Taxa de internação por doenças cerebrovasculares, sexo feminino, 

por faixa etária e porte populacional (1:10)* 

 

Idade Porte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taxa 
Média 

20-59 a Pequeno I 0,42 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 
Pequeno II 0,43 0,50 0,51 0,50 0,48 0,51 0,50 0,49 
Médio 0,49 0,56 0,51 0,48 0,50 0,49 0,49 0,51 
Grande 0,43 0,46   0,45 0,44 0,45 0,45 0,48 0,45 
Metrópole 0,37 0,40 0,41 0,44 0,42 0,44 0,45 0,42 

60-69 a Pequeno I 2,72 3,03 2,97 3,01 3,04 2,93 3,11 2,98 
Pequeno II 3,05 3,48 3,37 3,31 3,26 3,31 3,48 3,32 
Médio 3,43 3,58 3,49 3,46 3,45 3,33 3,48 3,46 
Grande 2,91 2,99 3,02 2,91 2,94 3,14 3,36 3,04 
Metrópole 2,19 2,41 2,51 2,50 2,50 2,62 2,79 2,50 

70-79 a Pequeno I 6,32 7,14 6,91 7,13 6,79 6,50 7,03 6,83 
Pequeno II 7,03 7,71 7,70 7,64 6,99 7,49 7,42 7,42 
Médio 7,77 8,23 8,07 7,52 7,33 7,34 7,64 7,70 
Grande 6,56 6,62 6,59 6,36 6,06 6,20 7,09 6,50 
Metrópole 4,53 4,80 5,00 5,12 4,97 5,27 5,33 5,00 

Fonte: Elaboração do autor 
* Teste de Mann Whitney de tendência significativo a 1%. 
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GRÁFICO 13 - Taxa de Internação por doenças cerebrovasculares, sexo 

masculino, na faixa etária de 20 a 59 anos, no período de 2008 

a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 

 

 

GRÁFICO 14 - Taxa de internação por doenças cerebrovasculares, sexo 

feminino, na faixa etária de 20 a 59 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
            Fonte: Elaboração do autor 
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GRÁFICO 15 - Taxa de internação por doenças cerebrovasculares, sexo 

masculino, na faixa etária de 60 a 69 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 

  

 

GRÁFICO 16 - Taxa de internação por doenças cerebrovasculares, sexo 

feminino, na faixa etária de 60 a 69 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor 
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GRÁFICO 17 - Taxa de internação por doenças cerebrovasculares, sexo 

masculino, na faixa etária de 70 a 79 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor  

GRÁFICO 18 - Taxa de internação por doenças cerebrovasculares, sexo 

feminino, na faixa etária de 70 a 79 anos, no período de 2008 a 2014 (1:10) 

 

 

        Fonte: Elaboração do autor 
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5.4 Gastos públicos 

 

O estudo revela que o gasto público relacionado a internações por DCV no 

período de 2008 a 2014 foi de R$ 10.665.465.976, sendo R$ 2.460.415.400 

(23,07%) com internações ocorridas em hospitais públicos e R$ 8.205.050.576 

(76,93%) com internações em hospitais privados conveniados. A tendência dos 

gastos totais com internações por DCV foi crescente tanto nos hospitais públicos 

quanto nos hospitais privados conveniados (31,8% e 16,4%, respectivamente). No 

período, aproximadamente, 62% das internações ocorreram em hospitais 

privados conveniados, consumindo 77% do gasto público total com internações 

por DCV.   

 

O GRÁF. 19 descreve os gastos totais com internações por doenças 

cardiovasculares por natureza jurídica hospitalar.  

 

GRÁFICO 19 - Gastos totais com internações por doenças cardiovasculares por 

natureza jurídica hospitalar no período de 2008 a 2014 (valores 

em milhões de reais corrigidos) 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O número de internações por DCV no período de 2008 a 2014 por natureza 
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jurídica hospitalar é mostrado no GRÁF. 20.  

 

 

GRÁFICO 20 - Número de internações por doenças cardiovasculares por 

natureza jurídica hospitalar no período de 2008 a 2014 (1:1000) 

 

 
              Fonte: Elaboração do autor  

 

No período, o valor médio de gasto com  uma internação por DCV em instituições 

públicas foi de R$ 1.902,24 e, em instituições privadas conveniadas, foi de R$ 

2.569,16 (relação: 1,35 ; R2 gasto-natureza: 0,471; R2 gastos-ano: 0,016). Desta 

forma, a variável natureza jurídica da instituição hospitalar consegue explicar 

47,1% da variabilidade dos gastos observados.  

Considerando o porte populacional do município de origem do paciente, 

demonstrou-se que o gasto médio por internação tendeu a aumentar à medida 

que cresceu o porte populacional do município de origem do paciente (R2 gasto-

porte: 0,438). Assim, a variável porte do município consegue explicar 43,8% da 

variabilidade observada dos gastos em relação aos portes municipais.  

Nos hospitais públicos, a diferença entre o valor médio da internação por DCV de 

pacientes provenientes de metrópoles foi 35% maior que o valor de municípios de 

pequeno porte. Nos hospitais privados conveniados, esse valor foi 25,1% maior 

(R2 gasto-natureza-porte-ano: 0,925) (TAB. 7). As variáveis porte do município, 

natureza da instituição hospitalar e os anos analisados, em conjunto, conseguem 
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explicar 92,5% da variabilidade dos gastos (R2 – coeficiente de determinação), ou 

seja, apenas 7,5% é explicado por outras variáveis. 
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TABELA 7 - Gasto médio por internação por doenças cardiovasculares em relação à natureza jurídica hospitalar e porte 

populacional dos municípios de origem dos pacientes no período de 2008 a 2014 (valores em reais corrigidos pela 

inflação do período).  

Hospital Porte 
Populacional 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média do 
Porte 

Média 

 
 

Público 

Pequeno I 1470,02 1576,73 1583,42 1576,05 1521,46 1521,28 1547,75 1542,00  
 

1.902, 24 
Pequeno II 1508,42 1629,50 1607,68 1606,90 1545,34 1551,30 1600,11 1578,00 
Médio 1763,38 1924,05 1898,57 1885,69 1862,96 1802,81 1794,29 1847,00 
Grande  2046,36 2246,03 2259,12 2186,52 2154,61 2161,45 2137,41 2170,22 
Metrópole 2268,18 2560,67 2526,05 2328,16 2351,88 2270,63 2309,34 2374,00 

 
Privado Conveniado 

Pequeno I 2129,43 2353,06 2421,84 2520,48 2535,94 2599,86 2552,55 2444,74  
 

2.569,16 
Pequeno II 1899,85   2128,04 2182,78 2273,31 2262,42 2332,24 2334,45 2201,87 
Médio 2229,61   2508,57 2554,66 2635,78 2683,47 2715,99 2672,94 2571,57 
Grande  3093,65 3462,13 3525,49 3662,62 3648,64 3667,72 3526,87 3512,45 
Metrópole 3499,00 3950,64 4024,69 4196,23 4069,53 4181,12 3888,10 3972,76 

Fonte: Elaboração do autor 
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As disparidades existentes entre municípios brasileiros quanto ao porte no que se 

refere aos gastos públicos totais despendidos no tratamento hospitalar das 

doenças cardiovasculares no período de 2008 a 2014 são representadas no 

GRÁF. 21. 

 

GRÁFICO 21 - Gasto total com internações por doenças cardiovasculares por 

porte populacional do município de origem dos pacientes no período de 2008 a 

2014 (valores em milhões de reais corrigidos) 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

O percentual dos gastos totais relacionados a internações por DCV quanto à 

natureza jurídica hospitalar e porte municipal seguiram distribuição semelhante ao 

percentual de internações por porte e natureza jurídica (TAB. 8).  
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TABELA 8 - Percentual de gastos e internações por doenças cardiovasculares em 

relação à natureza hospitalar e porte populacional no período de 

2008 a 2014  

Porte 
Populacional do 

Município 

Hospitais Públicos Hospitais Privados 
Conveniados 

% Gastos        % internações % Gastos          % internações 

Pequeno Porte I 12% 15% 19% 23% 
Pequeno Porte II 12% 15% 15% 20% 

Médio Porte 8% 9% 13% 15% 

Grande Porte 36% 34% 36% 30% 

Metrópoles 32% 27% 17% 12% 

Fonte: dados do autor 
 

 

O estudo também demonstrou que a faixa etária responsável pelo maior gasto 

total com internações por DCV foi a de 20 a 59 anos, em ambos os sexos. Isso 

ocorreu devido ao maior número de internações nessa faixa etária. Entretanto, em 

média, a internação foi mais cara na faixa etária de 60 a 69 anos, em ambos os 

sexos. O sexo masculino apresentou  tanto os gastos totais com internações por 

DCV quanto o valor médio gasto por internação maiores que o sexo feminino 

(TAB. 9).  

 

 

TABELA 9 - Número de internações por DCV, gasto total e gasto médio por 

internação em relação ao sexo e faixa etária no período de 2008 a 

2014 (valores em reais corrigidos pela inflação do período) 

Sexo Faixa etária Número de 
internações 

por DCV 

Gasto total com 
internações 

(R$) 

Gasto médio 
por internação 

(R$) 
 
Masculino 

20 a 59 anos 689.534 1.953.592.078 2.833,20 
60 a 69 anos 546.641 1.579.775.569 2.889,96 
70 a 79 anos 500.765 1.201.975.849 2.400,28 

 
Feminino 

20 a 59 anos 544.044 1.342.061.553 2.466,82 
60 a 69 anos 423.570 1.086.168.656 2.564,32 
70 a 79 anos 486.789 1.041.476.869 2.139,48 

Fonte: Elaboração do autor 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo ratifica a importância da doença cardiovascular no cenário hospitalar 

brasileiro, demonstrando que esse grupo é responsável por 31% das ICSAP, 

conforme já verificado por outros estudos (FERREIRA et al., 2014).  Entre os anos 

de 2008 e 2014, apurou-se tendência decrescente das taxas de internação por 

DCV no Brasil em conformidade com literatura (ALFRADIQUE; BONOLO; 

DOURADO, 2009; LENTSCK; LATORRE; MATHIAS, 2015; MARQUES, 2012; 

RODRIGUES-BASTOS et al., 2014).  

 

O estabelecimento de comparações das taxas de internação por DCV com outros 

estudos necessita de atenção quanto ao delineamento dos mesmos (CAMINAL, 

2004). Podem haver diferenças nos CID usados para definição do grupo de 

doenças cardiovasculares, ao período avaliado e nas faixas etárias da população 

estudada. Este estudo utilizou os CID relacionados às DCV e presentes na Lista 

Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Primária. As estatísticas do 

DATASUS, por exemplo, utilizam, além destes, os CID I21, I24 e I25 para 

identificação das internações por doenças cardíacas isquêmicas e os CID I60, 

I61, I62 e I68 para identificação das internações por Doenças Cerebrovasculares.    

 

Constatou-se que as taxas de internação por DCV elevaram-se 

consideravelmente com o aumento da idade, como encontrado em estudos 

prévios (GUS; FISCHMANN; MEDINA, 2002; LAURENT; BURCHALLA; 

CARANTIN, 2000; RODRIGUES-BASTOS et al., 2014; SILVEIRA et al., 2013). Da 

faixa etária de 60 a 69 anos para 70 a 79 anos, houve aumento de 100% nas 

taxas de internação. Esse resultado ressalta a necessidade de que haja uma 

abordagem diferenciada na assistência à saúde da população idosa e que haja 

mais efetividade no controle de fatores de risco das DCV.  

 

A análise das taxas de internação por DCV em relação ao sexo evidenciou que, 

considerando a mesma faixa etária, as taxas foram mais altas para homens, 

principalmente na faixa etária de 60 a 69 anos, ratificando estudos prévios sobre 
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prevalência dos fatores de risco das DCV (CHAGAS et al., 2009; GUS; 

FISCHMANN; MEDINA, 2002; JAMES; ALMEIDA FILHO; KAUFMAN, 1991; 

LOTUFO, 1996; MARQUES; 2012; SILVA; RIBEIRO, 2012). Acredita-se que 

estrogênios endógenos tenham função ateroprotetora no sistema cardiovascular 

(SIMÕES et al., 2015). 

 

As doenças arteriais coronarianas são o principal componente das DCV, 

determinando taxas de internação mais altas que as doenças cerebrovasculares, 

como já havia sido referenciado na literatura (FERREIRA, DIAS.; MISHIMA, 2012; 

LENTSCK; LATORRE; MATHIAS, 2015; RODRIGUES-BASTOS et al., 2014; 

SIMÕES et al., 2015). As taxas de internação por DCbV foram crescentes, como 

encontrado em estudo prévio (PEREIRA; SILVA; LIMA NETO, 2015). 

 

 

Outro fato importante detectado nesse estudo foi a existência de relação inversa 

entre taxas de internação por DCV e o porte populacional municipal. Assim, 

considerando-se o mesmo sexo e faixa etária, as taxas de internação por DCV 

dos residentes de municípios de pequeno porte foram consideravelmente maiores 

que as dos residentes de metrópoles. Estudos prévios já alertaram para o fato das 

ICSAP apresentarem variação geográfica (ALFRADIQUE; BONOLO; DOURADO, 

2009; FERREIRA; DIAS; MISHIMA, 2012; MAGAN et al., 2008; RODRIGUES-

BASTOS et al., 2014).  

 

Souza e Costa (2011) encontraram que as taxas de ICSAP são maiores em 

municípios de pequeno porte do Rio Grande do Sul e discutiram que, 

possivelmente, isso decorra dos leitos serem ocupados por pessoas que 

poderiam ser tratadas na atenção primária, mas que são internadas para ocupar 

leitos ociosos. Batista et al. (2012) não obtiveram diferença estatística nas taxas 

gerais das ICSAP segundo porte populacional em municípios goianos. Mas, 

afirmaram que os grupos de municípios com mais tendência a altas taxas de 

internação foram aqueles com maior porte populacional, pertencentes à região 

metropolitana, com melhores condições de vida e saúde (BATISTA et al., 2012).  
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Para melhor entendimento da relação inversa entre taxas de internação por DCV 

e porte populacional, seria interessante que outros fatores fossem também 

investigados, tais como: desenvolvimento da atenção primária, critérios de 

internação, gravidade dos casos, questões socioeconômicas e prevalências das 

DCV e de seus fatores de risco nos diferentes portes populacionais dos 

municípios. A internação pode ser a opção de tratamento mais prudente para 

pacientes que têm dificuldade de acesso à propedêutica e terapêutica. Assim, 

podem ocorrer internações para realização de exames ou de tratamentos que 

poderiam ser feitos ambulatorialmente, mas que são feitos no ambiente hospitalar 

visando agilizar e controlar melhor o processo. Além disso, a barreira de acesso 

pode determinar que indivíduos alcancem o tratamento hospitalar portando 

estágios mais graves da doença, com mais indicações de internações. Outra 

possibilidade é a de que o tratamento hospitalar possa parecer a opção mais 

segura naqueles casos em que o paciente não possui acompanhantes para 

auxiliá-lo no transporte à assistência à saúde ou em seu tratamento (GARBINATO 

et al., 2007). Todas essas questões podem interferir nas taxas de internação, 

além da qualidade da assistência à saúde na atenção primária. É intrigante que 

ocorram elevadas taxas de internação em municípios de pequeno porte, já que a 

maior parte dos municípios brasileiros se enquadra nesse nível e é onde 

justamente os índices de cobertura da atenção primária são mais altos, conforme 

demonstrado por LIMA et al. (2012).  

 

As internações por DCV ocorreram predominantemente em hospitais privados 

conveniados (62%). No período, houve aumento do número de internações por 

DCV em hospitais privados conveniados e diminuição do número de internações 

em hospitais públicos.  A reforma na saúde tem procurado diminuir a relação de 

leitos em hospitais privados conveniados e filantrópicos (MACINKO et al., 2011). 

Dados do DATASUS (2016) ressaltam que, no período de 2008 a 2014, o número 

de leitos em hospitais públicos teve crescimento de 11%, enquanto os leitos de 

hospitais privados conveniados sofreram redução de 8%. É possível que os dados 

encontrados nesta pesquisa se expliquem pelo maior índice de ocupação de leitos 

por DCV em hospitais privados conveniados. 
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O gasto médio de uma internação por DCV no período foi 35% maior em hospitais 

privados conveniados. É importate que outras variáveis sejam também 

comparadas, tais como: gravidade dos casos, tempo de permanência hospitalar, 

propedêutica e tratamentos realizados.  

 

O valor médio da internação por DCV tende a aumentar à medida que cresce o 

porte populacional do município de origem do paciente. Possivelmente essa 

ponderação decorra do fato de moradores de municípios de grande porte e 

metrópoles se internarem em hospitais possuidores de mais recursos 

tecnológicos e terapêuticos, encarecendo os gastos com saúde na internação. 

Neste sentido, Ugá e López (2007) apontaram que hospitais de pequeno porte, de 

baixa complexidade e densidade tecnológica, se distribuem predominantemente 

em municípios de pequeno porte. Estudo prévio informou que o valor médio de 

internações é maior no Sudeste e menor no Norte, devido às diferenças na 

complexidade tecnológica dos hospitais (PEIXOTO et al., 2004). 

 

Neste estudo, demonstrou-se que, embora a faixa etária de 70 a 79 anos 

apresente maiores taxas de internação, a faixa etária de 20 a 59 anos é 

responsável pelos maiores gastos públicos com internações por DCV, 

possivelmente devido ao significativo número absoluto de internações nessa faixa 

etária. Há de se considerar o duplo impacto econômico que essas internações 

acarretam, já que, além de onerarem as contas públicas, também provocam 

custos indiretos relacionados à população considerada economicamente ativa 

(AZAMBUJA et al., 2008). 

 

A análise do valor médio de gasto com uma internação por DCV comprova que a 

internação é mais cara na faixa etária de 60 a 69 anos, em ambos os sexos. 

Possivelmente este dado seja consequência do tipo de tratamento implementado 

e da gravidade dos casos nessa faixa etária. A literatura demonstra que o 

tratamento clínico tem custos mais baixos que o tratamento cirúrgico e que a 

idade é um fator importante a ser considerado quando se define o tipo de 

tratamento da DCV (MARIEKE et al., 2013; VIEIRA, 2013;). Dessa forma, 

provavelmente na faixa etária de 20 a 59 anos as doenças estejam em fase 
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inicial, predominando tratamentos clínicos, de custo mais baixo. Assim como na 

faixa etária de 70 a 79 anos a existência de comorbidades que elevem o risco de 

intervenções pode fazer com que sejam priorizados tratamentos clínicos. Estudo 

sueco documentou que a idade média de pacientes submetidos à angioplastia 

coronariana entre 2009 e 2010 foi de 67,1 anos (WAJNGARTEN; OLIVEIRA, 

2003). Pesquisa com idosos brasileiros também percebeu que o custo de 

internações é maior de 60 a 64 anos comparada à faixa etária de 65 anos ou mais 

(JUSTO et al., 2013). 

 

Além disso, foi evidenciado que o gasto médio da internação de indivíduos do 

sexo masculino é maior que o de internações do sexo feminino, considerando a 

mesma faixa etária, ratificando estudos prévios (CANADIAN INSTITUTE FOR 

HEALTH INFORMATION, 2010; JUSTO et al., 2013). Essas informações são 

cruciais para o planejamento de políticas públicas visando medidas preventivas, 

com melhor controle dos fatores de risco de DCV na população de alto risco e que 

provoca mais gastos.  

 

Este trabalho tem as limitações inerentes ao uso de dados administrativos, que 

não possuem intenção original de serem utilizados em pesquisas científicas. Pode 

haver imprecisão no preenchimento das AIHs, com possibilidade de erros na 

codificação diagnóstica (VERAS; MARTINS, 1994). Não é possível a identificação 

de reinternações. Os valores da AIH podem ser sub ou superestimados 

dependendo do preenchimento no campo do procedimento (LAFORGIA; 

COUTTOLENC, 2008). Em alguns casos, o ano da alta do paciente pode diferir 

do ano da competência da AIH, quando a internação é efetivamente paga ao 

hospital. Assim, casos que ocorreram no ano anterior poderão ser computados no 

ano seguinte.  

 

Outro fator limitante é a população aqui avaliada não incluir a população não 

usuária do SUS. Os critérios de internação podem ser variáveis ao longo do 

território nacional, podendo sofrer influências das condições sociais dos 

pacientes, determinando internações que não foram motivadas por critérios 

clínicos.  
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Embora existam limitações, as AIHs vêm sendo cada vez mais utilizadas em 

pesquisas epidemiológicas, porque o SIH-SUS oferece expressivo volume de 

dados, que representam cerca de 80% das internações de toda a rede hospitalar 

do país, fatores estes que podem reduzir questionamentos (BITTENCOURT; 

CAMACHO; LEAL, 2006; SILVEIRA; SANTOS; FERREIRA, 2012). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo evidencia a importância das doenças cardiovasculares sensíveis à 

atenção primária no cenário de saúde do país, demonstrando que as patologias 

ainda determinam altas taxas de internação e acarretam significativo impacto 

socioeconômico. Contribui para o entendimento do comportamento das taxas de 

internação por DCV ao longo do tempo, evidenciando as diferenças em relação a 

sexo, faixa etária e porte populacional dos municípios de origem dos pacientes.  

 

Revelou-se a existência de relação inversa entre taxas de internação por doenças 

cardiovasculares sensíveis à atenção primária e o porte populacional do município 

de origem dos pacientes. É importante que estudos futuros esclareçam as causas 

dessa relação, considerando outros determinantes das taxas de internação, tais 

como acessibilidade, uso dos serviços de saúde e fatores socioeconômicos.  

 

No período estudado, as taxas de internação por doenças arteriais coronarianas 

sensíveis à atenção primária apresentaram tendência decrescente, predomínio no 

sexo masculino e elevação com o aumento da idade. As taxas de internação por 

DAC foram superiores às taxas de internação por DCbV.  

 

As taxas de internação por doenças cerebrovasculares sensíveis à atenção 

primária foram crescentes no período, maiores para o sexo masculino e em 

grupos etários mais avançados. Não reproduziram a relação inversa com o porte 

populacional observada nas taxas de internação por DCV e por DAC. 

 

Os gastos públicos com internações por DCV sensíveis à atenção primária são 

vultuosos, sendo crescentes tanto em hospitais privados conveniados (31,8%) 

quanto em hospitais públicos (16,4%). O valor médio gasto com a internação por 

DCV é, consideravelmente, maior em hospitais privados conveniados. Além disso, 

foi demonstrada relação direta entre o valor médio por internação por DCV 

sensível à atenção primária e o porte populacional do município de origem do 

paciente, com gastos maiores em metrópoles. Possivelmente, tal observação se 

justifique pela desigualdade no acesso a recursos tecnológicos nos sistemas 
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municipais de saúde. É importante que estudos futuros busquem identificar, nas 

AIHs, qual componente seria responsável pelas diferenças. encontradas. 

 

O grupo etário de maior gasto público com internações foi o de 20 a 59 anos. 

Entretanto, a faixa etária de 60 a 69 anos apresentou valores médios de gastos 

por internação mais altos. Os gastos foram maiores para o sexo masculino. 

 

Esse estudo torna clara a necessidade de que o planejamento de políticas de 

saúde leve em consideração as particularidades relacionadas ao porte 

populacional do município de origem do paciente, sexo e faixa etária para um 

efetivo impacto das ações em saúde pública em relação às internações por DCV 

e seus componentes.  

 

Os autores declaram inexistência de conflito de interesses na realização deste 

trabalho. 
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ANEXO 
 
 
ANEXO A - Classificação Internacional de Doenças (CID) 10:  

 
I20    Angina pectoris 
I20.0    Angina instável 
I20.1    Angina pectoris com espasmo documentado 
I20.8    Outras formas de angina pectoris 
I20.9    Angina pectoris, não especificada 
 

I50    Insuficiência cardíaca 
I50.0    Insuficiência cardíaca congestiva 
I50.1    Insuficiência ventricular esquerda 
I50.9    Insuficiência cardíaca não especificada 
 

I63    Infarto cerebral 
I63.0    Infarto cerebral devido à trombose de artérias pré-cerebrais 
I63.1    Infarto cerebral devido à embolia de artérias pré-cerebrais 
I63.2 
0    

Infarto cerebral devido à oclusão ou estenose não especificadas de artérias 
pré-cerebrais 

I63.3    Infarto cerebral devido à trombose de artérias cerebrais 
I63.4    Infarto cerebral devido à embolia de artérias cerebrais 

I63.5    
Infarto cerebral devido à oclusão ou estenose não especificadas de artérias 
cerebrais 

I63.6    Infarto cerebral devido à trombose venosa cerebral não piogênica 
I63.8    Outros infartos cerebrais 
I63.9    Infarto cerebral não especificado 
 
CID 10 - I64   Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou 
isquêmico 

I65    
Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais que não resultam em infarto 
cerebral 

I65.0    Oclusão e estenose da artéria vertebral 
I65.1    Oclusão e estenose da artéria basilar 
I65.2    Oclusão e estenose da artéria carótida 
I65.3    Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais múltiplas e bilaterais 
I65.8    Oclusão e estenose de outra artéria pré-cerebral 
I65.9    Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais não especificadas 
 
I66 
    

Oclusão e estenose de artérias cerebrais que não resultam em infarto 
cerebral 

I66.0    Oclusão e estenose da artéria cerebral média 
I66.1    Oclusão e estenose da artéria cerebral anterior 
I66.2    Oclusão e estenose da artéria cerebral posterior 
I66.3    Oclusão e estenose de artérias cerebelares 
I66.4    Oclusão e estenose de artérias cerebrais, múltiplas e bilaterais 
I66.8    Oclusão e estenose de outra artéria cerebral 
I66.9    Oclusão e estenose de artéria cerebral não especificada 
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I67    Outras doenças cerebrovasculares 
I67.0    Dissecção de artérias cerebrais, sem ruptura 
I67.1    Aneurisma cerebral não roto 
I67.2    Aterosclerose cerebral 
I67.3    Leucoencefalopatia vascular progressiva 
I67.4    Encefalopatia hipertensiva 
I67.5    Doença de Moyamoya 
I67.6    Trombose não piogênica do sistema venoso intracraniano 
I67.7    Arterite cerebral não classificada em outra parte 
I67.8    Outras doenças cerebrovasculares especificadas 
I67.9    Doença cerebrovascular não especificada 
 
I69    Sequelas de doenças cerebrovasculares 
I69.0    Sequelas de hemorragia subaracnóidea 
I69.1    Sequelas de hemorragia intracerebral 
I69.2    Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas 
I69.3    Sequelas de infarto cerebral 
I69.4  
   

Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como 
hemorrágico ou isquêmico 

I69.8    Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas 
 
G45  
   

Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes 
correlatas 

G45.0    Síndrome da artéria vertebrobasilar 
G45.1    Síndrome da artéria carotídea (hemisférica) 
G45.2    Síndrome das artérias pré-cerebrais, múltiplas e bilaterais 
G45.3    Amaurose fugaz 
G45.4    Amnésia global transitória 
G45.8    Outros acidentes isquêmicos cerebrais transitórios e síndromes correlatas 
G45.9    Isquemia cerebral transitória não especificada 
 
G46  
   

Síndromes vasculares cerebrais que ocorrem em doenças 
cerebrovasculares 

G46.0    Síndrome da artéria cerebral média 
G46.1    Síndrome da artéria cerebral anterior 
G46.2    Síndrome da artéria cerebral posterior 
G46.3    Síndromes vasculares do tronco cerebral 
G46.4    Síndrome vascular cerebelar 
G46.5    Síndrome lacunar motora pura 
G46.6    Síndrome lacunar sensorial pura 
G46.7    Outras síndromes lacunares 
G46.8    Outras síndromes vasculares cerebrais em doenças cerebrovasculares 
 
J81    Edema pulmonar, não especificado de outra forma 

 
 
 


