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RESUMO
O Diabetes Mellitus  (DM) é uma das principais causas de morbimortalidade, consistindo em um problema de saúde
pública importante no Brasil e no mundo (RIOS et al, 2015). Trata-se de um estudo do tipo descritivo, transversal de
cunho epidemiológico,  que tem por objetivo verificar  a de prevalência  de internações por  Diabetes  Mellitus  em um
município do noroeste do Paraná, no período de janeiro de 2008 a maio de 2017. Os dados sobre as internações foram
obtidos através do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). As variáveis analisadas foram: faixa etária,
sexo,  raça/cor,  taxa  de  mortalidade,  média  de  permanência  e  valores  de  serviços  hospitalares.  Foram registradas
311608 hospitalizações no período de janeiro de 2008 a maio de 2017 no município de Maringá - Paraná, Brasil, sendo
3011 por Diabetes Mellitus que corresponde a 74% dessas hospitalizações. A raça/cor branca foi a mais acometida com
1735 pessoas (58%), faixa etária mais acometida foi de 60 a 69 anos (23%) A letalidade hospitalar foi de 2% em relação
ao Diabetes Mellitus e os custos de internaçãofoi de R$ 1.413.009,08 representando 24,6% do gasto total. A partir das
análises  do  estudo  foi  possível  detectar  que  ambos os  sexos,  a  raça  branca  e  acima  dos  60  anos  são  os  mais
acometidos por internações por DM no município.
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1 INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma das principais causas de morbimortalidade, consistindo em
um problema de saúde pública  importante  no Brasil  e  no mundo (RIOS et  al.,  2014).  O DM é
classificado de acordo com sua etiologia conforme o proposto pela American Diabetes Association
(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013), pode ser classificado em DM tipo 1, tipo 2, além de
outras  formas  menos  comuns,  como  a  gestacional,  pelo  uso  de  medicamentos  ou  por  outras
doenças no pâncreas.

O tipo 1 (DM1) é uma das doenças crônicas que geralmente tem início em criançase jovens
(RIOS et al., 2014). Constitui-se em uma doença grave, que exige atenção médica constante, com
grande repercussão sobre a morbidade da população em todo o mundo (CAMPOS et al., 1998). É
resultado da destruição de células beta pancreáticas com consequência a deficiência de insulina e
na maioria dos casos essa destruição de células beta é mediada por mecanismos autoimunes ou
quando não há evidências de autoimunidade refere-se como causa idiopática de DM1 (DIRETRIZES
SBD, 2014).O DM2 tem como principal fenômeno fisiopatológico a resistência à ação da insulina,
que diminui a captação de glicose em locais que são dependentes de insulina. No início da doença
ocorre hipersulinemia compensatória por meses ou anos, devido à disfunção e redução das células
beta pancreáticas, a síntese e secreção da insulina podem ficar comprometidas sendo necessário o
uso de insulinoterapia.(FERREIRA et al., 2011)

A hiperglicemia crônica é o fator primário desencadeador das complicações do DM. É comum
o desenvolvimento de macroangiopatias, que comprometem as artérias coronarianas, dos membros
inferiores  e  as  cerebrais.  Outras  complicações  também são  conhecidas  no  DM e  englobam o
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microangiopatias,  afetando,  especificamente,  a retina,  o glomérulo renal  e  os nervos periféricos.
(FERREIRA et al., 2011)

O  pé  diabético  também  é  uma  das  principais  complicações  crônicas,  que  pode  levar  a
amputações não traumáticas, provocando grande impacto socioeconômico, perda da capacidade
produtiva e eleva os gastos com internações hospitalares.(CARVALHO; CARVALHO; MARTINS,
2010)

A importância da prevenção do DM faz necessário o desenvolvimento de programas eficazes
e viáveis ao SUS, tais como prevenção primária, controle da incidência e prevenção secundária das
complicações metabólicas da enfermidade. Assim, é possível afirmar que a mudança dos hábitos
possa  retardar  ou  prevenir  o  desenvolvimento  de  complicações,  reduzindo  o  custo  com  essa
enfermidade, à mudança no estilo de vida não é tão simples e depende de fatores psicológicos,
sociais e econômicos, sendo importante que o cuidado prestado a esse paciente seja conduzido por
uma equipe interdisciplinar.(GUIDONI et al., 2008)

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, transversal de cunho epidemiológico, realizado com
dados de internações por Diabetes Mellitus  emmunicípio do noroeste do Paraná, no período de
janeiro de 2008 a maio de 2017.

Os dados foram obtidos através do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
disponibilizadoseletronicamente pelo Ministério da Saúde por meio do Departamento de Informação 
do SUS (DATASUS).Foram utilizados como critérios de inclusão os dados do período de janeiro de 
2008 a maio de 2017 e referentes às internações por Diabetes Mellitus, codificadas, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças 10ª revisão, compreendidos códigos E10 a E14. 

As variáveis analisadas foram: faixa etária,  sexo, raça/cor,  taxa de mortalidade, média de
permanência e valores de serviços hospitalares,  os cálculos de taxas de mortalidade hospitalar
devido a DM foram estimados por meio da relação entre o número de óbitos devido a DM pelo
número de internações na unidade hospitalar.

Os dados foram tabulados e processadas por meio do programa Microsoft Office Excel 2010,
sendo a variáveis expressas em frequências absolutas e relativas, um estudo com base em dados
secundários, de domínio público. 

3 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO

Foram  registradas311.608  internações  hospitalares  no  município  de  Maringá  -  Paraná,
Brasil,no período de janeiro de 2008 a maio de 2017, deste total,  3.011 foi  devido ao Diabetes
Mellitus, o que corresponde a 1% dessas hospitalizações. A raça/cor branca foi a mais frequente
dentre as hospitalizadas por DM com 1.735 pessoas (58%), seguida pela parda 479 (16%) e preta
151 (5%). No que concerne às faixas etárias, a de maior acometimento por DM foi a de 60 a 69 anos
(23%) seguido por 50 a 59 (18%) e 70 a 79 anos (18%), a letalidade hospitalar por DMestimada foi
de 2%. (Tabela 1)

No que diz respeito às caraterísticas dos indivíduos hospitalizados por Diabetes  Mellitus no
período estudados, dos 3011 indivíduos, 1470 (49%) pertenciam ao sexo feminino e 1541 (51%)ao
sexo masculino, demonstrando que os homens foram os mais acometidos em internações. (Gráfico
1).

Em relação aos custos, observou-se que R$ 348.755.923,8 foram gastos em hospitalizações
de maneira geral, desse total, R$ 1.413.009,08 correspondeu aos custos por DM, representando
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24,6% do gasto total. O valor médio das internações no geral foi de R$ 1374,27, sendo o valor médio
dos gastos em relação ao DM foi  de R$  544,22. Quanto ao tempo de permanência na unidade
hospitalar, a média encontrada foi de 5,1 dias, sendo à média para as hospitalizações no geral que
foi de 6,5 dias. 

Tabela 1- Características sociodemográficas dos indivíduos internações por Diabetes Mellitus no município de 
Maringá - Paraná, Brasil, nos anos janeiro de 2008 a maio de 2017.

Característico Sócio-
Demográficas

Internações com
Óbitos

Internações sem Óbitos TOTAL

SEXO N % N % N %

Masculino 32 62% 1509 51% 1541 51%

Feminino 20 38% 1450 49% 1470 49%

RAÇA/COR 

Branca 28 54% 1707 58% 1735 58%

Preta - - 151 5% 151 5%

Parda 7 13% 472 16% 479 16%

Amarela - - 48 2% 48 2%

Sem Informação 17 33% 581 19% 598 20%

FAIXA ETÁRIA

Menor que 20 anos - - 255 9% 255 8%

20 a 29 anos 1 2% 211 7% 212 7%

30 a 39 anos - - 166 6% 166 6%

40 a 49 anos 3 6% 307 10% 310 10%

50 a 59 anos 13 25% 526 18% 539 18%

60 a 69 anos 10 19% 685 23% 695 23%

70 a 79 anos 15 29% 496 16% 511 17%

80 anos e mais 10 19% 313 11% 323 11%

TOTAL 52 100% 2929 100% 3011 100%
Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS ( SIH/SUS)
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Gráfico 1- Prevalência por sexo em casos de internações por Diabetes Mellitus no município de Maringá -
Paraná, Brasil, nos anos janeiro de 2008 a maio de 2017.
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Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo demonstra que ambos os sexos, de raça branca e acima dos 60 anossão os mais
acometidos por internações por DM no município de Maringá. Aos custos públicos gastaram R$
1.413.009,08 por internações por DM perfazendo uma média de dias de hospitalizações de 5,1 dias
por essa doença.

Importanteà elaboração de novos estudos que abordem e explorem essa temática, visto que a
hospitalização por diabetes é um problema de grande magnitude, gera prejuízos financeiros e na
qualidade de vida da população, importante salientar para reduzir o impacto econômico e social que
o DM ocasiona para a sociedade é preciso investir nas ações da Atenção Básica no âmbito primário,
secundário e terciário.
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