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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo analisar o comportamento dos coeficientes de hospitalização por Infarto Agudo do
Miocárdio em adultos e idosos residentes no estado do Paraná, Brasil, no período de 2001-2012, e discutir sua relação
com a atenção primaria à Saúde. Estudo ecológico de séries históricas, utilizando-se dados do Sistema de Informações
Hospitalares do Sistema Único de Saúde, para cálculo dos coeficientes de internações anuais por infarto agudo segundo
sexo, na faixa etária de 20 a 80 ou mais anos no período entre 2001 e 2012. Utilizou-se análise descritiva por meio de
gráficos e  tabelas.  Durante o  período em estudo,  verificou-se aumento na variação percentual  dos coeficientes de
hospitalização por infarto em residentes do Paraná em ambos os sexos e segundo faixas etárias. Ademais, verificaram-
se maiores coeficientes nas idades mais longínquas, e que estes são mais expressivos em homens em quase todas as
faixas etárias, exceto na de 30 a 39 anos em que as taxas foram maiores em mulheres. Com esses resultados, vê-se
que, apesar de o infarto ter como fatores de risco condições sensíveis a atenção primaria, a elevação das taxas de
hospitalização por infarto em ambos os sexos e em todas as faixas etárias evidencia a importância da abordagem direta
à  população,  busca  ativa  de  pessoas  com  condições  sabidamente  favorecedoras  do  infarto  com  consequente
hospitalização. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em Saúde; Condições Cardiovasculares; Distribuição Temporal; Hospitalização; Infarto
Agudo do Miocárdio.

1 INTRODUÇÃO

O  infarto  agudo  do  miocárdio  (IAM)  persiste  como  importante  causa  de  morbidade  e
mortalidade apesar de os cuidados referentes a essa condição ser definida como prioritária pelo
Ministério  da  Saúde  (MARINOet  al.2016).  Os  fatores  de  risco  para  o  IAM  são  divididos  em
modificáveis, como o sedentarismo, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, dislipidemia, diabetes
e  obesidade;  e  os  não  modificáveis,  que  são:  hereditariedade,  sexo  e  idade  (SILVA;  CADE;
MOLINA, 2012).

Torna-se necessário o controle dos fatores de risco modificáveis, uma vez que sua frequência
elevada está associada à nova ocorrência de eventos cardiovasculares e impactos na Qualidade de
Vida (QV), além da prática de atividade física diária, o uso regular de medicamentos e a adoção de
hábitos alimentares e comportamentais saudáveis (GALLANIet al. 2013).

Nesse contexto, assume-se que uma atenção primária de boa qualidade, sendo o primeiro
contato da população com o sistema de saúde, é capaz de solucionar a maioria das necessidades
de saúde da população, desempenhando um importante papel de coordenação com o princípio de
melhorar a saúde dos indivíduos, prevenindo doenças e reduzindo a gravidade dos problemas de
saúde e suas complicações através de atividades de promoção, prevenção de lesões, diagnóstico e
tratamento precoce, gestão e acompanhamento adequado das doenças e dos casos (OLIVEIRA;
PEREIRA; 2013). 

Sendo assim, tem-se como ações da Atenção Primária, no que diz respeito ao IAM, o controle
dos fatores de risco cardiovascular. Em pacientes hipertensos, a atenção primaria deve favorecer o
controle  da  pressão  arterial,  além  de  oferecer  medicamentos  anti-hipertensivos  e  de  atuar
diretamente junto aos usuários, de modo a estimular a adesão ao tratamento medicamentoso e ao
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não medicamentoso, tais como hábito e estilo de vidasaudáveis(PERIN et al.2016).Neste sentido, a
avaliação  local  da  evolução  na  tendência  das  hospitalizações  ao  longo  dos  anos  por  IAM  é
fundamental para o planejamento de políticas públicas. Além disso, até o momento da realização
deste estudo, não foram encontradas publicações sobre a tendência das hospitalizações por IAM no
estado do Paraná, apesar de sua relevância e necessidade para nortear o planejamento de ações
de promoção e prevenção a serem executadas por entidades públicas e privadas.

O  presente  estudo  objetivou  analisar  o  comportamento  das  taxas  de  hospitalizações  por
Infarto Agudo do Miocárdio em adultos e idosos residentes no estado do Paraná de 2001 a 2012, e
discutir sua relação comà Atenção Primária a Saúde. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo ecológico contendo a série histórica das internações hospitalares por Infarto Agudo do
Miocárdio em pessoas de ambos os sexos, na faixa etária de 20 a 80 ou mais anos, no estado do
Paraná no período de 2001 a 2012. As taxas de internação serão calculadas pela razão entre o total
de internações por IAM dentro das referidas faixas etárias, e a população residente no estado, no
ano e com mesma idade e sexo, multiplicado por 10.000 habitantes. 

As informações das internações serão obtidas no cadastro das autorizações de internação
hospitalar  (AIH)  do  tipo  1  que  corresponde  ao  internamento  inicial  do  SIH/SUS.  Assim,  as
informações usadas para a elaboração do estudo serão exclusivamente secundárias, obtidas no
banco  de  dados  do  Departamento  de  Informática  do  SUS  (DataSUS)/Ministério  da  Saúde
(“Informações de Saúde” - “Epidemiológicas e Morbidade” - “Morbidade hospitalar do SUS”- “Geral,
por local de internação – 1984 a 2007”/”Geral, por local de internação – a partir de 2008”, como uso
dos valores referentes aos anos de 2001 a 2012).  Os dados das estimativas populacionais serão
obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ambos disponibilizados pelo
Datasus (BRASIL, 2014).

Para análise serão consideradas as variáveis:  idade, sexo e taxa de internação por IAM,
considerando a  categorização que consta na Classificação Internacional  de  Doenças (CID-10) (X)

capítulo IX, categoria I20 a I25. Para a idade foi adotada a mesma subdivisão que consta na página
eletrônica do DATASUS: “20-29”, “30-39”, “40-49”, “50-59”, “60-69”, “70-79” e “≥ 80”. A variável sexo
foi utilizada de forma comparativa em relação às demais.

Os cálculos dos coeficientes de hospitalizações de acordo com as séries históricas foram
elaboradas em planilhas do Microsoft Excel®, e apresentados em gráficos e tabelas.

O estudo não apresenta implicações ético-morais, considerando a natureza da investigação e
desenho metodológico exclusivamente com dados secundários de acesso público e disponibilizados
pela internet.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que, de modo geral, as taxas de hospitalização por IAM são mais acentuadas em
homens do que em mulheres, independente da faixa etária. Ademais, houve aumento na variação
percentual em todos os coeficientes, sendo que o sexo masculino manteve elevações superiores ao
feminino em todas as faixas etárias, exceto na de 30 a 39 anos. Verifica-se ainda que os coeficientes
foram maiores nas faixas etárias mais longínquas, tanto para homens quanto para mulheres. Ainda,
quanto  maior  a  faixa  etária,  maiores  são  as  oscilações  nos  coeficientes  de  hospitalização,
especialmente em homens(Tabela 1).
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O estudo mostrou que no Paraná os coeficientes de hospitalização por IAM são crescentes,
independente da faixa etária e sexo, sendo ainda maiores em homens do que em mulheres. Ainda,
pode-se observar que as taxas femininas e masculinas gradualmente se distanciam conforme os
anos passam, ficando mais claro este fato em idades mais longínquas(Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos coeficientes de hospitalização por IAM em residentes no Paraná, segundo sexo e faixa etária, 
no período de 2001 a 2012. Maringá, Paraná, Brasil, 2016.

Anos

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 e mais total

MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM

2001 9,2 2,4 42,0 21,7 96,1 48,3 160,6 110,2 219,0 160,7 261,2 197,5 788,2 540,9

2002 8,7 4,4 48,3 21,3 124,1 62,2 207,9 131,4 294,8 246,0 281,3 257,1 965,1 722,5

2003 8,5 5,3 59,3 27,7 159,9 71,3 233,7 154,5 320,7 252,7 357,7 247,1 1139,8 758,6

2004 11,3 3,2 67,9 29,7 155,7 73,6 265,7 142,2 334,4 232,7 314,9 254,6 1149,8 736,1

2005 13,4 4,4 67,9 28,5 164,3 73,5 258,9 143,2 360,5 268,4 381,4 274,3 1246,3 792,3

2006 10,9 3,4 61,4 26,3 168,4 73,2 254,5 141,4 363,2 229,3 360,0 250,9 1218,5 724,5

2007 13,0 4,0 56,8 24,1 147,8 57,5 244,5 124,3 292,4 203,6 301,3 213,3 1055,9 626,8

2008 11,1 4,7 59,6 27,1 174,5 73,8 299,3 129,0 359,9 225,3 313,4 223,5 1217,7 683,4

2009 13,7 4,7 57,1 27,8 158,2 62,2 261,7 143,2 309,6 186,5 272,1 202,5 1072,4 626,8

2010 16,1 5,3 68,1 25,7 178,6 68,8 286,1 141,2 378,1 223,0 303,4 226,3 1230,4 690,4

2011 15,0 5,2 59,9 29,8 186,9 67,9 288,3 149,4 389,5 208,4 357,4 221,6 1297,0 682,2

2012 15,3 4,4 61,2 23,3 175,7 67,8 297,1 142,1 377,8 217,4 354,1 234,0 1281,1 689,0
Var. 
(%)* 65,3 82,3 45,6 7,2 82,8 40,4 85,0 28,9 72,5 35,3 35,6 18,5 62,5 27,4

* Percentual de variação de 2001 para 2012.

Os fatores de risco associados ao IAM são condições sensíveis a Atenção Primaria, tais como
a Hipertensão Arterial e o Diabetes, e podem ser controlados e devidamente cuidados neste nível de
atenção à saúde (NEDEL et al. 2010). Altas taxas de internações por complicações decorrentes de
condições sensíveis a atenção primaria são um sinal de alerta e podem indicar problemas sérios de
desempenho do sistema de saúde assim como falhas em seu acesso pela população, sendo que
essas informações também são indicadores valiosos no monitoramento e avaliação do sistema de
saúde, justificando a busca por analises e explicações para esta ocorrência (NEDEL et al. 2010).

Apesar da expansão do ESF na atenção primaria e o fato de os fatores que levam ao IAM
serem cuidados e atendidos neste nível de atenção, observa-se no presente estudo aumento das
taxas  de  internação  por  IAM  em  ambos  os  sexos  conforme  o  passar  dos  anos,  sendo  mais
expressivo em homens que em mulheres. 

O fato de observar-se menor procura dos serviços de saúde por parte do sexo masculino e
por esta ocorrer apenas nos casos em que a dor toma proporções insuportáveis (VIEIRA et al. 2013)
pode justificar as altas taxas encontradas.  Outro fator  importante relaciona-se com a pratica de
atividade  físicamais  prevalente  em  mulheres  quando  comparada  aos  homens,  todavia,  com  o
avançar da idade esta pratica sofre declínio em ambos os sexos, justificando as taxas crescentes
tanto no sexo feminino como no masculino ao analisar idades mais avançadas (RAMALHO et al.
2014).  Verifica-se  ainda  que  as  mulheres  tendem a se  expor  a  menos  fatores  de  risco,  como
consumo de álcool e tabagismo, além de frequentar mais os serviços de saúde. Dessa maneira, fica
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clara  a  importância  da  criação de  atividades  atrativas  a  homens  na atenção primária  (ABREU;
PORTELA, 2015).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando  o  crescente  aumento  dos  coeficientes  apresentados,  principalmente
masculinos,  conclui-se que a abordagem neste sexo é de extrema importância,  visto que estes
procuram menos  o  serviço  de  saúde  e  acabam desenvolvendo  agravos  precoces  e  em  maior
proporção se comparado às mulheres. Ainda, os menores coeficientes em mulheres evidenciam a
maior  preocupação  deste  sexo  com a  saúde,  pois  procuram com mais  frequência  o  serviço  e
praticam mais atividade física comparada aos homens. Porém, como os dados femininos mesmo
menores apresentam-se em crescimento, evidencia-se a necessidade de abordagem ampla também
nas questões relativas às mulheres. Os dados apresentados fortalecem a importância da Atenção
Primaria para a população, considerando que suas ações são de extrema relevância para evitar
agravos de saúde e consequente internação e morbimortalidade.
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