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RESUMO
O objetivo do presente estudo é analisar os índices de internações advindas do DM no estado do Paraná, durante o
período de 2005-2015, segundo sexo e faixa etária. Se trata de um estudo do tipo ecológico, de séries temporais que
analisou informações referentes às internações hospitalares nos anos de 2005 a 2015 obtidas exclusivamente no banco
de dados do  Departamento  de  Informática  do SUS (Datasus)  /  Ministério  da  Saúde.  As  taxas  foram calculadas  e
analisadas segundo sexo e faixa etária. Foi possível perceber que houveram quedas consideráveis em todas as faixas
etárias estudadas e em ambos os sexos, com destaque para quedas bem mais expressivas nas mulheres. Pode-se
constatar também que quanto maior a faixa etária,  maiores os coeficientes de hospitalização.  A tendência geral  da
hospitalização por diabetes no período estudado apresentou decréscimo em ambos os sexos.

PALAVRAS-CHAVE: Hospitalização; Avaliação em Saúde; Satisfação do Usuário.

1 INTRODUÇÃO 

As  doenças  crônicas  estão  presentes  na  sociedade  brasileira  de  maneira  significativa,
estando entre as maiores preocupações por parte do sistema de saúde nacional (SUS). Embasado
por  um estudo  da  Pesquisa  Nacional  de  Saúde  (PNS),  em torno  de 40% da  população  adulta
brasileira  (aproximadamente 57,4 milhões de pessoas)  é  portadora  de,  ao  menos,  uma doença
crônica não transmissível (DCNT). Como resultado disso, 72% das mortes no Brasil são resultantes
de doenças com certo grau de cronicidade, sendo as de maiores incidências na sociedade brasileira:
a hipertensão arterial, o diabetes, a doença crônica de coluna, o colesterol e a depressão (BRASIL,
2014). Diabetes mellitus (DM) tem sido alvo de programas governamentais não só devido a sua alta
prevalência, mas também por seu alto índice de hospitalizações, que acabam onerando ainda mais
os gastos com a saúde.

Em uma perspectiva nacional, dados colhidos pelo IBGE em parceria com o Ministério da
Saúde no ano de 2015 mostraram que o diabetes atinge por volta de 9 milhões de brasileiros (6,2%
da população adulta). As mulheres representam a maioria dos casos, 5,4 milhões (7%), contra 3,6
milhões de homens (4,6%) (ISER et al., 2015). O número de mortes decorrentes de DM, no estado
paranaense, teve uma alta de 2.730 (2008) passando para 3.314, em 2011 (PARANÁ, 2014).

O DM está associado a complicações cardiovasculares, encefálicas, coronarianas, renais e
vasculares periféricas. Estudos recentes demonstraram que os benefícios da redução de fatores de
risco  para  doenças cardiovasculares  são significativos  em indivíduos com DM  (DUNCAN et  al.,
2012).

Ademais, o índice de hospitalizações por DM pode ainda ser utilizado para uma análise da
qualidade do sistema de atenção a nível primário, uma vez que este é responsável pelo cuidado e
acompanhamento desses pacientes. As evidências mostram que a melhoria da qualidade e a maior
abrangência do serviço ambulatorial resultam em uma redução nos números de hospitalizações por
motivos crônicos (GIBSON; SEGAL; MCDERMOTT, 2013).

O estudo proposto se valoriza por buscar uma análise dos índices de internações causadas
por complicações advindas do DM no estado do Paraná, durante o período de 2005-2015, que por
consequência  mostrará  um panorama  geral  da  qualidade  e  da  efetividade  da  abrangência  dos
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serviços de saúde prestados a nível primário, possibilitando um aprimoramento da saúde pública
frente a essa doença.

Pelo fato do diabetes ser uma doença facilmente controlada por ações simples desenvolvidas
pela  própria  atenção  primária,  e  ainda,  destacando  sua  relevância  no  cenário  epidemiológico
nacional na atualidade, a investigação e a interpretação dos coeficientes de internação por essa
doença, bem como a tendência desses coeficientes com o passar do tempo pode favorecer a gestão
no  controle,  monitoramento  e  desenvolvimento  de  ações  para  prevenção  da  morbimortalidade
causada pelo  diabetes.  Com isso,  esse estudo buscou analisar  dos índices de internações por
diabetes  mellitus no Estado do Paraná durante um período de 10 anos, com ênfase nos adultos
jovens, com vistas a avaliar indiretamente a eficácia do atendimento a nível primário no sistema
público de saúde do Estado e os seus reflexos sobre as taxas de internações advindas do diabetes.
Deste modo, teve-se como objetivo analisar os índices de internações advindas do DM no estado do
Paraná, durante o período de 2005-2015, segundo sexo e faixa etária.

2 METODOLOGIA

Estudo de série temporal, do tipo ecológico, com abordagem quantitativa, que analisou as
internações hospitalares por DM, no estado do Paraná, entre os anos de 2005 a 2015. Utilizou-se
informações  referentes  às  internações  hospitalares  nos  anos  de  2005  a  2015  obtidas
exclusivamente no banco de dados do Departamento de Informática do SUS (DataSUS)/Ministério
da Saúde na seção “Informações de Saúde”, no item informações “Epidemiológicas e Morbidade”,
nas opções que correspondem “Morbidade hospitalar do SUS (“Geral, por local de internação – 1984
a 2007”/”Geral, por local de internação – a partir de 2008”). 

As  variáveis  analisadas  foram:  idade,  sexo  e  taxa  de  internação  por  DM.  As  taxas  de
internações hospitalares foram calculadas dividindo-se o número total de internações por diabetes
de cada ano, pela população do período segundo IBGE e multiplicado por 100.000. As taxas foram
calculadas e analisadas segundo sexo e faixa etária. Para fins de comparabilidade internacional, as
taxas de mortalidade foram padronizadas para idade e sexo via método direto,  considerando-se
como padrão a população mundial, conforme orientação da OMS.  Os cálculos dos coeficientes de
hospitalizações de acordo com as séries históricas foram elaboradas em planilhas do Microsoft
Excel®.

O estudo, de acordo com a  Resolução Nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho
Nacional de Saúde, não apresenta implicações éticas, por utilizar dados secundários e agrupados,
nos  quais  não  constarão  informações  que  possam  identificar  os  indivíduos. Deste  modo,  será
solicitada  dispensa  junto  ao  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  do  Centro  Universitário  de  Maringá
(UNICESUMAR). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÂO

Mediante a distribuição dos coeficientes de hospitalização por DM2 em residentes no Paraná
durante o período de 2005 a 2015, verifica-se que, apesar das oscilações ao longo do período
investigado, houveram quedas consideráveis em todas as faixas etárias estudadas e em ambos os
sexos,  sendo,  contudo,  estas  quedas  bem  mais  expressivas  nas  mulheres.  Ademais,  pode-se
afirmar que, quanto maior a faixa etária, maiores os coeficientes de hospitalizações (Tabela 1).

Tabela 1: Distribuição dos coeficientes de hospitalização por Diabetes mellitus (por 100.000 habitantes) em
residentes no Paraná, segundo sexo e faixa etária, no período de 2005 a 2015. Maringá, Paraná, 2016
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Ano
20-29 30-39 40-49 50-59 Total

Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc
2005 22,9 14,5 32,6 26,4 79,1 58,3 242,6 166,4 377,2 265,6
2006 21,1 15,4 26,7 24,8 77,7 57,2 217,0 151,9 342,5 249,3
2007 23,7 11,3 29,1 26,0 65,1 53,4 200,3 127,3 318,2 218,0
2008 22,9 16,6 37,0 30,2 75,0 61,7 217,1 140,8 352,0 249,3
2009 19,3 13,9 29,2 25,3 84,2 68,4 227,1 147,8 359,8 255,4
2010 19,8 17,5 36,8 29,1 76,9 69,1 223,8 163,1 357,3 278,8
2011 18,9 15,6 30,0 28,2 67,1 59,6 192,2 142,4 308,2 245,8
2012 17,3 13,5 29,5 24,5 67,2 57,7 205,0 145,2 319,0 240,9
2013 17,4 12,5 27,8 26,9 68,8 63,8 169,6 146,7 283,6 249,9
2014 20,1 16,8 27,2 21,0 63,4 59,1 142,0 130,3 252,7 227,2
2015 19,6 14,3 24,5 22,7 48,1 50,3 119,6 117,5 211,8 204,8

Var. %* -14,4 -1,3 -24,8 -14,0 -39,2 -13,7 -50,7 -29,4 -43,8 -22,9
** Percentual de variação de 2005 para 2015.

Mediante  os  resultados  do  presente  estudo  é  possível  afirmar  que  os  coeficientes  de
hospitalização por DM no Paraná têm evidenciado um processo de queda em homens e mulheres
de todas as faixas etárias estudadas no período de 2005 a 2015. Contudo, percebem-se quedas
consideravelmente  mais  expressivas  em  mulheres.  Verificou-se  ainda  que,  as  hospitalizações
ocorrem majoritariamente em mulheres e que, quanto maior a faixa etária, maiores os coeficientes
de hospitalizações, independente do sexo analisado.

A constatação de quedas nos coeficientes de hospitalização por  DM se mostra relevante
tendo  em  vista  que,  inquérito  domiciliar  realizado  em  âmbito  nacional  em  2013  indicou  um
contingente  de  mais  de  9  milhões  de  adultos  brasileiros  com diagnóstico  autorreferido  de  DM,
número superior ao estimado de 6 milhões de adultos com a doença em 2006 (ISER et al., 2014).
Destarte,  percebe-se  aumento  do  diagnóstico  e,  em  contrapartida,  quedas  nas  hospitalizações
decorrentes da doença. 

Ainda corroborando os resultados apresentados, em um estudo ecológico que investigou as
tendências  de  hospitalizações  por  DM  no  Paraná  no  período  de  1998  a  2012,  evidenciou
estabilidade nos coeficientes gerais das hospitalizações no estado, além de queda em ambos os
sexos e faixas etárias estudadas, com exceção apenas para homens de 50 a 59 e maiores de 80
anos, que foi crescente (SANTOS et al, 2015).

Tal resultado sugere que, mesmo que fatores determinantes da incidência da doença possam
estar contribuindo para o aumento da sua prevalência, a efetividade na detecção, e por sua vez, o
manejo adequado e a oferta de melhor monitoramento e assistência pelos serviços de saúde podem
estar ocorrendo (ISER et al., 2014).

4 CONCLUSÃO

O estudo mostrou, de forma geral, queda nos coeficientes de hospitalização por diabetes em
ambos  os  sexos  e  todas  as  faixas  etárias  estudadas,  com  quedas  mais  expressivas  no  sexo
feminino, apesar de evidenciarem os maiores coeficientes em todas as faixas etárias e período em
estudo. Ainda, observou-se que, em idades mais avançadas, os coeficientes de hospitalização foram
mais altos.
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Tais resultados encontrados são relevantes pois, com a evidência de quedas nas taxas de
hospitalização  por  diabetes,  pode-se  inferir  que  políticas  públicas  estão  implementadas
adequadamente, além de uma boa adesão ao tratamento por parte dos pacientes. Em contrapartida,
uma menor queda evidenciada no sexo masculino pode sinalizar a necessidade de implementar
ações mais voltadas a esse público, de modo a conscientizar e obter uma maior valorização da
doença pelos homens.

O presente estudo apresenta algumas limitações devido ao uso de dados secundários no que
concerne ao repasse das informações para o sistema, da ausência de algumas informações, como
nos casos de municípios de pequeno porte, ou ainda, da duplicidade de informações no caso de
indivíduos  que  foram  hospitalizados  mais  de  uma  vez  no  mesmo  ano.  Todavia,  apesar  das
limitações o estudo é valido e relevante, tendo em vista o crescimento epidêmico que o DM2 tem
imprimido em todo o Brasil, de modo a demandar investigações constantes do modo como o serviço
vem  assistindo  e  atuando  no  manejo  dessa  doença,  prevenindo  suas  complicações  e
morbimortalidade.
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