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RESUMO 

O objetivo do projeto foi identificar as causas de internações hospitalares em crianças de 0 a 9 anos no 
Brasil, Paraná, Maringá e região metropolitana, acompanhando a sua evolução. Trata-se de um projeto de 
estudo transversal e retrospectivo, realizado com dados secundários provenientes do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), especificamente do Sistema de Informação hospitalar 
(SIH). Os dados do Brasil, Paraná, da cidade de Maringá e região metropolitana publicados de 2008 a 2018 
foram analisados. A partir dos resultados obtidos entre o período de 2008 e 2018, é possível ratificar que as 
principais causas de internação hospitalar em crianças de 0 a 9 anos no Brasil são oriundas de doenças do 
aparelho respiratório, doenças infecciosas e parasitárias e lesões por envenenamento e algumas outras 
consequências por causas externas. Apesar de cada região possuir suas peculiaridades, no estado do 
Paraná, assim como na região metropolitana de Maringá e na cidade de Maringá os resultados são 
semelhantes, mantendo-se a relevância das doenças do aparelho respiratório e das doenças infecciosas e 
parasitárias nas causas de internação. Ademais o padrão de queda nos números de internações por essas 
causas se repete tanto em âmbito nacional, estadual e municipal. Conclui-se que o número de internações 
hospitalares em crianças na faixa etária estudada vem diminuindo devido a atuação dos profissionais de 
saúde no âmbito da assistência primária e a formação de políticas públicas que visam diminuir a 
morbimortalidade infantil. 
 
Palavras-chaves: morbidade; avaliação; saúde da criança. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil observa-se uma expressiva mudança do perfil epidemiológico, sendo 

importante conhecer o perfil de morbidade das crianças, nos diferentes grupos etários, 
com o objetivo de preparar os serviços para as novas necessidades ou expectativas 
(BARRETO E GRISI, 2010). Verifica-se que a morbidade e prevalência de algumas 
doenças e agravos ainda permanecem elevadas. Estudo mostra que a principal causa de 
internação em São Paulo entre anos de 2000 a 2006 foram as doenças respiratórias, 
seguido das afecções originadas no período perinatal, ainda observou-se aumento nas 
internações por causas externas nas crianças entre 5 e 9 anos (FERRER, 2009).  

Pedraza e Araujo (2017) descrevem as causas de internações nas crianças 
brasileiras menores de cinco anos relatadas na literatura, apontando que as doenças 
respiratórias, parasitárias e perinatais citam-se entre as principais causas de internações 
nas crianças brasileiras; pneumonias, gastroenterites e asma constituem as causas mais 
importantes de internações que são preveníveis, tratáveis no nível primário de atenção à 
saúde.   

Dados recentes disponíveis no Sistema de Informação do SUS (DATASUS) sobre 
as principais causas de internação hospitalar entre 2016 a março de 2018 apontam no 
Brasil a presença de doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças 
respiratórias, causas externas, neoplasias em crianças (BRASIL, 20018). 

Muitos são os impactos gerados na vida da criança em decorrência de uma 
morbidade e internação hospitalar. Até o sexto ano de vida, o desenvolvimento do cérebro 
é muito rápido e pode ser afetado por fatores biológicos, psicossociais, e pela qualidade 
do ambiente em que se vive e se convive, desta forma, a longo prazo, afetar também a 
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capacidade estrutural e funcional, influenciando negativamente o desenvolvimento 
cognitivo e socioemocional do ser humano (UNICEF, online). 

Com a hospitalização a rotina da criança pode sofrer mudanças marcadas por 
ambientes diferentes e no sistema biopsicossocial, implicando adaptação, a limitação das 
atividades e a descontinuidade de suas experiências sociais, além da criança ter que 
aprender a lidar com novos sentimentos que surgem decorrentes da série de perdas e 
restrições, que podem afetar seu desenvolvimento (MUNHOZ E ORTIZ, 2006) 

Ainda observam-se sintomas de ansiedade e estresse em relação aos 
procedimentos, ao tratamento e à adaptação à doença (DIAS, BAPTISTA E BAPTISTA, 
2003). Quanto menor a criança, maior o risco de desenvolver esses sintomas em virtude 
da maior dificuldade de compreender a situação (MUNHOZ E ORTIZ, 2006). 

Desta forma, torna-se necessário analisar e acompanhar os indicadores de 
morbidade com o intuito de propor a implantação de ações de prevenção de doenças e 
promoção de saúde que visem à redução no número de crianças hospitalizadas. 

Quando analisamos a busca de informações disponíveis, particularmente, no grupo 
etário de maiores de 5 anos, grande parte das publicações disponíveis baseia-se em 
investigações desenvolvidas em escolas ou em serviços de saúde específicos, locais 
estes que apresentam vieses na seleção, ao incluir apenas as crianças que frequentam 
as escolas ou os serviços de saúde, limitando assim a possibilidade de generalização dos 
resultados para a população geral nessa idade.  

Além disso, é enorme o potencial das ações de promoção da saúde na infância e 
adolescência. Esses são períodos do desenvolvimento humano nos quais se estabelecem 
o comportamento, caráter, personalidade e estilo de vida, e que o ambiente em que a 
criança ou o jovem está inserido é um dos principais fatores influenciadores (BUSS, 
2001). Assim, promover a saúde significa promover a equidade e a melhoria das 
condições e de modo de viver, ampliando a potencialidade de saúde individual e da saúde 
coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes 
sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais (BRASIL, 2015).   

Esses argumentos justificam a necessidade da realização, no Brasil, estados e 
municípios, de estudos sobre morbidade infantil, com os objetivos de estabelecer o perfil 
epidemiológico, conhecer necessidades de saúde dessa faixa etária e servir de base para 
análises acerca do impacto de políticas públicas voltadas para este público e para a 
elaboração de material educativo para profissionais da saúde, comunidade e população 
em geral visando a prevenção de doenças e promoção da saúde.  

Diante do exposto, o objetivo do projeto foi identificar as causas de internações 
hospitalares em crianças de 0 a 9 anos no Brasil, Paraná, Maringá e região metropolitana, 
acompanhando a sua evolução e as ações no âmbito da saúde pública realizadas para 
melhoria dos indicadores.  
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de um projeto de estudo transversal e retrospectivo, realizado com dados 
secundários provenientes do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS) (BRASIL, 2018), especificamente do Sistema de Informação hospitalar (SIH). 
Foram analisados os dados de internação hospitalar por residência de todas as crianças 
de 0 a 9 anos cadastradas no sistema. Os dados do Brasil, Paraná, da cidade de Maringá 
e região metropolitana publicados de 2008 a 2018 foram analisados. 

Foi verificado as principais causas de internação e mortes segundo a Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), analisando a evolução de acordo com anos e 
prevalência nas regiões estudadas e as taxas de acordo com a faixa etária e sexo.  

Para análise estatística as informações obtidas foram tabuladas através de análise 
descritiva (média, frequência) segundo os anos de observação.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados demonstram o número de crianças de 0 a 9 anos em internação 
hospitalar no Brasil (gráfico 1), destacando como principais causas durante o período de 
análise as doenças do aparelho respiratório; algumas doenças infecciosas e parasitárias; 
lesões por envenenamento e algumas outras consequências por causas externas; 
doenças do aparelho digestivo e doenças do aparelho geniturinário. Nos últimos 10 anos 
observa-se ainda um decréscimo no número de casos de doenças do aparelho 
respiratório, bem como nas doenças infecciosas e parasitárias.  
 

 
Gráfico 1. Evolução no período de 2008 a 2018 das causas de internação hospitalar em crianças 

de 0 a 9 anos segundo CID-10 no Brasil. Brasil, 2019. 

  
 Semelhante ao que se observa no resultado do país, o número de crianças em 
internação hospitalar no Paraná também apontou como principal causa as doenças do 
aparelho respiratório nos últimos 10 anos, seguido por algumas doenças infecciosas e 
parasitárias, que, a partir de 2014, deixou de ser a segunda principal causa, fechando 
2018 em quinto lugar, atrás de lesões por envenenamento e algumas outras 
consequências por causas externas, doenças do aparelho digestivo e doenças do 
aparelho geniturinário (gráfico 2). 
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Gráfico 2. Evolução no período de 2008 a 2018 das causas de internação hospitalar em crianças 

de 0 a 9 anos segundo CID-10 no estado do Paraná. Paraná, 2019. 

 
 Já ao observar os resultados de Maringá nos últimos 10 anos (gráfico 3), os 
números de internações mostram que as doenças do aparelho respiratório seguem sendo 
as principais causas de internação hospitalar em crianças de 0 a 9 anos. Além disso 
houve um significativo aumento no número de casos de doenças do aparelho geniturinário 
ao longo do período de análise na cidade e, em contrapartida, uma redução no número de 
casos de algumas doenças infecciosas e parasitárias nesse mesmo período. 
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Gráfico 3. Evolução no período de 2008 a 2018 das causas de internação hospitalar em crianças 

de 0 a 9 anos segundo CID-10 no município de Maringá. Maringá, Paraná, 2019. 

 
 Os resultados das principais causas de internação hospitalar na região 
metropolitana de Maringá revelam que as doenças do aparelho respiratório, mesmo que 
continue sendo a principal causa, apresentou significativa redução no número de casos 
concomitantemente com a redução de casos de algumas doenças infecciosas e 
parasitárias. Lesões por envenenamento e algumas outras consequências por causas 
externas, doenças do aparelho geniturinário e doenças do aparelho digestivo ainda estão 
entre as principais causas de internação hospitalar (gráfico 4). 
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Gráfico 4. Evolução no período de 2008 a 2018 das causas de internação hospitalar em crianças 

de 0 a 9 anos segundo CID-10 na região metropolitana de Maringá. Paraná, 2019. 

 
Ao analisar apenas a subdivisão de causas de internação de acordo com as faixas 

etárias no ano de 2018 no Brasil, observa-se no gráfico 5 que as crianças de 0 a 4 anos 
apresentaram maior número de internações se comparado com as crianças de 5 a 9 anos 
(1.142.275 versus 344.189). Em relação às causas, entre a faixa etária de 0 a 4 anos, se 
destacam as doenças do aparelho respiratório, algumas doenças infecciosas e 
parasitárias, algumas afecções originadas no período perinatal, doenças do aparelho 
digestivo e geniturinário. Entre as crianças mais velhas destacam-se doenças do aparelho 
respiratório e lesões por envenenamento e outras consequências de causas externas.  
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Gráfico 5. Distribuição das causas de internação hospitalar em crianças de 0 a 4 anos e 5 a 9 

anos segundo CID-10 no ano de 2018. Brasil, 2019. 

 
Quanto ao sexo verifica-se no Brasil um maior número de internações entre o sexo 

masculino no ano de 2018 (837.441 para sexo masculino versus 649.023 sexo feminino) 
(gráfico 6). 

 
Gráfico 6. Distribuição das causas de internação hospitalar em crianças de 0 a 9 anos de acordo 

com o sexo segundo CID-10 no ano de 2018. Brasil, 2019. 
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A partir dos resultados obtidos entre o período de 2008 e 2018, é possível ratificar 

que as principais causas de internação hospitalar em crianças de 0 a 10 anos no Brasil 
são oriundas de doenças do aparelho respiratório, doenças infecciosas e parasitárias e 
lesões por envenenamento e algumas outras consequências por causas externas. Apesar 
de cada região possuir suas peculiaridades, no estado do Paraná, assim como na região 
metropolitana de Maringá e na cidade de Maringá os resultados são semelhantes, 
mantendo-se a relevância das doenças do aparelho respiratório e das doenças 
infecciosas e parasitárias nas causas de internação. Ademais o padrão de queda nos 
números de internações por essas causas se repete tanto em âmbito nacional, estadual e 
municipal.  

Além disso, os resultados encontrados corroboram com aquilo que já fora relatado 
por Ferrer (2009) ao apontar as doenças do aparelho respiratório como principal causa de 
internação no município de São Paulo no período de 2000 a 2006 entre crianças de 0 a 
10 anos; assim como o descrito por Pedraza e Araujo (2017) ao identificarem as doenças 
respiratórias, parasitárias e perinatais entre as principais causas de internações nas 
crianças brasileiras menores de 5 anos durante 2008 e 2015, tendo assim certa 
semelhança. 

Dessa maneira, ao analisar além das principais causas, o número de internações, 
observa-se que há um decréscimo na quantidade das mais prevalentes que corresponde 
às estratégias das políticas públicas de saúde. Uma vez que a epidemiologia moderna 
tem focado nas populações vulneráveis, acordos como a Declaração do Milênio, assinado 
em 2000, e “Um mundo para as crianças”, assinado em 2002, ambos propostos pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) firmaram compromisso com a melhoria da 
qualidade de vida e a redução da mortalidade infantil, mostrando resultados.  
 
4 CONCLUSÃO  
 
 Diante do apresentado, constata-se que o número de internações hospitalares em 
crianças na faixa etária estudada vem diminuindo devido a atuação dos profissionais de 
saúde no âmbito da assistência primária e a formação de políticas públicas que visam 
diminuir a morbimortalidade infantil. 
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