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RESUMO 

 

 

Esse estudo objetivou investigar as internações dos idosos por grupo de causa e por 

condições sensíveis à atenção primária (ICSAP), identificando sua relação com fatores 

contextuais na região Nordeste do Brasil. Realizou-se um estudo com delineamento 

ecológico, que utilizou dados secundários oriundos do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-

SUS) para a descrição das taxas de internação por grupo de causas e por ICSAP em idosos a 

partir de 60 anos ou mais, nos anos de 2010 a 2015. Como variável dependente, utilizou-se a 

taxa de internação hospitalar nos idosos por grupo de causas e por ICSAP. Realizou-se a análise 

de cluster não-hierárquica (K-means) agrupando os municípios com base nos grupos de causas 

de internações gerais e aquelas sensíveis à atenção primária, sendo formado 3 Clusters, os quais 

foram classificados como altas taxas, intermediárias e baixas taxas de internação. Para a 

associação com as variáveis dependentes, foram selecionadas 11 variáveis independentes 

socioeconômicas contextuais, resumindo-as através da Análise Fatorial, tendo a extração dos 

fatores sido realizada pela Análise de Componentes Principais (ACP). Obteve-se, portanto, um 

componente denominado “Urbanização e seus reflexos”, o segundo nominado de “Contexto 

socioeconômico favorável” e o terceiro intitulado “Pouca escolaridade e dependência do 

Estado”. Além dessas variáveis, utilizou-se o Índices de GINI, IDH, FIRJAN, a média da 

cobertura da Atenção Básica dos municípios nos anos de 2010 a 2015 e a taxa do número de 

consultas em idosos na atenção básica nesse mesmo período. A taxa total de internação no 

período foi 1.212,60, sendo em maior quantidade aquelas por doenças do aparelho circulatório, 

seguidas de doenças do aparelho respiratório e das doenças infecciosas e parasitárias. Os 

clusters de taxas de internação diferiram significativamente em relação aos fatores contextuais, 

de modo que os municípios que possuem as maiores taxas de internações apresentaram os 

valores mais altos para o contexto socioeconômico favorável, sendo os maiores valores 

relativos à pouca escolaridade e dependência do estado os dos municípios de menores taxas de 

internação. Em relação às ICSAP, a taxa total de internação foi de 527,524 (43,5% do total das 

internações), sendo em maior quantidade aquelas por insuficiência cardíaca, seguidas das 

doenças cerebrovasculares e das gastroenterites infecciosas. Existiu diferença significativa 

entre os clusters e os fatores, onde o cluster que possui as maiores taxas de internações foi o 

que apresentou as maiores médias para o contexto socioeconômico favorável e para pouca 

escolaridade e dependência do estado. O cluster que possui menores taxas de internação possuiu 



as maiores médias para o fator “urbanização e seus reflexos”. Na análise da cobertura da atenção 

básica e taxa de consultas de idosos na atenção básica, observou-se que os clusters não diferiram 

significativamente. Diante desse contexto, conclui-se que na população idosa do Nordeste há 

predomínio de internações por doenças do aparelho circulatório e das ICSAP por insuficiência 

cardíaca. Os fatores contextuais interferem de modo significativo nas internações da população 

idosa, sendo importante analisá-los na construção das políticas públicas de saúde, atentando 

para as vulnerabilidades dessa população e contribuindo com a equidade em saúde.  

  

PALAVRAS CHAVE: Idoso; hospitalização e fatores epidemiológicos 

 

 

  



ABSTRACT 

This study aimed to investigate the hospitalizations of the elderly by cause group and 

conditions sensitive to primary care (ICSAP), identifying their relationship with contextual 

factors in the Northeast region of Brazil. A study with an ecological proposal was carried out 

by using secondary data from the Hospital Information System (SIH-SUS) to describe 

hospitalization rates by cause group and by ICSAP in the elderly aged 60 and over from the 

years 2010 to 2015. As a dependent variable, the hospital admission rate in the elderly was used 

by cause group and by ICSAP. Non-hierarchical cluster analysis (K-means) was performed by 

grouping the municipalities based on the groups of causes of general admissions and those 

sensitive to primary care, with 3 Clusters being formed, which were classified as high, 

intermediate and low hospitalization rates. For the association with the dependent variables, 11 

independent socioeconomic contextual variables were selected, summarizing them through the 

Factor Analysis, with the extraction of the factors being performed by Principal Component 

Analysis (PCA). Therefore, a component called "Urbanization and its reflexes" was obtained, 

the second named "Favorable socioeconomic context" and the third entitled "Little education 

and necessity of the State". Other than these variables, the indexes of GINI, IDH, FIRJAN, the 

average coverage of primary care in the municipalities from the years 2010 to 2015, and the 

rate of the number of consultations in the elderly in basic care in the same period were used. 

The total hospitalization rate in the period was 1,212.60, with the greatest number being due to 

diseases of the circulatory system, followed by diseases of the respiratory system and infectious 

and parasitic diseases. The clusters of hospitalization rates differed significantly in relation to 

the contextual factors, so that the municipalities with the highest hospitalization rates presented 

the highest values for the favorable socioeconomic context, the highest values being related to 

the little education and state necessity of municipalities with lower hospitalization rates. In 

relation to the ICSAP, the total hospitalization rate was 527,524 (43.5% of all hospitalizations), 

with the highest number due to heart failure, followed by cerebrovascular diseases and 

infectious gastroenteritis. There was a significant difference between all the clusters and factors, 

where the cluster with the highest admission rates was the one that presented the highest 

averages for the favorable socioeconomic context and for little education and state necessity. 

The cluster with the lowest hospitalization rates had the highest averages for the "urbanization 

and its reflexes" factor. In the analysis of the coverage of primary care and the rate of 

consultations of the elderly in basic care, it was observed that the clusters did not differ 



significantly. Having this context in mind, one may conclude that in the elderly population of 

the Northeast there is a majority of hospitalizations due to diseases of the circulatory system 

and ICSAP due to heart failure. Contextual factors interfere significantly in hospitalizations of 

the elderly population, and it is important to analyze them in the construction of public health 

policies, taking into account the vulnerabilities of this population and contributing to health 

equity. 

  

KEYWORDS: Elderly; hospitalization and epidemiological factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento populacional baseia-se em grandes transformações políticas 

e socioeconômicas que geram mudanças tanto nos perfis demográficos quanto nos 

epidemiológicos de um determinado local. Tal processo vem ocorrendo em diferentes 

sociedades desde o século passado (PORCIÚNCULA et al., 2016). 

O Brasil, à semelhança de diversos países em desenvolvimento, vivencia esse processo de 

mudanças. Tal fato é reflexo de um processo denominado transição demográfica, decorrente da 

redução das taxas de mortalidade e de fecundidade. Contudo, além dessas mudanças 

demográficas, ocorrem, ao mesmo tempo, mudanças no perfil epidemiológico, tanto da 

morbidade como mortalidade da população, sobretudo pela redução das doenças infecto-

parasitárias e pelo aumento das doenças não transmissíveis (SILVEIRA et al., 2013). 

As projeções mais conservadoras indicam que em 2020, já seremos o sexto país do mundo 

em número de idosos, com um contingente superior a 30 milhões de pessoas e que a cada ano, 

cerca de 650 mil novos idosos serão incorporados à população, a maior parte com doenças 

crônicas e alguns com limitações funcionais (VERAS, 2007). 

Em menos de 40 anos, o Brasil passou de um cenário de mortalidade próprio de uma população 

jovem para um quadro de enfermidades complexas e onerosas, típico dos países longevos, 

caracterizados por doenças crônicas e múltiplas que perduram por anos, com exigência de 

cuidados constantes, medicação contínua e exames periódicos (VERAS,2009).  

      Esse contexto gera um maior fluxo de idosos nos serviços de saúde, gerando um maior 

número de internações por tais doenças. Diante deste fato, justifica-se que no Brasil, o índice 

de hospitalização, o custo com a mesma e o número de reincidência de internações no Sistema 

Único de Saúde (SUS) são maiores para as pessoas de 60 anos ou mais(MARQUES; 

CONFORTIN, 2015). 

 Nessa perspectiva, o conhecimento do perfil de morbidade hospitalar dessa população se 

faz necessário para o planejamento das ações de saúde, levando-se também em consideração de 

que a saúde do idoso é uma das áreas estratégicas para atuação da Atenção Básica em todo o 

território nacional, onde informações sobre as condições de saúde e a necessidade de assistência 
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médica são fundamentais para o planejamento dessas estratégias de prevenção, atenção e 

promoção da saúde.  

Nesse mesmo raciocínio, a avaliação e descrição do perfil de saúde da população idosa 

podem ser fundamentadas em indicadores de mortalidade e morbidade provenientes de dados 

do Sistema de Informação – DATASUS. 

No contexto desses dados, encontra-se a das internações hospitalares, que utiliza como fonte 

de informação, o Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS), caraterizado por ser de 

abrangência nacional e que possui origens nas autorizações de internação hospitalar (AIH).  

O Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) permite determinar o perfil de 

hospitalizações da população idosa assistida no Sistema Único de Saúde, bem como custos 

correspondentes, complementando as informações epidemiológicas fundamentais para o 

planejamento da atenção à saúde (BRASIL, 2011). 

Ao realizar o estudo das morbidades hospitalares nos idosos, algumas internações podem 

ser consideradas evitáveis, sendo utilizadas como indicadores indiretos da efetividade do 

primeiro nível de atenção à saúde, e conhecidas como Condições Sensíveis à Atenção Primária 

(CSAP) e, portanto a análise dessas internações também tem se demonstrado como um bom 

indicador de avaliação da Atenção Básica à Saúde, pois reflete o quanto os serviços voltados à 

prevenção de doenças e agravos têm sido efetivos (BÓS; KIMURA, 2015). 

 Nesse sistema de políticas da atenção primária, insere-se a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), a qual foi criada com o objetivo fundamental de reorganizar o modelo 

assistencial do SUS. Essa organização vais desde a atenção básica, garantindo, entre outros 

princípios, ações individuais e coletivas de promoção, proteção e reabilitação da saúde, a 

integralidade da atenção e a responsabilização da equipe de saúde sobre a população em seu 

território de referência, o que contribui, portanto, para uma melhora nos indicadores de 

morbidade da população (MURAROA et al., 2013). 

Seguindo esse contexto, as internações nos idosos podem ser evitadas a partir da 

reorganização desses serviços, mas além do contexto da saúde, se faz necessário enfatizar o 

contexto social no que tange à saúde em um determinado território e em período específico, que 

pode interferir também de forma negativa ou positiva no adoecer dessa população, sendo 
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importante a análise social e de como essa interfere na condição de saúde do idoso (ROCHA; 

DAVID, 2015).  

Dentre tais fatores, a situação socioeconômica é tida como um dos principais, 

desempenhando um papel central na determinação dos perfis de saúde dos indivíduos, 

especialmente em ambientes de iniquidades sociais, como o Brasil (SILVA; CESSE; 

ALBUQUERQUE, 2014). Esse é agravado pela presença de grandes disparidades regionais, e 

em termos de regiões brasileiras, a Região Nordeste se destaca pelos baixos índices de 

desenvolvimento, além da realidade de exclusão social dos idosos, que representa um 

determinante da saúde com poderoso efeito negativo (GEIB, 2012). 

Assim, considera-se que tanto os fatores contextuais relacionados ao ambiente onde vivem 

e sobrevivem as pessoas idosas, quanto os hábitos saudáveis acumulados ao longo da vida, além 

das características intrínsecas advindas da herança genética, merecem destaque como 

importantes fontes de uma longevidade bem-sucedida (GEIB,2012).  

Portanto, o presente trabalho justifica-se por realizar um  diagnóstico das internações por 

grupo de causas, bem como avaliar as internações por condições sensíveis a atenção primária 

em idosos da região Nordeste, já que esta região se caracteriza pelo seu pouco desenvolvimento 

relacionado a outras do país, além de analisar como os determinantes sociais podem influenciar 

nessas internações, para que a partir de então possam ser feitas atividades de prevenção e 

promoção de saúde nessa população e fornecer meios de melhorias de qualidade de vida e,  

consequentemente diminuir o número de internações, evitando custos com estas  e propiciando 

melhor atenção à saúde do idoso. 

Ressalta-se que o presente estudo será analisado por completo a partir de abordagens 

em formato de artigos, no qual serão apresentados no capítulo dos resultados e discussão. O 

primeiro artigo retrata a maiores causas de internação na população idosa e sua relação com 

fatores contextuais e no segundo artigo, as causas de internações por condições sensíveis a 

atenção primária na população idosa e sua relação com fatores contextuais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A presente revisão de literatura relaciona-se à temática do estudo em questão, no qual 

inicia-se abordando os aspectos demográficos relacionados ao envelhecimento populacional, 

que mostram os fatores que propiciam esse processo de transição demográfica do 

envelhecimento. Em sequência, analisa-se os agravos relacionados à saúde da pessoa idosa, 

onde iremos destacar os agravos na saúde do idoso que podem ter relação com seu processo de 

envelhecimento. No próximo item, o estudo da internação hospitalar em idosos, enfatiza-se a 

realidade da internação dos idosos e os indicadores relacionados à internação através do Sistema 

de Internação Hospitalar no Brasil e, subsequentemente, aborda-se as condições sensíveis à 

atenção primária relacionados ao processo de internação dos idosos, trazendo uma abordagem 

voltada para a atenção básica. Para finalizar, o tópico Determinantes Contextuais e o Processo 

de Envelhecimento retomam o conceito dos determinantes sociais da saúde e como esse 

processo poderá interferir na saúde do idoso. 

 

2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS RELACIONADOS AO ENVELHECIMENTO 

POPULACIONAL    

 

A população mundial encontra-se em um processo de reestruturação demográfica, que 

se caracteriza pela redução das taxas de fecundidade, diminuição da mortalidade e consequente 

aumento da expectativa de vida (CLOSS; SCHWANKE,2012). 

A esse processo denominamos de transição demográfica que inicia com a redução das 

taxas de mortalidade e com a queda das taxas de natalidade, provocando significativas 

alterações na estrutura etária da população (MIRANDA, 2016). 

O processo de evolução demográfica das sociedades é usualmente descrito em quatro 

etapas. Na primeira, a taxa de nascimento e a taxa de mortalidade são altas, resultando em baixo 
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crescimento populacional e estrutura etária com formato de pirâmide, apresentando muitas 

crianças e pouca população idosa. Na segunda etapa, a queda da mortalidade infantil combinada 

com a manutenção de altas taxas de fertilidade provoca crescimento populacional, 

potencialmente com um efeito virtuoso, o chamado “bônus demográfico”, uma vez que cresce 

a proporção da população em idade ativa. Na terceira etapa, o fato relevante é a queda na taxa 

de fertilidade, estreitando a base da pirâmide e empurrando para cima a média de idade da 

população. Por fim, na quarta, a mortalidade e a fertilidade são baixas e estáveis, o crescimento 

populacional estabiliza-se e a estrutura etária torna-se quase retangular, com maior peso da 

população idosa, marcada pelo fenômeno do envelhecimento populacional (HE; GOODKIND; 

KOWAL, 2016). 

Esse envelhecimento populacional pode ser explicado, portanto, por dois fatores-

chaves: o aumento da expectativa de vida e a queda da taxa de fecundidade. O impacto dessa 

transição demográfica na saúde, reflete-se então na interação da transição demográfica com a 

epidemiológica, uma vez que o envelhecimento populacional implica no aumento da 

prevalência de casos de morbidade associadas as doenças crônico-degenerativas, bem como em 

outros fatores determinantes do padrão epidemiológico como urbanização, hábitos alimentares, 

acidentes de trânsito, violência urbana e saneamento básico (ERVATTI, BORGES; JARDIM, 

2015). 

Exemplificando, a representação gráfica da distribuição da população segundo idade e 

sexo, ou seja, a pirâmide populacional, em intervalo de tempo de 50 anos, dá-se a visão dessa 

grande modificação. A uma pirâmide, com base larga, paredes inclinadas e ápice pontiagudo, 

segue-se outra com forma que caminha a passos largos para o que se convencionou chamar de 

“barril” ou “bala de canhão”, de acordo com a figura 1 (LEBRÃO, 2007). 
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Figura 1 – Pirâmides demográficas da população brasileira, referentes aos anos de 1980, 2010 

e 2030 (projetada), indicando acentuado crescimento da população idosa. 

 

 

Fonte: Caderno Cotidiano do Jornal Folha de São Paulo, de 11 de setembro de 2016. 

 

 Nos últimos anos, o mundo assistiu uma grande elevação da expectativa de vida ao 

nascer de sua população. Nos anos 1950, a expectativa de vida era de 46,8 anos. Em 2015, esse 

indicador passou para 70,4, e espera-se que em 2030 chegue a 74,5 anos. O Brasil segue a 

tendência mundial, sendo projetada para 2030 uma expectativa de vida populacional média de 

79 anos (UNITED NATIONS, 2015). Entre 2015 e 2030, tem-se a previsão de que o grupo dos 

idosos acima de 85 anos aumentará em um ritmo maior que a população entre zero e sessenta 

anos e maior que a população de idosos como um todo, podendo alcançar 7% do total de pessoas 

em 2030, ante 5% em 2015, de acordo com figura 2 (REIS, C.; BARBOSA, L.; PIMENTEL, 

V, 2016). 
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Figura 2 - Taxa de crescimento populacional por faixa etária – mundo e Brasil, 2015-203 

 Fonte: REIS;BARBOSA; PIMENTEL,2016, com base em United Nations (2015). 

No mundo, a diferença entre a velocidade observada da transição demográfica nos 

países desenvolvidos e a prevista para os países em desenvolvimento é marcante. Conforme 

observado na figura 3, enquanto a França levou aproximadamente 150 anos para que a 

população acima de sessenta anos passasse de 10% para 20% do total, Brasil, China e Índia 

deverão ter apenas vinte anos para se adaptar à mesma situação (REIS;BARBOSA; 

PIMENTEL,2016). 

Figura 3 - Velocidade do envelhecimento da população (tempo para a população de idosos 

passar de 10% para 20% da população) em países desenvolvidos e em desenvolvimento 

           

 

 

 

 

Fonte: REIS;BARBOSA; PIMENTEL,2016, com base em United Nations (2015). 
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As diferenças territoriais observadas entre países também podem ocorrer dentro de um 

mesmo país. No Brasil, a transição demográfica reflete suas desigualdades regionais, conforme 

pode ser visto na Figura 4, onde o aumento do percentual de idosos é uma tendência em todas 

as regiões, porém esse processo está mais avançado no Sul e no Sudeste e menos no Norte, no 

Centro-Oeste e no Nordeste. A principal razão disso é a maior expectativa de vida nas primeiras 

regiões em relação às últimas, em função da menor Taxa de Mortalidade Infantil. Ressalta-se, 

contudo, que houve uma expressiva queda da Taxa de Mortalidade Infantil nas regiões Norte e 

Nordeste (ERVATTI, BORGES; JARDIM, 2015). 

Figura 4 - Indicadores relacionados ao envelhecimento populacional das regiões do Brasil, 

2000, 2015 e 2030 

Fonte: Ervatti, Borges e Jardim (2015) 

 

Vale destacar que, apesar da proporção de indivíduos que atingem a velhice ter valores 

medianos nos estados do Nordeste em comparação a outras macrorregiões, os mesmos detêm 

os maiores pesos de participação relativa de longevos na população total de idosos (15,9% para 

o total do Nordeste em 2010), indicador este denominado sobre envelhecimento (DATASUS, 

2015). Ainda em relação ao aumento da população de idosos, dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), prevê que no período compreendido entre 1950 a 2025, a população de idosos 

deverá aumentar em quinze vezes, enquanto a população total em cinco, onde até 2025 o Brasil 
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alcançará cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. (BRASIL,2010). Assim, 

confirma-se que o grupo de idosos é, hoje, um contingente populacional expressivo em termos 

absolutos e de crescente importância relativa no conjunto da sociedade brasileira, decorrendo 

uma série de novas exigências e demandas em termos de políticas públicas de saúde e inserção 

ativa dos idosos na vida social (CLOSS; SCHWANKE, 2012). 

Atualmente a população idosa vem se tornando cada vez maior e todo esse aumento de 

idosos no país implicará fortemente em mudanças nas políticas públicas e sociais, 

particularmente, nas voltadas para atender às crescentes demandas nas áreas da saúde, 

previdência e assistência social. 

 O entendimento do processo de envelhecimento no Brasil diante da observação das 

mudanças desses componentes demográficos e epidemiológicos, torna-se de grande 

importância para a elaboração de políticas que possam abarcar as novas demandas geradas e 

que estejam em consonância com as modificações desse perfil populacional. Diante desse 

quadro faz-se necessário que os gestores atuais e profissionais de saúde possam ter um olhar 

diferenciado quanto a essas mudanças. 

2.2 A SAÚDE DA PESSOA IDOSA E SEUS AGRAVOS  

 

O envelhecimento é considerado um processo natural, dinâmico, progressivo e 

irreversível, no qual ocorrem alterações morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, 

comportamentais e psicossociais (GONÇALVES et al, 2011). 

Anualmente, 700 mil novos idosos são incorporados ao segmento da pirâmide etária, a 

maior parte com doenças crônicas e alguns com limitações funcionais. Em menos de quatro 

décadas, passamos de um cenário de mortalidade próprio de uma população jovem para um 

quadro de enfermidades complexas e onerosas, típicas da terceira idade, caracterizado por 

doenças que perduram anos, com exigência de cuidados constantes, medicação contínua e 

exames periódicos (VERAS, 2012). 
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Ao avaliar o aumento da expectativa de vida, esse se torna um fator positivo para toda 

a sociedade, porém se faz necessário avaliar que com a longevidade também é necessário 

agregarmos qualidade de vida a esses anos adicionais. 

Com o passar dos anos, na população idosa, grandes síndromes geriátricas também são 

observadas, essas estão geralmente relacionadas ao envelhecimento dos órgãos e sistemas, 

devendo sempre ser avaliadas conforme avaliação do funcionamento global do idoso e 

representam um grande desafio para a atenção primária que além de resgatar a boa prática da 

integralidade, alinha o pensamento preventivo, longitudinal e multiprofissional (PESSOA; 

AMORIM,2014).  

 No geral, as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, perduram por vários anos e 

exigem acompanhamento médico constante e medicação contínua. A abordagem médica 

tradicional, focada em uma queixa principal, e o hábito médico de reunir as queixas e os sinais 

em um único diagnóstico, podem ser adequados ao adulto jovem, mas não ao idoso (VERAS, 

2003). Essas alterações orgânicas relacionadas à idade trazem consigo diversas mudanças 

funcionais ao organismo idoso. Dentre essas alterações, há o aumento da prevalência das 

Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), destacando-se doenças como o Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), a catarata, a osteoporose e patologias relacionadas à saúde mental, 

que podem influenciar negativamente a capacidade funcional dessa parcela da população 

(HOFFMAN et al, 2010). 

A ocorrência de múltiplos problemas de saúde em indivíduos idosos é elevada (> 50%) e as 

consequências produzem aumento do risco de morte e declínio funcional, além de ter um 

impacto negativo sobre a qualidade e a esperança de vida (NUNES; THUMÉ; FACCHINI, 

2015). 

De acordo com Veras (2007), o grupo etário acima dos 60 anos apresenta invariavelmente 

índices maiores de morbidade quando comparados aos demais grupos etários e a morbidade 

referida e observada é maior entre os idosos, assim como a auto avaliação do estado de saúde é 

pior entre os mais velhos. Quando se fala em doenças crônicas, em seu estudo, os idosos 

apresentaram números mais expressivos, quando comparados às demais faixas etárias.  
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Nessa população, as doenças crônico-degenerativas são frequentemente encontradas e o 

aumento no número dessas doenças geralmente está diretamente relacionado com uma maior 

incapacidade funcional (ALVES et al., 2007).  

No Brasil, no período de 2003, 2008 e 2012 foram registradas 2.212.826, 2.186.353 e 

2.522.522 internações de idosos, respectivamente. Dentre estas, observou-se que a proporção 

de internações de idosos por Doenças do Aparelho Circulatório nos respectivos anos foram as 

que predominaram, em uma porcentagem de 30,0%, 27,4% e 25,4%, reduzindo ao longo do 

tempo. Entretanto, independente da região e ano analisados (2003 a 2012), constantemente as 

doenças do aparelho circulatório apresentou-se como a principal causa de internação, seguido 

das doenças do aparelho respiratório, digestivo e neoplasias (MARQUES; CONFORTIN, 

2015). 

Estudos vêm demonstrando que as doenças do aparelho respiratório e circulatório, nessa 

população, além de estarem entre as principais causas de internações por doenças crônicas, 

também possuem representação importante quando se refere às internações por todas as causas 

(SANTOS et al., 2013). 

A literatura aponta que os agravos do aparelho circulatório e respiratório têm aumentado 

sua incidência, especialmente em decorrência da maior poluição atmosférica, fato resultante de 

uma maior urbanização, o que acarreta tanto em efeitos agudos - aumento de internações e de 

mortes por asma, arritmia, doença isquêmica do miocárdio e cerebral, como crônicos - aumento 

de mortalidade por doenças respiratórias, cerebrovasculares e cardíacas, devido a exposição por 

um longo período (PILGER, et al.,2011). 

A prevalência das DCNT em idosos encontra-se elevada, destacando-se a hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares e as osteoarticulares (CABRELLI et al., 

2014). 

Nesse contexto, a população idosa utiliza mais os serviços de saúde em comparação 

com as outras fases da vida, sendo as internações mais frequentes e duradouras e, em geral, 

torna-se uma população acometida por várias doenças crônicas associadas, as quais merecem 

atenção especial, acompanhamento e cuidados permanentes. A hospitalização é considerada de 

grande risco especialmente para as pessoas mais idosas já que como repercussões, a 
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hospitalização é seguida em geral por uma diminuição da capacidade funcional e mudanças na 

qualidade de vida, podendo muitas vezes ser irreversíveis (MOTTA; HANSEL; SILVA, 2010; 

CASTRO et al., 2013). 

Diante de tal fato e analisando que o processo de envelhecimento é um fenômeno atual 

e, por si só, contribui com o aumento dos riscos de aparecimento de doenças crônicas, a 

prevenção e o retardamento de doenças e fragilidades, a manutenção da saúde, a independência 

e a autonomia em uma população mais velha são os maiores desafios relacionados à saúde 

decorrentes do envelhecimento da população. Assim, qualquer política social e de saúde 

destinada aos idosos deve-se levar em conta a promoção da saúde e a manutenção da capacidade 

funcional (VERAS,2012). 

Com isso, faz-se necessário conhecer as principais morbidades que acarretam as 

internações dos idosos e conjuntamente conhecer a fonte de informação sobre as internações no 

Brasil, conhecendo sua estrutura e funcionamento, o qual será abordado no próximo tópico. 

 

2.3 O ESTUDO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM IDOSOS 

 

No Brasil, o Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) é a fonte de informações 

do DATASUS que fornece dados sobre a morbidade hospitalar no país. Esse sistema 

caracteriza-se por ser uma base de dados onde armazena as informações das internações 

hospitalares ocorridas no sistema único de saúde, no qual responde por aproximadamente 70-

80% das internações, e tem seu funcionamento baseado na Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH). (NAKAMURA-PEREIRA; MENDES-SILVA; DIAS, 2013). 

A AIH funciona como o instrumento de coleta desses dados, sendo classificada em dois 

tipos-modelos: AIH 1, preenchida no momento da internação e a AIH tipo 5, utilizadas nas 

internações de longa permanência. As AIHs devem ser preenchidas em todos os casos de 

internação, mesmo em casos de transferências, e tem como principal finalidade o reembolso 

financeiro às unidades de saúde pelos serviços prestados, o que possibilita um maior interesse 

dos gestores quanto a sua alimentação e atualização dos dados gerando assim uma maior 

confiabilidade desses. 
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A AIH tipo 1 dispõe de dados de identificação do paciente, de registro dos 

procedimentos médicos e dos serviços de diagnose e terapia a que o paciente foi submetido, e 

em estudos epidemiológicos é indicada para a análise do perfil das internações hospitalares 

(MENEGHELL et al., 1997).  Em resumo, é composta por todos os registros de atenção à saúde 

prestada ao usuário do SUS, durante a internação hospitalar e refere-se ao procedimento gerador 

da internação, relacionado ao CID/patologia que motivou a internação, conforme laudo médico 

emitido 

Os dados produzidos pelo SIH-SUS são de fácil acesso, disponibilizados rapidamente e 

abrangem todo o país. 

 A análise dos grandes bancos de dados existentes, sobretudo em países com recursos 

financeiros escassos e maior demanda da população por serviços públicos de saúde, pode 

estimular uma discussão acerca dos custos e do modelo de saúde vigente, complementando as 

informações epidemiológicas. Desse modo, esse sistema de informação possibilita a construção 

de importantes indicadores, que são úteis para a monitoração e avaliação da assistência à saúde, 

da estrutura dos serviços de saúde e da política médico-assistencial (GÓIS, VERAS, 2010; 

BASTOS, CAMPOS, RIBEIRO, 2013).  

Com o aumento acelerado da população idosa brasileira, como já supracitado, faz-se 

necessário conhecer o perfil de hospitalização desse grupo etário, tanto para auxiliar no 

planejamento das ações de saúde a que será alvo, como por motivos dos idosos serem mais 

suscetíveis a complicações causadas pelo repouso prolongado no leito durante a hospitalização. 

Portanto, alguns estudos têm avaliado, de maneira ampla, os riscos a que estão sujeitos 

esses pacientes, utilizando de dados secundários para tal diagnóstico. 

 O SIH se torna bastante útil na coleta desses dados. Além disso, a grande incidência ou 

prevalência de eventos mórbidos nos idosos resultam em uma maior procura aos serviços de 

saúde e que muitas vezes ocasiona em processo de internação. 

Nas últimas décadas, o estudo das internações nos idosos tem sido foco de atenção 

quanto à importância desses problemas, em vista de seu prolongamento gerar complicações 

médicas, sociais e políticas (SIQUEIRA et al., 2004). 
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Em estudo realizado por KERNKAMP et al., (2016), observou-se que do total de 

111.312 internações realizadas no Paraná no período de 2008 a 2012, 51,57% foram de idosos, 

cujas doenças que mais acometeram o sexo masculino foram as circulatórias e respiratórias. As 

idosas participaram com 48,54% deste total com uma frequência de 33,32% e 25,83% para as 

mesmas doenças, nesta ordem. Como fonte de dados, o estudo fez uso do SIH-SUS. 

Ainda em relação às principais causas de internações nos idosos com o uso do Sistema 

de Informação Hospitalar, outro estudo relatou que quanto ao perfil de morbidade, identificou-

se, por meio da distribuição das internações hospitalares segundo grupos de causas, a 

prevalência das doenças do aparelho circulatório, seguida das neoplasias e doenças do aparelho 

respiratório (VIRTUOSO; BALBÉ; MAZO, 2010). 

Os indicadores de saúde desta população evidenciam que a mortalidade e a morbidade 

aumentam com a idade e são devidos, predominantemente, às doenças degenerativas. As 

morbidades do aparelho circulatório, as neoplasias e as doenças do aparelho respiratório são as 

principais causas de óbito em maiores de 60 anos, sendo ainda alta a proporção de óbitos por 

causas mal definidas, o que reflete a precária assistência médica e a reduzida qualidade da 

informação (GIRONDI et al, 2013). 

Com o uso do banco de dados do SIH, estudo que avaliou a frequência de morbidade 

nos idosos relata que, 77,4% dos idosos declararam possuir doenças crônicas.  Para aqueles de 

75 anos ou mais de idade, essa proporção aumentou para 80,3% e quase metade (48,9%) dos 

idosos sofria de mais de uma doença crônica. Entre as doenças crônicas mais referidas 

encontrou-se a hipertensão arterial, que se destaca em todos os subgrupos de idosos, com 

proporções em torno de 50%. As doenças musculoesqueléticas apareceram também, com 

bastante frequência (35,1%) entre as pessoas de 60 anos ou mais de idade. Outras pesquisas 

acerca da morbidade dos idosos e utilizando os dados secundários do DATASUS também 

estudaram os custos das internações e apontaram uma relação direta entre a taxa de internação 

e maiores gastos com essas internações, onde observamos que as despesas com a saúde das 

pessoas idosas não têm seus custos elevados em virtude do valor dos procedimentos, pois este 

não difere da população mais jovem, mas sim a frequência em que utilizam os serviços 

hospitalares (AMARAL et al,2015). 
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No mesmo estudo de KERNKAMP et al., (2016), a mesma relata que em termos de 

gastos hospitalares, verifica-se que o SUS apresentou um custo de 2.769,74 milhões de Reais 

com internações de idosos no Paraná, entre 2008 e 2012. 

Em síntese, no Brasil vários estudos visam definir as condições de saúde dos idosos e 

verificar as morbidades que podem gerar incapacidades e dependência nessa população, e os 

dados secundários do SIH-SUS têm trazido grandes contribuições para avaliação dessas 

morbidades hospitalares. 

  

2.4 CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO 

IDOSO 

   

A atenção primária possui extrema importância para o sistema de saúde como um todo, 

já que estrategicamente é considerada a porta preferencial de entrada dos usuários no sistema e 

representa estratégia prioritária de organização do mesmo (PAGOTTO; SILVEIRA; 

VELASCO, 2013). 

Desta forma, entende-se a atenção primária como a provisão do primeiro contato, focado 

na pessoa e com atenção continuada ao longo do tempo, de forma acessível, a fim facilitar a 

obtenção do cuidado quando necessário. 

O nosso país tem experimentado grandes mudanças na estrutura do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Com a ampliação da Estratégia de Saúde da Família, obteve-se melhoras quanto 

ao acesso à atenção primária e à qualidade desta em todo o país. Seu caráter estruturante dos 

sistemas municipais de saúde tem provocado um importante movimento com o intuito de 

reordenar o modelo de atenção no SUS. A estratégia busca maior racionalidade na utilização 

dos demais níveis assistenciais e tem produzido resultados positivos no que se refere à avaliação 

dos usuários, dos gestores e dos profissionais de saúde quanto à oferta de ações de saúde e ao 

acesso e uso de serviços (ALFRADIQUE et al., 2009). 

Quando se discute atenção aos idosos no Sistema Único de Saúde, essa também deve 

ter início na Atenção Primária, onde são desenvolvidas ações de promoção, prevenção e 

acompanhamento das condições de saúde destas pessoas. Diante disto, o próprio sistema de 
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saúde, em nível organizacional, necessita se adaptar à inversão da pirâmide populacional, pois 

com o aumento do número de idosos no Brasil, os profissionais atuantes nos serviços de atenção 

primária também necessitam se adaptar e se transformar para melhor atender esta população e 

inclui-se neste aspecto, todos os profissionais e serviços de saúde que possuem relação direta 

com os idosos (BRASIL 2010; BRASIL 2006; DEL ANTONIO; TONHOM; CHIRELLI, 

2016).  

Além disto, é necessário que o próprio idoso e a comunidade se reconfigure, buscando 

também efetivar suas práticas, transformando o cuidado à sua saúde nas práticas de prevenção 

das doenças e promoção da saúde com o auxílio dos serviços de atenção básica (TEIXEIRA; 

VILAS BOAS, 2013). Ao existir essa transformação, os problemas relacionados à saúde da 

pessoa idosa poderão ser resolutivos nos serviços de atenção primária, o que contribuiria para 

uma diminuição de agravos e diminuição do número de internações por condições sensíveis à 

atenção primária. 

Para avaliar o número dessas internações por condições sensíveis à atenção primária, 

internacionalmente, utiliza-se uma série de investigações sobre indicadores da atividade 

hospitalar como medida da efetividade da atenção primária à saúde. Um desses indicadores, é 

denominado ambulatory care sensitive conditions. 

Esse indicador foi criado nos anos de 1990, nos Estados Unidos, por Billings e 

colaboradores, no qual desenvolveu um indicador de internações evitáveis para avaliação do 

acesso e desempenho da atenção básica e que se denominou de Internações por Condições 

Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP).  

As Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária correspondem a um 

conjunto de problemas de saúde onde uma efetiva e oportuna ação da atenção primária 

contribuiria para reduzir o risco de internação. Atividades como prevenção de doenças, 

promoção de saúde, diagnóstico e tratamento de problemas agudos, acompanhamento e 

controle de doenças crônicas, teriam impacto direto na redução da internação por uma série de 

patologias (MARQUES, 2012). 
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Nesse contexto, altas taxas de hospitalização podem refletir dificuldade de acesso a 

serviços de saúde pela população, baixa resolubilidade desse serviço e/ou baixa cobertura de 

rede de atenção primária 

No Brasil, o marco conceitual para construção da lista nacional de internações por 

condições sensíveis à atenção primária seguiu o modelo proposto por Caminal-Homar & 

Casanova-Matutano (CAMINAL-HOMAR, CASANOVA-MATUTANO, 2003), a partir de 

mudanças que se adaptariam às condições brasileiras. 

 O modelo traz a proposta de que para algumas condições de saúde, como já 

mencionado, a atenção primária oportuna e de boa qualidade pode evitar a hospitalização ou 

reduzir sua frequência, demonstrando que o cuidado deve ser resolutivo e abrangente, de forma 

que a referência se dará somente naqueles casos raros e incomuns que extrapolarem sua 

competência, sendo responsabilidade da atenção primária a coordenação do cuidado daqueles 

que utilizarem serviços em outros níveis de atenção, tornando-os integrados. 

As experiências internacionais e a necessidade da criação de uma lista que refletisse a 

diversidade das condições de saúde e doença no Brasil fizeram com que o Ministério da Saúde 

publicasse a Portaria nº 221, de 17 de abril de 2008, quando se definiu a Lista Brasileira de 

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), conjunto de problemas de 

saúde para os quais a efetiva ação da APS diminuiria o risco de internações e, 

consequentemente, os gastos nelas implicados. 

 Essa lista, composta por 19 grupos de causas de internações e 74 diagnósticos, 

conforme demonstrado na figura 5, de acordo com a Décima Revisão da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), pode servir 

de instrumento para avaliação da atenção primária e/ou utilização da atenção hospitalar, além 

da possibilidade de ser aplicada na avaliação do desempenho do sistema de saúde nos âmbitos 

nacional, estadual e municipal (MENDONÇA; ALBUQUERQUE,2014 ).  

Importante destacar que a lista brasileira resultou de um importante esforço conduzido 

pelo Ministério da Saúde, envolvendo pesquisadores da atenção primária, gestores, membros 

da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, assim como toda a sociedade, 

mediante consulta pública.  
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Figura 5 – Lista Brasileira de Causas de Internações por Condições Sensíveis a Atenção 

Primária (ICSAP). 

 

Do ponto de vista do envelhecimento, a ICSAP se torna como importante indicador de 

desempenho dos serviços de saúde oferecidos à população idosa. Por meio da atenção primária 

à saúde é possível evitar que o descontrole das doenças crônicas, que acometem a maior parte 

da população idosa, leve os indivíduos mais envelhecidos a hospitalizações e até mesmo ao 

óbito prematuro, contribuindo, assim, para manutenção da qualidade de vida dessa população 

(MARQUES, 2012). 

O envelhecimento populacional representa um desafio ao sistema de saúde, visto as 

especificidades das necessidades de serviços e cuidados da população idosa. As ações de 

prevenção e controle das doenças crônicas que mais acometem a população idosa realizadas 

pela atenção primária à saúde são, portanto, fundamentais para a manutenção da saúde desta 

população.  
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 Nesse sentido, a garantia de acesso da população idosa a esses serviços de saúde 

representa um dos principais desafios do Sistema Único de Saúde, porém é importante que o 

SUS esteja estruturado para propiciar uma assistência de forma integral a essa população, a qual 

contribuiria para uma redução dessas internações (BRASIL, 2006 b).  

 Estudo realizado em Caxias do Sul mostrou uma redução dos coeficientes de internação 

hospitalar por CSAP em idosos de Caxias do Sul após a implantação da ESF, para uma 

cobertura de 24% da população no município (MURAROA et al, 2013).  

De acordo com a figura 6, pode-se observar que no Brasil e nas suas respectivas regiões 

há uma diminuição das ICSAP. 

Figura 6 - Percentual de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no Brasil e 

suas Regiões 

Fonte : https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=res1. 

 

MARQUES et al. (2014) relata que em outros estudos, pelo menos até os 75 anos, ações 

e programas de atenção primária focadas principalmente na promoção de estilo de vida saudável 

e na prevenção e controle dos agravos das doenças crônicas, têm grande impacto na melhora da 

qualidade de vida dos idosos e com isso, na extensão da expectativa de vida saudável. 

 Em estudos internacionais, grandes variações dos índices de internação por condições 

sensíveis à atenção primária são encontradas, onde essas variações são influenciadas por vários 

fatores, dentre esses fatores ligados à acessibilidade ao médico da atenção primária, 

acessibilidade do hospital, nível socioeconômico da população avaliada, características 

https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=res1
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organizativas próprias da atenção primária, critérios adotados para a hospitalização e cobertura 

de seguro de saúde (LIMA et al, 2017). 

Pesquisa realizada por MARQUES et al. (2014), verificou que existe relação entre as 

taxas de ICSAP e o acesso da atenção primária à saúde dos idosos do Rio de Janeiro. Como 

resultado, encontrou que melhorias na cobertura da população pela Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e o aumento no número de consultas médicas realizadas pelos idosos na rede de 

serviços de atenção básica mostraram-se relacionadas com a diminuição das taxas de ICSAP 

Assim, frente ao envelhecimento da população idosa brasileira, é importante reforçar  a 

necessidade de estruturação de serviços e de programas de saúde de atenção primária que 

possam responder às demandas emergentes do novo perfil epidemiológico do país, onde a 

importância dessa atenção para a manutenção da saúde e melhoria da qualidade de vida dos 

idosos, se torna essencial no seu cuidado, já que esta apresenta grande potencial de redução do 

agravamento e das complicações provocadas principalmente pelas doenças crônicas que 

acometem essa população especificamente. 

 

2.5 DETERMINANTES CONTEXTUAIS E O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

Nos últimos anos, tem-se analisado fatores que impactam sobre a saúde, através de 

características que incluem o ambiente cultural, social , político e econômico, processos esses 

que podemos dizer que caracterizam-se por ser fatores inerentes ao território que também 

condicionam diferentes modos de viver e configuram diferentes fatores de exposição ao longo 

da vida da população e que, especificamente no processo de envelhecimento, acarreta 

diferenciais populacionais nesses processos entre regiões e/ou municípios. A esses fatores, 

podemos denominar de Fatores Contextuais (SILVA; CESSE; ALBUQUERQUE,2014). 

Na ótica das condições de vida relacionadas intimamente às formas de organização da 

sociedade, a Saúde Coletiva distingue os perfis patológicos da população, analisando-os sob a 

noção da Determinação Social do Processo Saúde-Doença, que caracteriza-se por ser um 

referencial crítico em relação aos aspectos políticos, sociais e culturais, fundamentado nos 

conceitos marxistas que superam a noção multicausal responsável pelas enfermidades, 
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assimilando o processo de adoecimento determinado pela dinâmica real da produção e 

reprodução social (MELO, EGRY, 2014) . No processo de saúde-doença e envelhecimento, 

podemos dizer que esses processos dependem de determinantes contextuais. Os diferentes 

perfis da população e suas características em cada Região, Estado e Município, justificam a 

regionalização da saúde, favorecendo a visualização territorial das demandas, a gestão dos 

recursos e o gerenciamento dos serviços de saúde (BRASIL, 2011). 

Os contextos socioeconômicos e culturais são dinâmicos e se modificam com a história, 

emergindo a necessidade de melhorar a compreensão sobre os fatores contextuais e seus 

variados desfechos sobre a saúde e doença da população idosa. Conhecer os efeitos da condição 

socioeconômica na saúde e adoecimento pode influenciar a prática dos cuidados profissionais 

e tomadas de decisões no âmbito da saúde pública (CALIXTO; ANAYA, 2014). 

Sendo assim, no Brasil, a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde 

(CNDSS), a qual foi instituída em 2006, traz a definição da Organização Mundial de Saúde, 

compreendendo os determinantes contextuais como “os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam as condições de saúde e seus 

fatores de risco na população”. (SILVA; CESSE; ALBUQUERQUE,2014). A aceleração no 

conhecimento sobre os Determinantes Contextuais permitiu a construção de diversos modelos 

que procuram demonstrar a relação entre as desigualdades e iniquidades sociais e os resultados 

na saúde. Entre estes modelos, a CNDSS resolveu adotar o de Dahlgren e Whitehead, por sua 

simplicidade, fácil compreensão e clara visualização gráfica dos diversos determinantes sociais 

da saúde- Figura 7 (GEIB, 2012). 
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Figura 07 - Modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead 

(1991).  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

Fonte: CNDSS. Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde – As causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil. Relatório 

Final. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; 2008. . 

O modelo supracitado coloca os determinantes sociais da saúde em diferentes camadas. 

Uma mais próxima dos determinantes individuais até uma camada onde se situam os macros 

determinantes. Portanto, identifica-se quatro níveis de atuação, que não se excluem e são inter-

relacionados. Esses autores acreditam que as estratégias e políticas públicas devem se basear 

no entendimento das principais influências sobre a saúde. Isso justifica agrupar tais influências 

em diversas categorias, as quais requerem diferentes níveis de intervenção (LIMA, et al. 2017). 

No âmbito individual, consideram-se algumas características como idade, gênero e 

fatores genéticos que influenciam a saúde do indivíduo; no nível imediatamente superior 

situam-se os fatores relacionados ao comportamento e estilo de vida, que contribuem para a 

exposição diferencial a fatores de risco à saúde como, por exemplo, o hábito do tabagismo e o 

sedentarismo. O próximo nível demonstra a influência das interações estabelecidas na 
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sociedade e na comunidade disponibilizadas por meio de redes comunitárias e de apoio, 

serviços sociais, de lazer e de segurança. Essas redes expressam o nível de coesão social e 

constituem-se em elemento fundamental para a saúde da sociedade. No próximo nível estão as 

condições de vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços 

essenciais, que colocam as pessoas em desvantagem social pelo maior grau de exposição ao 

desemprego, à alimentação inadequada, às habitações insalubres, ao menor acesso aos serviços 

públicos, entre outros. E o último nível aponta as condições econômicas, culturais e ambientais, 

incluindo também determinantes supranacionais como o processo de globalização. O modelo 

de Dahlgren e Whitehead destaca a importância dos fatores não-clínicos sobre a situação da 

saúde dos indivíduos e das populações (GEIB,2012). 

Em seu estudo, OLIVEIRA (2016) relata que as piores condições de saúde são 

frequentemente encontradas nos grupos socialmente menos favorecidos, tendo destaque a 

população idosa, já que essa população é caracterizada pela exclusão social e também 

expressam o efeito cumulativo do constructo socioeconômico ao longo da vida. 

Um outro estudo aponta que para existir uma comunidade saudável, essa deverá ser 

capaz de identificar e entender os determinantes e condicionantes das desigualdades, 

construindo meios para superá-los de modo a promover a integração dos idosos com toda a 

sociedade, destacando que a qualidade de vida e o envelhecimento saudável requerem uma 

compreensão mais abrangente e adequada de um conjunto de fatores que compõem o dia a dia 

do idoso (CABRAL; SANTOS; MENEZES 2013). 

Entretanto, a sociedade não está preparada para essa mudança no perfil populacional e, 

embora as pessoas estejam vivendo mais, a qualidade de vida não acompanha essa evolução. 

Existe muita carência no aspecto social e político que deem suporte para um envelhecimento 

saudável. 

Quanto a relação da hospitalização com as classes sociais, PAGOTTO (2013), teve 

como achados em seu estudo que que alta prevalência de hospitalizações e os fatores associados 

estão principalmente relacionados a questões de ordem econômica e social (classe econômica) 

e de condições de saúde (número de morbidades e perda de peso), indicando uma desigualdade 

no acesso aos serviços hospitalares. 
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 Assim, o estudo dos fatores socioeconômicos que abrangem a população idosa, para 

destacar os territórios de maior vulnerabilidade e os fatores associados ao mesmo, é de grande 

necessidade já que pode orientar o planejamento de políticas públicas que atendam a essa 

demanda populacional e específico no âmbito da saúde. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo propõe delinear o perfil de internação hospitalar dos idosos da Região 

Nordeste e sua relação com fatores contextuais. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estabelecer as taxas de internações dos idosos por grupo de causas na Região Nordeste no 

período de 2010 a 2015. 

 Identificar a relação das internações nos idosos residentes da Região Nordeste com fatores 

contextuais. 

 Estabelecer as taxas de internações dos idosos por condições sensíveis à atenção primária 

(ICSAP) no período de 2010 a 2015. 

  Identificar a relação das ICSAP com fatores contextuais dos residentes dos municípios que 

compõe a região do Nordeste 
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4 MÉTODO 

 

4.1 NATUREZA DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo com delineamento ecológico, descritivo, utilizando-se de dados 

secundários disponibilizados pelo Sistema de Internação Hospitalar (SIH-SUS), tendo como 

unidade de análise as populações de idosos a partir de 60 anos ou mais dos 1.794 municípios da 

região Nordeste do Brasil, nos períodos de 2010 a 2015.  

 

4.2 PLANO AMOSTRAL 

 

Em se tratando de um estudo ecológico, as unidades amostrais são municípios da região 

Nordeste (Figura 8), a qual possui nove estados, 188 microrregiões e 1.794 municípios. A região 

é a terceira maior do Brasil em extensão territorial, com uma área de 1.554.257 km², que 

correspondente a 18,2% do território nacional (IBGE, 2010). 
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 Figura 8 - Mapa da Região Nordeste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IBGE,2015 

 

Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população nordestina totaliza 53.081.950 habitantes, 

abrigando cerca de 28% da população residente no Brasil. A densidade demográfica é de 34,1 

habitantes por quilômetros quadrados; o crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. A 

população urbana é maioria – 73%. O estado da Bahia é o mais populoso (14.016.906 
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habitantes); Sergipe possui a menor concentração populacional da Região (2.068.017 

habitantes). (IBGE,2010) 

A região apresenta-se como a terceira com mais idosos no país, depois das regiões 

Sudeste e Sul. De acordo com dados do Censo demográfico de 2010, a queda da fecundidade 

no Nordeste, a partir da década de 1980, indicou clara tendência de envelhecimento da sua 

população, embora essa região, quando comparada às demais no referido ano de 2010, ainda 

demonstrasse características de população jovem. No que diz respeito a essa população, foram 

contabilizados 5.456.177 indivíduos de 60 anos ou mais (10,3% da população total) no Censo 

Demográfico de 2010. (IBGE, 2015) 

Segundo dados do DAB (Departamento de Atenção Básica), em julho de 2017, o 

Nordeste contava com uma população de idosos de 6.186.705, a qual corresponde a 11,47% 

dessa população. 

O Nordeste possui várias características de desigualdades sociais e de ordem 

socioeconômica. Os estados nordestinos ocupam as últimas colocações no ranking nacional de 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O Nordeste e o Centro-Oeste brasileiros se mantêm 

como as regiões com as maiores desigualdades, sendo seus valores de índice de Gini para o ano 

2014, 0,490 e 0,507, respectivamente (IBGE, 2015).  

 A taxa de mortalidade infantil é a maior do país, 33,2 óbitos a cada mil nascidos vivos, 

cerca de 55% das residências não possuem saneamento básico e a expectativa de vida do 

nordestino é a menor do Brasil (70 anos). No entanto, o Nordeste tem apresentado melhoras 

significativas nos aspectos sociais. A desnutrição infantil, por exemplo, sofreu redução de 67% 

num período de 10 anos (1996 – 2006), conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde. 

(FRANCISCO, 2013) 

 

4.3 VARIÁVEIS E COLETA DOS DADOS 

 

4.3.1 VARIÁVEIS PARA O ARTIGO 1 
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A variável dependente do estudo foi proveniente do número de internações por 

município de residência, de acordo com o diagnóstico principal (CID-10), em indivíduos com 

idade de 60 anos ou mais, segundo local de residência, coletadas a partir de dados secundários 

do Sistema de Internação Hospitalar (SIH-SUS). Foram consideradas todas as Autorizações de 

Internação Hospitalar (AIH) do tipo 1 (referentes ao internamento inicial) geradas para idosos 

de ambos os sexos, validadas pelo Ministério da Saúde (MS) durante o período definido de 

2010 A 2015. A coleta das internações por causas ocorreu durante o período de janeiro de 2016.  

  As causas de diagnóstico principal consideradas na pesquisa são os capítulos da 

Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde em sua 10ª revisão 

(CID – 10ª Revisão), conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Causas de morbidade segundo capítulos CID-10, correspondentes às variáveis 

dependentes do estudo sobre causas de internação em idosos do Nordeste, no período de 2010 a 

2015.  

Capítulo Descrição 

I Algumas doenças infecciosas e parasitárias 

II Neoplasmas [tumores] 

III 
Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos 

imunitários 

IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 

V Transtornos mentais e comportamentais 

VI Doenças do sistema nervoso 

VII Doenças do olho e anexos 

VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide 
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IX Doenças do aparelho circulatório 

X Doenças do aparelho respiratório 

XI Doenças do aparelho digestivo 

XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo 

XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 

XIV Doenças do aparelho geniturinário 

XVI Algumas afecções originadas no período perinatal 

XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 

XVIII 
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não 

classificados em outra parte 

XX Causas externas de morbidade e de mortalidade 

 

Nas análises dos grupos de causas do CID-10, algumas classificações não 

discriminavam de modo significativo os municípios nordestinos e, portanto, foram excluídas. 

São elas, os capítulos II-Neoplasias; V-  Transtornos mentais e comportamentais; VII -Doenças 

do olho e anexos; XV- Gravidez parto e puerpério; XVI- Algumas afecções originadas no 

período perinatal; XVIII- Sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e 

laboratoriais e o XX - Causas externas de morbidade e mortalidade e XXI- Fatores que 

influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde. Ademais, foram excluídos 

os grupos de causas que não dizem respeito à população idosa. 

Assim, foram avaliadas como variável dependente do estudo a taxa de internação 

hospitalar nos idosos por grupo de causas, as quais permite identificar as principais causas de 

internação - Figura 9. Essa variável foi calculada pela razão entre o número total de internações 

dos idosos residentes nos municípios da região Nordeste e toda a população de idosos desses 
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locais no ano de 2010, multiplicado por seis, pois representa o período analisado (2010-2015), 

para um aglomerado de 10 mil habitantes (OLIVEIRA; AMANCIO, 2016). 

Figura 9 - Cálculo da Taxa de Internação segundo grupo de Causa em Idosos do 

Nordeste. 

                              

                   TX Int.  =   N° total de internações dos idosos por grupo de causas          X 10.000 

                                        População de Idosos do Nordeste no ano de 2010 x 6    

          Fonte : Oliveira e Amancio, 2016  

 

Quanto às variáveis independentes, foram utilizadas as variáveis socioeconômicas 

contextuais, estas foram referentes ao ano do último censo (2010) e foram coletadas a partir de 

fontes secundárias públicas e oficiais: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015) 

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), tanto em sua forma bruta, quanto 

transformada em indicadores pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2015). 

Com base em uma análise teórica e estatística, foram selecionadas as 11 variáveis 

descritas no quadro 2, para compor os índices socioeconômicos contextuais , sendo elas: renda 

per capita média (renda); taxa de analfabetismo na população de 18 anos ou mais (analf.); 

percentual da população de 6 a 14 anos no ensino fundamental sem atraso (e-fund); grau de 

formalização dos ocupados (forma); taxa de atividade das pessoas de 25 a 29 anos de idade 

(ativ25-29); taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade (desoc); percentual 

dos ocupados no setor agropecuário (agro); domicílios adequados (habit); razão de dependência 

(raz_dep); taxa de urbanização (tax_urb); e programas de assistência social (assis_soc). 

Quadro 2 – Caracterização das variáveis independentes socioeconômicas contextuais do estudo 

sobre causa de internações em idosos do Nordeste, 2010. 

Dimensão Variável Definição Fonte 
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Aspectos 

econômicos 

Renda per capita 

média (Renda) 

Razão entre o somatório da renda de todos os 

indivíduos residentes em domicílios particulares 

permanentes e o número total desses indivíduos. 

PNUD-

IBGE 

Educação 

Taxa de 

analfabetismo- 18 

anos ou mais 

(Analf) 

Razão entre a população de 18 anos ou mais de 

idade que não sabe ler nem escrever um bilhete 

simples e o total de pessoas nesta faixa etária 

multiplicado por 100. 

PNUD-

IBGE 

Educação 

Percentual da 

população de 6 a 

14 anos no ensino 

fundamental sem 

atraso (E_Fund) 

Razão entre o número de pessoas de 6 a 14 anos 

frequentando o ensino fundamental regular 

seriado sem atraso idade-série e o número total de 

pessoas nessa faixa etária frequentando esse nível 

de ensino multiplicado por 100. 

PNUD-

IBGE 

Trabalho 

Grau de 

formalização dos 

ocupados 

(Formal) 

Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou 

mais formalmente ocupadas e o número total de 

pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado 

por 100. 

PNUD-

IBGE 

Trabalho 

Taxa de atividade 

das pessoas de 25 

a 29 anos de idade 

(Ativ2529) 

Razão entre as pessoas de 25 a 29 anos de idade 

que eram economicamente ativas, ou seja, que 

estavam ocupadas ou desocupadas na semana de 

referência do Censo e o total de pessoas nesta 

faixa etária multiplicado por 100. Considera-se 

desocupada a pessoa que, não estando ocupada na 

semana de referência, havia procurado trabalho 

no mês anterior à pesquisa. 

PNUD-

IBGE 

Trabalho 

Taxa de 

desocupação da 

população de 18 

anos ou mais de 

idade (Desoc) 

Percentual da população economicamente ativa 

(PEA) nessa faixa etária que estava desocupada, 

ou seja, que não estava ocupada na semana 

anterior à data do Censo mas havia procurado 

trabalho ao longo do mês anterior à data dessa 

pesquisa. 

PNUD-

IBGE 
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Trabalho 

Percentual dos 

ocupados no setor 

agropecuário 

(Agro) 

Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou 

mais de idade ocupadas no setor agropecuário e o 

número total de pessoas ocupadas nessa faixa 

etária. 

PNUD-

IBGE 

Habitação 
Domicílios 

adequados (Habit) 

Proporção de domicílios com condições mínimas 

de habitabilidade. Foram considerados 

adequados os domicílios que atendessem 

simultaneamente os seguintes critérios: 

densidade de até 2 moradores por dormitório; 

coleta de lixo direta ou indireta por serviço de 

limpeza; abastecimento de água por rede geral; e 

esgotamento sanitário por rede coletora ou fossa 

séptica. 

IBGE-

IBGE 

Demografia 

Razão de 

dependência 

(RazDep) 

Razão entre o número de pessoas com 14 anos ou 

menos e de 65 anos ou mais de idade (população 

dependente) e o número de pessoas com idade de 

15 a 64 anos (população potencialmente ativa) 

multiplicado por 100. 

PNUD-

IBGE 

Demografia 

Taxa de 

urbanização 

(Tax_Urb) 

Percentagem da população da área urbana em 

relação à população total. 

Calculado 

PNUD-

IBGE. 

Políticas 

sociais 

Programas de 

Assistência Social 

(Assis_Soc) 

Percetagem da população residente beneficiada 

pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

para deficientes e idosos, Renda Mensal Vitalícia 

(RMV) para deficientes e idosos e/ou Programa 

Bolsa Família (PBF). 

Calculado 

do IPEA 

e PNUD-

IBGE 

 

Além das varíáveis contextuais supracitadas no Quadro 2, foram utilizadas também 

como variável independente o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 
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como forma de complementar as análises que serão realizadas com as variáveis latentes 

produzidas pelos fatores. 

O IVS representa o conjunto de pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão 

social, principalmente por fatores socioeconômicos, como as condições precárias de moradia e 

saneamento, os meios de subsistência inexistentes e a ausência de um ambiente familiar.  O 

IDH é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do 

desenvolvimento humano: renda, educação e longevidade. O objetivo da criação do IDH 

foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento. O IFDM se caracteriza por ser um estudo do Sistema FIRJAN que 

acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil 

municípios brasileiros em três áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde. Uma 

diferença entre o IFDM e o IDH, é que os dados do IFDM “podem ser coletados todo ano”, ao 

passo que os do IDH só são levantados uma vez por década, pois dependem de “dados do censo 

demográfico, realizado a cada 10 anos.  

 

4.3.2 VARIÁVEIS PARA O ARTIGO 2 

 

A variável dependente do estudo foi proveniente do número de internações por 

condições sensíveis a atenção primária (ICSAP) por município de residência, em indivíduos 

com idade de 60 anos ou mais, segundo local de residência, coletadas a partir de dados 

secundários do Sistema de Internação Hospitalar (SIH-SUS). Foram consideradas todas as 

Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) do tipo 1 (referentes ao internamento inicial) 

geradas para idosos de ambos os sexos, validadas pelo Ministério da Saúde (MS) durante o 

período definido de 2010 a 2015. As causas de internações de idosos consideradas sensíveis à 

atenção primária correspondem às da Portaria 221, do Ministério da Saúde, de 17 de abril de 

2008b, exceto as relacionadas ao pré-natal e parto, que não são aplicáveis a essa população. A 

coleta das internações por condições sensíveis a atenção primária ocorreu durante o período de 

maio de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_demogr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_demogr%C3%A1fico
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 Assim, foram avaliadas como variável dependente do estudo a taxa de ICSAP nos 

idosos de acordo com a figura 10. A variável Taxa de Internação foi calculada pela razão entre 

o número de ICSAPS dos idosos residentes nos municípios da região Nordeste e toda a 

população de idosos desses locais no ano de 2010, multiplicado por seis, pois representa o 

período analisado (2010-2015), para um aglomerado de 10 mil habitantes (OLIVEIRA; 

AMANCIO, 2016). 

 

Figura 10 - Cálculo da Taxa de Internação por Condição Sensível a Atenção Primária 

no período de 2010 a 2015 

                              

                   TX ICSAP  =                           N° total de ICSAPs                                         X 10.000 

                                              População de Idosos do Nordeste no ano de 2010  x 6  

              FONTE : OLIVEIRA; AMANCIO, 2016 

 

Quanto às variáveis independentes, foram utilizadas as mesmas variáveis 

socioeconômicas contextuais relacionadas ao estudo anterior com a amostra seguindo o mesmo 

critério.  

Além das variáveis contextuais supracitadas, como variável independente também 

foram coletadas informações sobre a média de cobertura da atenção básica dos municípios, e a 

taxa de consultas em idosos na atenção primária, no mesmo período, 2010-2015, oriundas do 

Sistema de Informações sobre a Atenção Básica (SIAB). As informações sobre a população 

idosa de 2010 foram provenientes de censo demográfico. Todas as informações foram obtidas 

no site do Departamento de Informação em Saúde (DATASUS). 

 

   

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

4.4.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS PARA O ARTIGO 1 
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Entre os 1.794 municípios da Região Nordeste, foi realizada uma análise de agrupamento 

não hierárquico do tipo K-means, a qual produziu clusters de municípios nordestinos, baseado 

nos capítulos do grupo de causas de internações. Setenta e um (71) municípios foram excluídos 

da análise por serem considerados outliers multivariados, obtidos a partir do cálculo da 

distância de Mahalanobis (D2), dividida pelo número de variáveis consideradas na análise. A 

partir da análise foram formados três clusters, onde classificamos o cluster 1 com os municípios 

com as menores taxas de internação, o Cluster 2 com maiores taxas de internação e o cluster 3 

com taxas intermediárias de internação. 

Em relação as mais de 800 variáveis socioeconômicas contextuais disponíveis, a seleção 

daquelas para a análise multivariada se deu por uma análise teórica com base nas dimensões 

dos modelos de Determinantes Sociais da Saúde, seguida de uma análise descritiva (histograma, 

média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo, mediana e percentis 25 e 75), com fins de 

identificar aquelas que melhor discriminam os municípios e com uma distribuição mais próxima 

da normalidade. Em seguida, obteve-se o coeficiente de correlação de Spearman entre todas as 

variáveis para a seleção daquelas que têm maior potencial de representar as demais (correlações 

significativas e acima de 0,3). Na tabela 1, encontramos as medidas descritivas das variáveis, 

sendo apresentadas apenas as 11 que passaram por todos os filtros e compuseram os índices 

socioeconômicos contextuais 

Tabela 1 - Análise descritiva das variáveis utilizadas para compor os índices socioeconômicos 

contextuais. Brasil, 2010. 

Variável Média DP Mín P 25 Mediana P 75 Máx 

Renda 493,61 243,27 96,25 281,08 467,65 650,64 2043,74 

Analf 17,40 10,70 0,97 8,59 14,11 26,26 47,64 

E_Fund 64,45 11,39 25,92 56,22 64,82 73,06 95,41 

Ativ2529 74,35 11,25 17,72 66,93 75,64 82,66 100,00 

Desoc 6,19 3,66 0,00 3,70 5,66 7,99 38,45 
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RazDep 51,49 8,95 29,17 44,88 49,59 56,87 118,04 

Assis_Soc 11,12 5,18 0,00 6,77 10,86 15,63 28,72 

P_Formal 43,55 19,27 2,97 26,32 42,85 59,77 89,11 

P_Agro 35,55 18,25 0,06 21,80 36,45 49,30 85,12 

Dom 

Adequada 
29,24 24,51 0,03 6,45 23,62 49,41 89,15 

Tax_Urb 63,82 22,04 4,18 47,07 64,66 82,21 100,00 

 

Optou-se por resumir o conjunto de variáveis selecionadas através da Análise Fatorial 

tipo R, na qual estas variáveis são agrupadas de acordo com as dimensões latentes no seu 

conjunto e interpretadas por aquilo que representam coletivamente (FÁVERO et al., 2009).   

Utilizou-se a matriz de correlação, a medida de adequação da amostra, o teste de 

esferecidade de Bartlett e a matriz anti-imagem como método de avaliação da correlação entre 

as variáveis e aplicabilidade da técnica estatística fatorial. A extração dos fatores foi realizada 

a partir da Análise de Componentes Principais (ACP), cujo número de componentes extraídos 

foi determinado pelo critério de Kaiser e, para facilitar a interpretação dos fatores, fez-se uso 

do método de rotação Varimax. 

 

Tabela 2 - Matriz anti-imagem das variáveis socioeconômicas contextuais submetidas à Análise 

de Componentes Principais.  Brasil, 2010.  
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Para a ACP, foram incluídas as variáveis contextuais que, a partir das suas correlações, 

foram reduzidas a três componentes representativos das diferentes dimensões relacionadas ao 

nível contextual dos Determinantes Sociais da Saúde. Confirmada a aplicabilidade da técnica 

estatística fatorial pela observação da matriz de correlações, com o determinante diferente de 

zero (0,006), matriz anti-imagem, teste de esfericidade de Bartlett (p<0,001) e Índice de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO= 0,86), procedeu-se à extração dos componentes com as onze variáveis 

que se adequaram à mesma. Com base no critério de Kaiser, foram selecionados três fatores 

que juntos explicaram 65,3% da variância total das variáveis incluídas no modelo. 
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Diante de tais características, o componente 1 foi denominado “Urbanização e seus 

reflexos” com os componentes grau de formulação dos ocupados, taxa de desocupação da 

população de 18 anos ou mais, percentual dos ocupados no setor agropecuário e taxa de 

urbanização. No segundo componente, destacam-se a maior renda, baixo analfabetismo, alta 

taxa de atividade dos 25 aos 29 anos, alta proporção de moradias adequadas e baixa Razão de 

dependência, sendo chamado de “Contexto socioeconômico favorável”. Já o terceiro 

componente englobou menor valor de crianças no ensino fundamental sem atraso e maior 

proporção de beneficiados por programas de Assistência Social, sendo um componente com 

significado negativo no que diz respeito aos Determinantes Sociais e intitulado “Pouca 

escolaridade e dependência do Estado”.  

Como já supracitado, foram analisados também o Índice de Vulnerabilidade Social 

(IVS), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice Firjan de Desenvolvimento 

Municipal (IFDM) complementando as análises realizadas com as variáveis latentes produzidas 

pelos fatores. 

Na análise da taxa de internação dos clusters juntamente com as variáveis contextuais, 

utilizou-se a Análise de Variância juntamente com o Pós-teste de Bonferroni para uma 

significância de 5%. 

 

4.4.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS PARA O ARTIGO 2 

 

Assim como no artigo anterior, quanto aos 1.794 municípios do Nordeste, realizou-se 

uma análise de agrupamento não hierárquico do tipo K-means, a qual produziu clusters de 

municípios nordestinos, baseado nos capítulos das causas de internações por condições 

sensíveis a atenção primária. Quarenta e oito (48) municípios foram excluídos da análise por 

serem considerados outliers multivariados, obtidos a partir do cálculo da distância de 

Mahalanobis (D2), dividida pelo número de variáveis consideradas na análise. Formou-se três 

clusters, onde classificamos o cluster 1 com os cluster de taxas intermediárias de ICSAP, o 

Cluster 2 com cluster de mais baixas taxas de ICSAP e o cluster 3 com de mais altas taxas de 

ICSAP 
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A análise das variáveis contextuais seguiu o mesmo critério de análise do artigo 1. Para 

a análise da taxa das ICSAPS dos clusters juntamente com as variáveis contextuais, utilizou-se 

a Análise de Variância juntamente com o Pós-teste de Bonferroni para uma significância de 5%. 
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa não envolveu qualquer tipo de intervenção com seres humanos. Foram 

utilizados dados secundários coletados para fins gerenciais e disponíveis em bancos de dados 

de acesso público online coletados no ano de 2016 e 2018. Portanto, não houve a necessidade 

do projeto ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e, portanto sendo respeitados os 

princípios éticos da Resolução n° 466/2012 do Conselho nacional de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e discussão estão incluídos nos dois artigos oriundos da pesquisa atual no 

qual serão apresentados a seguir. 

O artigo 1 tem como título: Causas das Internações em Idosos e Fatores Contextuais 

Associados no Nordeste Brasileiro. 

O artigo 2, está intitulado como:  Internações em idosos por Condições Sensíveis a Atenção 

Primária e fatores associados na Região Nordeste. 

Ambos artigos estão no formato da revista Ciência e Saúde Coletiva. O primeiro artigo 

encontra-se sob avaliação pós-submissão e o segundo artigo será submetido após as 

considerações da banca. 
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5.1. ARTIGO 1 - CAUSAS DAS INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES 

CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

O presente artigo encontra-se sob submissão na Revista Ciência e Saúde Coletiva, aguardando 

retorno para publicação do mesmo. 

 

RESUMO 

 

 O estudo objetivou realizar uma análise das internações dos idosos por grupo de causas e 

identificar sua relação com fatores contextuais no Nordeste. Trata-se de um estudo com 

delineamento ecológico, descritivo e de séries temporais, que se utilizou de dados secundários 

para a descrição das taxas de internação em idosos a partir de 60 anos ou mais, nos anos de 

2010 a 2015. Os dados de internações procederam do Sistema de Informação Hospitalar. Como 

variável dependente tivemos a taxa de internação hospitalar nos idosos por grupo de causas. 

Para a associação da variável dependente, com base em uma análise teórica e estatística, 

selecionou 11 variáveis independentes socioeconômicas contextuais. A taxa total de internação 

foi 1.212,60, sendo em maior quantidade aquelas por doenças do aparelho circulatório, seguidas 

de doenças do aparelho respiratório e em terceiro as doenças infecciosas e parasitárias. Na 

associação entre as taxas com os fatores contextuais, os municípios que possuem as maiores 

taxas de internações apresentaram os melhores valores para o contexto socioeconômico 

favorável e a maior taxa de pouca escolaridade prevaleceu nos municípios de menores taxas de 

internação. Concluímos que os dados encontrados devem servir de base para formulação e 

implantação de ações favoráveis à qualidade de vida dos idosos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Idosos; Internação; Fatores Epidemiológicos 
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ABSTRACT 

The study aimed to analyze hospitalizations of elderly patients by group of causes and to 

identify their relationship with contextual factors in the Northeast. This study has an ecological, 

descriptive, time-series, which used secondary data from to describe hospitalization rates in the 

elderly people (60 years or more) during the years of 2010 to 2015. The hospitalization data 

came from the Hospital Information System - Datasus. The dependent variable is the hospital 

admission rate in the elderly by group of causes from International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems. For the association of the dependent variable, based on 

a theoretical and statistical analysis, selected 11 independent socioeconomic contextual 

variables. The total hospitalization rate was 1,212.60, with the greatest number of circulatory 

diseases, followed by respiratory diseases and thirdly infectious and parasitic diseases. In the 

association between the rates by hospitalizations and the contextual factors, the municipalities 

with the highest hospitalization rates presented the best values for the favorable socioeconomic 

context. On the other hand, the higher rate of low schooling prevailed in the municipalities with 

the lowest rates of hospitalization.We conclude that the data found in this study should serve as 

a basis for actions formulation to the elderly quality of life. 

Keywords: elderly; Hospitalization; Epidemiologic Factors 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, a perspectiva do aumento do envelhecimento populacional traz novos 

desafios, dentre eles a necessidade de melhorias dos modelos de assistência à saúde, uma vez 

que esse fato produz impacto direto nesses serviços.  De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o número de idosos no Brasil é um dos maiores do mundo. Tal 

fato é evidente na evolução dos últimos censo realizados, sendo 4,8% em 1991, passando a 

5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010.  Na região do Nordeste, tal crescimento também 

acompanha o crescimento nacional, 5,1% em 1991 a 5,8% em 2000 e 7,2% em 2010.1 

 Diante dessa perspectiva, o conhecimento das morbidades dessa população se faz 

necessário para o planejamento das ações de saúde. Quanto à presença dessas, segundo o IBGE, 

77,4% dos idosos declararam possuir a presença de pelo menos uma doença crônica.2 Para 

aqueles de 75 anos ou mais de idade, essa proporção aumenta para 80,3%. Quase metade 

(48,9%) dos idosos sofrem de mais de uma dessas doenças. Entre as doenças crônicas mais 

referidas está a hipertensão arterial e doenças coronarianas, as quais se destacam em todos os 

subgrupos de idosos, com proporções em torno de 50%. As doenças respiratórias e 

musculoesqueléticas aparecem, também, com bastante frequência (35,1%) entre as pessoas de 

60 anos ou mais de idade.3,4 

Informações sobre as taxas de morbidades hospitalares permitem uma melhor visibilidade 

do quadro atual de doenças das pessoas idosas.4 Para avaliação dessas, o Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) disponibiliza um grande 

banco de dados sobre essas doenças. Esse sistema registra as internações custeadas pelo SUS, 

tendo como instrumento básico a Autorização de Internação Hospitalar (AIH).5  

O SIH-SUS possibilita a construção de importantes indicadores, que são úteis para a 

monitoração e avaliação da assistência à saúde, da estrutura dos seus serviços e da política 

médico-assistencial. No Brasil, o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) representa uma 

fonte de dados de grande importância para o conhecimento do perfil epidemiológico através da 

morbidade hospitalar.4          

As autorizações de internações hospitalares (AIH), sua fonte primária de dados, são 

classificadas em tipo 1 e tipo 5. A primeira é emitida no início da internação pelo Sistema Único 
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de Saúde (SUS). Quando a internação se prolonga além do limite estabelecido para cada 

especialidade ou procedimento, é emitida a AIH de tipo 5. Esta corresponde às internações de 

longa duração de pacientes crônicos ou fora de possibilidade terapêutica. O impacto global da 

perda das informações a respeito de internação hospitalar é pequeno, uma vez que as AIH do 

tipo 5 representam menos de 5% do total para o país (em 1997, por exemplo, correspondiam a 

4,7%)5. Diversos trabalhos relacionados a morbimortalidade em idosos, utilizaram como fonte 

de informação os dados do SIH, tendo como base a AIH tipo 1. A diversidade de estudos 

demonstra a confiabilidade nessa base de dados. 3,4,5,6 

 No Brasil, estudos acerca da morbidade dos idosos também apontam uma relação direta 

entre a taxa de internação e maiores gastos com essas internações 13. No entanto, as despesas 

com a saúde das pessoas idosas não têm seus custos elevados em virtude do valor dos 

procedimentos, pois este não difere da população mais jovem, mas sim a frequência em que 

utilizam os serviços hospitalares.4,6 Nesse sentido, os recursos disponíveis na Saúde Pública, 

em todos os níveis, devem estar articulados, a fim de proporcionar cuidados integrais no 

atendimento às demandas impostas pelo envelhecimento populacional.  

Ao avaliar as diversas causas das morbidades as quais os idosos são acometidos, muitas 

podem ser evitadas a partir da reorganização dos serviços. No entanto, não devemos analisar 

essa internação somente a partir da ótica da saúde e da doença per si, mas sim levando em 

consideração o contexto social em que estas pessoas estão inseridas, assim como aquele que 

permeia um determinado território e em período específico, os quais podem interferir também 

de forma negativa ou positiva no adoecer dessa população6,7. Sendo assim, se faz necessário 

analisar como esse contexto está interferindo na condição da saúde do idoso. 

O Brasil é um dos países em desenvolvimento que, mesmo possuindo um crescente aumento 

da população idosa, na prática, ainda se observa exclusão dessa população de grande parte das 

políticas públicas. As características socioeconômicas, como baixo nível de renda e de 

escolaridade e pouca atividade remunerada em idades avançadas, servem como indicadores da 

precariedade das condições e da qualidade de vida para a grande maioria dos idosos no país.7  

Especificamente na região Nordeste, onde se verificam os menores índices de 

desenvolvimento, o elevado percentual de pessoas idosas na população, sobretudo os mais 
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longevos, surpreende. Portanto, faz-se mister estudar essa região, buscando relacionar 

determinados indicadores de morbidade a fatores contextuais. Essa região apresenta uma grande 

vulnerabilidade quanto aos seus aspectos socioeconômicos e quanto ao próprio 

desenvolvimento social específico da região. Face às reconhecidas carências socioeconômicas 

da mesma e a conjuntura atual cada vez mais excludente, deve-se avaliar as reais possibilidades 

desse segmento, para viver ou sobreviver ao tão propalado prolongamento da vida com 

dignidade. 8 

Sendo assim, o objetivo desse estudo é investigar as internações por grupo de causas e 

identificar sua relação com fatores contextuais em idosos residentes na região do Nordeste 

Brasileiro. 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo com delineamento ecológico, descritivo, que se utilizou de dados 

secundários para a descrição das taxas de internação em idosos a partir de 60 anos ou mais em 

toda região Nordeste, nos anos de 2010 a 2015.  

Os dados das hospitalizações dos idosos procederam do Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH-SUS) no período de 2010 a 2015, que teve como fonte a Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH1). Foram avaliadas como variável dependente do estudo a taxa de 

internação hospitalar nos idosos por grupo de causas (capítulos da CID 10), a qual permite 

identificar as principais causas de internação. Essa variável foi calculada pela razão entre o 

número total de internações dos idosos residentes nos municípios da região Nordeste e toda a 

população de idosos desses locais no ano de 2010, multiplicado por seis, pois representa o 

período analisado, para um aglomerado de 10 mil habitantes.20 

 Nas análises dos grupos de causas do CID-10, algumas classificações não 

discriminavam de modo significativo os municípios nordestinos e, portanto, foram excluídas. 

São elas, os capítulos II-Neoplasias; V-  Transtornos mentais e comportamentais; VII -Doenças 

do olho e anexos; XV- Gravidez parto e puerpério; XVI- Algumas afecções originadas no 

período perinatal; XVIII- Sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e 

laboratoriais e o XX - Causas externas de morbidade e mortalidade e XXI- Fatores que 
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influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde. Ademais, foram excluídos 

os grupos de causas que não dizem respeito à população idosa. 

As variáveis socioeconômicas contextuais, referentes ao ano do último censo (2010), 

foram coletadas a partir de fontes secundárias públicas e oficiais: Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2015) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2015), tanto em sua forma bruta, quanto transformada em indicadores pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2015).  

Com base em uma análise teórica e estatística, foram selecionadas 11 variáveis 

contextuais: renda per capita média (renda); taxa de analfabetismo na população de 18 anos ou 

mais (analf.); percentual da população de 6 a 14 anos no ensino fundamental sem atraso (e-

fund); grau de formalização dos ocupados (forma); taxa de atividade das pessoas de 25 a 29 

anos de idade (ativ25-29); taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade 

(desoc); percentual dos ocupados no setor agropecuário (agro); domicílios adequados (habit); 

razão de dependência (raz_dep); taxa de urbanização (tax_urb); e programas de assistência 

social (assis_soc). 

Esta pesquisa não envolveu qualquer tipo de intervenção com seres humanos. Foram 

utilizados dados secundários coletados para fins gerenciais e disponíveis em bancos de dados 

de acesso público online coletados no ano de 2016. 

2.1 Análise estatística 

      Entre os 1.794 municípios da Região Nordeste, foi realizada uma análise de agrupamento 

não hierárquico do tipo K-means, a qual produziu clusters de municípios nordestinos, baseado 

nos capítulos do grupo de causas de internações. Setenta e um (71) municípios foram excluídos 

da análise por serem considerados outliers multivariados, obtidos a partir do cálculo da 

distância de Mahalanobis (D2), dividida pelo número de variáveis consideradas na análise.  

Em relação às mais de 800 variáveis socioeconômicas contextuais disponíveis, a seleção 

daquelas para a análise multivariada se deu por uma análise teórica com base nas dimensões 

dos modelos de Determinantes Sociais da Saúde, seguida de uma análise descritiva (histograma, 

média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo, mediana e percentis 25 e 75), com fins de 
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identificar aquelas que melhor discriminam os municípios e com uma distribuição mais próxima 

da normalidade. Em seguida, obteve-se o coeficiente de correlação de Spearman entre todas as 

variáveis para a seleção daquelas que têm maior potencial de representar as demais (correlações 

significativas e acima de 0,3). 

Optou-se por resumir o conjunto de variáveis selecionadas através da Análise Fatorial 

tipo R, na qual estas variáveis são agrupadas de acordo com as dimensões latentes no seu 

conjunto e interpretadas por aquilo que representam coletivamente.9 Utilizou-se a matriz de 

correlação, a medida de adequação da amostra, o teste de esfericidade de Bartlett e a matriz 

anti-imagem como método de avaliação da correlação entre as variáveis e aplicabilidade da 

técnica estatística fatorial. A extração dos fatores foi realizada a partir da Análise de 

Componentes Principais (ACP), cujo número de componentes extraídos foi determinado pelo 

critério de Kaiser e, para facilitar a interpretação dos fatores, fez-se uso do método de rotação 

Varimax. 

Para a ACP, foram incluídas as variáveis contextuais que, a partir das suas correlações, 

foram reduzidas a três componentes representativos das diferentes dimensões relacionadas ao 

nível contextual dos Determinantes Sociais da Saúde. Confirmada a aplicabilidade da técnica 

estatística fatorial pela observação da matriz de correlações, com o determinante diferente de 

zero (0,006), matriz anti-imagem, teste de esfericidade de Bartlett (p<0,001) e Índice de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO= 0,86), procedeu-se à extração dos componentes com as onze variáveis 

que se adequaram à mesma. Com base no critério de Kaiser, foram selecionados três fatores 

que juntos explicaram 65,3% da variância total das variáveis incluídas no modelo. 

Diante de tais características, o componente 1 foi denominado “Urbanização e seus 

reflexos”. No segundo componente, destacam-se a maior renda, baixo analfabetismo, alta taxa 

de atividade dos 25 aos 29 anos, alta proporção de moradias adequadas e baixa Razão de 

dependência, sendo chamado de “Contexto socioeconômico favorável”. Já o terceiro 

componente englobou menor valor de crianças no ensino fundamental sem atraso e maior 

proporção de beneficiados por programas de Assistência Social, sendo um componente com 

significado negativo no que diz respeito aos Determinantes Sociais e intitulado “Pouca 

escolaridade e dependência do Estado”.  



67 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

Além dessas variáveis contextuais, foram analisados também o Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice Firjan 

de Desenvolvimento Municipal (IFDM) como forma de complementar as análises realizadas 

com as variáveis latentes produzidas pelos fatores. 

O IVS representa o conjunto de pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão 

social, principalmente por fatores socioeconômicos, como as condições precárias de moradia e 

saneamento, os meios de subsistência inexistentes e a ausência de um ambiente familiar.  O 

IDH é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do 

desenvolvimento humano: renda, educação e longevidade. O objetivo da criação do IDH 

foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento10. O IFDM se caracteriza por ser um estudo do Sistema FIRJAN que 

acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil 

municípios brasileiros em três áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde. Uma 

diferença entre o IFDM e o IDH, é que os dados do IFDM “podem ser coletados todo ano”, ao 

passo que os do IDH só são levantados uma vez por década, pois dependem de “dados do censo 

demográfico, realizado a cada 10 anos. 11 

Na análise da taxa de internação dos clusters juntamente com as variáveis contextuais, 

utilizou-se a Análise de Variância juntamente com o Pós-teste de Bonferroni. 

 

3 RESULTADOS 

Foram analisadas as internações de pessoas idosas por grupo de causas (CID-10) e de 

acordo com a Tabela 1, no período de 2010 a 2015, o número total de internações de pessoas 

idosas no Nordeste brasileiro foi de 3.935.526 internações, sendo em maior quantidade aquelas 

por doenças do aparelho circulatório (capítulo IX), seguida das doenças do aparelho respiratório 

(capítulo X) e em terceiro as doenças infecciosas e parasitárias (capítulo I) de acordo com a 

tabela 1.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_demogr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_demogr%C3%A1fico
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Ao avaliar a taxa de internações, utilizando uma população de 32.455.176 de idosos no 

período de 6 anos, observou-se uma taxa total de 1.212,60 de internações a cada 10.000 habitantes 

idosos. 

Tabela 1 – Causas de internações de idosos segundo a Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10) e suas Taxas na Região Nordeste, 2010-2015. 

CID-10 Número total 

de Internações  

(2010-2015) 

Taxa de 

Internação  

(2010-2015) 

Capítulo I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias 

 

453.072 139,59 

Capítulo II – Neoplasias 

 

320.430 97,96 

Capítulo III - Doenças do sangue e dos órgãos 

hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários 

 

39.869 6,39 

Capítulo IV - Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas 

 

246.887 75,86 

Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais 

 

27.529 8,40 

Capítulo VI - Doenças do sistema nervoso 

 

62.219 19,08 

Capítulo VII - Doenças do olho e anexos 

 

83.759 25,59 

Capítulo VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastoide 

 

13.780 0,42 

Capítulo IX - Doenças do aparelho circulatório 

 

923.820 283,48 

Capítulo X - Doenças do aparelho respiratório 

 

549.166 168,67 

Capítulo XI - Doenças do aparelho digestivo 

 

412.538 126,30 

Capítulo XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo 

 

121.029 37 

Capítulo XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo 

 

50.208 15,35 

Capítulo XIV - Doenças do aparelho geniturinário 

 

274.130 84,04 

Capítulo XV - Gravidez, parto e puerpério 632 0,19 
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Capítulo XVI - Algumas afecções originadas no período 

perinatal 

 

1.204 0,36 

Capítulo XVII - Malformações congênitas, deformidades 

e anomalias cromossômicas 

 

5.069 1,55 

Capítulo XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de 

exames clínicos e de laboratório, não classificados em 

outra parte 

 

77.277 23,61 

Capítulo XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas 

 

250.383 76,57 

Capítulo XX - Causas externas de morbidade e de 

mortalidade 

 

679 0,20 

Capítulo XXI - Fatores que influenciam o estado de 

saúde e o contato com os serviços de saúde 

35.248 10,76 

 

Para todos os clusters formados, de acordo com a Tabela 2, as maiores taxas de 

internação foram por doenças do aparelho circulatório, seguida das doenças do aparelho 

respiratório. Porém, ao analisar a terceira e quarta maiores taxas, observou-se uma pequena 

diferença, onde o Cluster 1 possui uma terceira maior taxa de internação para doenças do 

aparelho digestivo e em sequência as doenças infecciosas e parasitárias. Já no Cluster 2 e 3, a 

terceira maior taxa foi para doenças infecciosas e parasitárias e logo depois as doenças do 

aparelho digestivo.  

No cluster 2 ocorre predomínio das altas taxas de internações por grupo de causas, 

diferindo apenas nas doenças de pele e tecido subcutâneo, malformações congênitas, 

deformidades e anomalias cromossômicas e lesões, envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas que predominam no Cluster 3.  
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Tabela 2 –Taxas de internações de idosos por grupo de causas e sua relação com os Clusters de 

Maiores taxas de internação, menores taxas de internação e taxas intermediárias, 2010-2015. 

CID-10 Agrupamentos por taxas de causas de internação em idosos  

 

 

p 

Menores Taxas de 

Internação 

Cluster 1 

Média (desvio 

padrão) 

Maiores Taxas de 

Internação 

Cluster 2 

Média (desvio 

padrão) 

Taxas 

Intermediárias de 

Internação 

Cluster 3 

Média (desvio 

padrão) 

 

Doenças infecciosas e 

parasitárias 

75,76 (42,57) a 338,52 (115,19) b 177,98 (75,60) c <0,001 

Doenças do sangue e dos 

órgãos hematopoiéticos 

8,10 (6,92) a 15,46 (12,10) b 13,95 (10,03) b <0,001 

Doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas 

43,45 (27,08) a 152,21 (83,65) b 91,43 (50,53) c <0,001 

Doenças do sistema nervoso 10,28 (12,53) a 22,50 (26,13) b 15,97 (16,28) c <0,001 

Doenças do ouvido e da 

apófise mastoide 

0,16(0,51) a 0,49 (0,91) b 0,44 (0,81) b <0,001 

Doenças do aparelho 

circulatório 

158,81 (54,55) a 456,26 (54,55) b 285,37 (70,69) c <0,001 

Doenças do aparelho 

respiratório 

86,88 (38,20) a 338,93 (112,59) b 190,48 (59,07) c <0,001 

 

Doenças do aparelho 

digestivo 

78,30 (27,28) a 163,63 (68,12) b 126,91 (39,22) c <0,001 

Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 

17,58 (17,04) a 19,30 (21,55) a 30,15 (21,55) b <0,001 

Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido 

conjuntivo 

8,23 (6,19) a 13,45 (10,93) b 12,37 (8,73) b <0,001 

Doenças do aparelho 

geniturinário 

49,83 (21,63) a 113,97 (44,49) b 85,32 (29,95) c <0,001 

Malformações congênitas, 

deformidades e anomalias 

cromossômicas 

0,84 (1,3) a 0,78 (1,2) a 1,08 (1,48) b 0,001 

Lesões, envenenamento e 

algumas outras 

consequências de causas 

externas 

51,42 (21,25) a 63,15 (32,71) b 68,79 (30,65) c <0,001 

*Letras diferentes demonstram a existência de diferença significativa entre os clusters para um nível de confiança de 95% 
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Ao realizar a diferença das médias entre as taxas por grupo de causas de internações em 

idosos com os fatores contextuais, de acordo com a Tabela 3, observou-se que as variáveis 

contexto socioeconômico favorável, pouca escolaridade e dependência do estado, IVS e IFDM 

apresentaram diferença significativa entre os clusters. O Cluster 2, que possui as maiores taxas 

de internações foi o que apresentou os melhores valores para o contexto socioeconômico 

favorável. Os valores mais altos relativos à variável pouca escolaridade e dependência do estado 

estiveram presentes no cluster 1, o qual possui as menores taxas de internação. O IVS foi mais 

elevado para os clusters com taxas intermediárias e maiores de internação. Já o IFDM foi maior 

entre os clusters com as taxas menores e intermediárias de internação de pessoas idosas. 

Tabela 3 – Diferença das taxas de causa de internação de idosos com as variáveis contextuais, 

2010-2015  

Variáveis Agrupamentos por taxas de causas de internação em idosos  

 

 

p 

Cluster 1 

Municípios com 

menores Taxas de 

Internação 

 

Média (Desvio 

Padrão) 

Cluster 2 

Municípios com 

maiores Taxas 

de Internação 

 

Média (Desvio 

Padrão) 

Cluster 3 

Municípios 

com taxas 

Intermediárias 

de Internação 

Média (Desvio 

Padrão) 

 

Urbanização e seus 

reflexos 

 

0,34 (1,03) -0,78 (0,93) -0,00 (0,98) 0,284 

Contexto socioeconômico 

favorável  
0,01 (0,96) a c 0,11 (1,06) a -0,10 (1,01) b 0,007 

Pouca escolaridade e 

dependência do estado 

 

0,05 (0,94) a 0,03 (1,05) a b -0,10 (1,02) b 0,007 

Índice de Vulnerabilidade 

Social (IVS)  

 

0,46 (0,08) a 0,47 (0,09) b, c 0,47 (0,08) a c 0,012 

Índice de 

Desenvolvimento Humano 

(IDH) 

 

0,58 (0,04) O,59 (0,04) 0,59 (0,04) 0,109 
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Índice Firjan de 

desenvolvimento 

municipal (IFDM) 

0,51 (0,10) a 0,49 (0,09) b 0,51 (0,10) a 0,013 

*Letras diferentes demonstram a existência de diferença significativa entre os clusters para um nível de confiança de 95% 

4 DISCUSSÃO 

Apesar do grande número de estudos sobre a morbidade hospitalar em idosos, existe 

uma carência destes, especificamente quando se trata de estudos na Região Nordeste. No 

entanto, avaliando alguns poucos estudos relacionados às taxas gerais de internação nessa 

região, percebe-se que ela ocupa o segundo lugar quanto às maiores taxas, perdendo para a 

Região Sudeste. Um desses motivos pode estar relacionado ao fato das capitais nordestinas 

experimentarem atualmente rápido aumento de suas populações, tornando-se envoltas por 

aglomerados urbanos onde seus habitantes envelhecem sob condições de vida extremamente 

adversas e com falta de acesso aos serviços de saúde14,15    

No que se refere à distribuição das causas de internações, as maiores taxas de internação 

dos idosos nordestinos foram semelhantes a outros estudos de morbidade hospitalar em idosos 

desenvolvidos no Brasil, os quais utilizaram dados secundários. Na maioria destes, as maiores 

taxas se referem às doenças crônicas, estando em primeiro lugar as doenças do aparelho 

circulatório e em segundo as doenças do aparelho respiratório14,17,20,21,22,26,27.  

Essas causas de internações são predominantes do perfil de doenças da população idosa e 

faz-se importante enfatizar que o surgimento dessas morbidades podem ser minimizadas por 

adoção de hábitos de vida saudáveis como abandono do tabagismo e do consumo excessivo de 

álcool, manutenção de uma dieta balanceada e atividade física, e por intervenções dos serviços 

de saúde, enfocando serviços da atenção primária, através de atividades de promoção da saúde 

e prevenção das doenças , como ações educativas e preventivas, visitas domiciliares de 

acompanhamento, campanhas de vacinações contra gripe,  dentre outras ações de atenção a 

saúde.17,22   

A terceira maior taxa de internação, as doenças infecciosas e parasitárias, também se 

encontram com um número ainda elevado de internações. A esse fator, podemos destacar a falta 

de políticas públicas que atuem na redução das doenças infecciosas e parasitárias na região 

Nordeste21. No Brasil, mesmo com transformação do perfil epidemiológico das Doenças 
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Crônicas Não Transmissíveis, ainda não existem medidas abrangentes que atuem efetivamente 

na redução das doenças infecciosas e parasitárias, evidenciando que este perfil epidemiológico 

se constitui como um problema para o país, o que engloba a região supracitada. Um dos motivos 

pode estar relacionado à falta de saneamento básico na maioria dos municípios, o que retrataria 

também uma associação dessas doenças com fatores sociais precários presente na região 

Nordeste. 

Avaliando as taxas de internações com os municípios agrupados em clusters, observamos 

que os municípios que possuem maiores taxas de internação também tiveram o predomínio de 

doenças do aparelho circulatório seguindo a sequência do que já foi relatado e quando 

associados com fatores contextuais foram os que apresentaram o contexto socioeconômico mais 

favorável, porém com a menor média do IFDM. Porém, esse último com médias bastante 

regulares entre os clusters, não representando muita relevância. 

 Isso demonstra que apesar da população possuir um contexto socioeconômico favorável, 

existe uma precariedade no desenvolvimento dos municípios quanto à assistência à saúde, 

precarizando atividades preventivas e educativas e consequentemente a assistência à saúde 

quanto as doenças crônicas, porém existe uma maior procura quanto aos serviços hospitalares, 

fator que pode estar relacionado ao contexto de uma população mais esclarecida quanto a busca 

de atendimentos a sua saúde, o que poderia estar acarretando esse maior número de internações. 

 O grupo de municípios com as menores taxas de internação e que possui maiores valores 

de média para a variável pouca escolaridade e dependência do estado, demonstra que apesar da 

dependência do estado para seus atendimentos de saúde, essas menores taxas estão relacionadas 

a uma população idosa que por possuir pouca escolaridade não tem a conscientização de 

procurar os serviços de saúde ou muitas vezes também não faz uso desses, contribuindo para 

essa menor taxa.  Esses achados corroboram com demais estudos que avaliaram as internações 

dos idosos 19,21,22,23, em diferentes localidades. 

Todos os achados encontrados não foram diferentes de outros estudos que avaliaram as 

internações dos idosos, mesmo em diferentes localidades, o que demostra que as principais 

causas dessas doenças encontradas nos idosos podem ser minimizadas através de facilidade de 
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acesso aos serviços e através da adoção de políticas públicas de promoção, prevenção e 

tratamento adequado para a população idosa. 5,6,17,21,22,26 

Os dados encontrados no presente estudo devem servir de base para formulação e 

implantação de ações de prevenção e promoção da saúde favoráveis a uma maior qualidade de 

vida dos idosos, minimizando, portanto, o número dessas internações em todos os municípios 

do Nordeste, além de que avaliar a associação das desigualdades sociais na hospitalização dos 

idosos é um meio para a melhoria na efetividade das políticas de saúde, tendo como base as 

melhorias sociais. 

Se faz importante ressaltar que o presente estudo apresenta algumas limitações, 

semelhantes àqueles que utilizam dados secundários originados do SIH-SUS. Isso se deve ao 

fato de os indicadores de utilização de serviços hospitalares estarem restritos apenas a 

internações realizada pelo SUS, porém vale salientar que por seu caráter de retorno financeiro 

aos municípios, os dados são alimentados fidedignamente, o que ocasiona dados completos. 

Muitos estudos se utilizam desse banco de dados e demonstram as altas taxas de internações 

existentes nos serviços hospitalares quanto às morbidades dos idosos, servindo tais dados de 

parâmetros para o desenvolvimento das políticas públicas necessárias para o enfrentamento 

desses agravos. 
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5.2. ARTIGO 2 - CAUSAS DAS INTERNAÇÕES EM IDOSOS POR CONDIÇÕES 

SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS 

NO NORDESTE BRASILEIRO 

O presente artigo encontra-se em submissão na Revista Ciência e Saúde Coletiva, aguardando 

retorno para publicação do mesmo. 

 

RESUMO 

 O estudo objetivou realizar uma análise das internações dos idosos por condições 

sensíveis à atenção primária (ICSAP) à saúde e fatores contextuais associados no Nordeste 

brasileiro. Caracterizou-se por se um estudo com delineamento ecológico baseado em dados do 

Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde e do Sistema de Informação da 

Atenção Básica referentes a pessoas com idade entre 60 anos ou mais, residentes em municípios 

da região Nordeste. Como variável dependente, foram calculadas a taxa de internações por 

condições sensíveis à atenção primária (ICSAP). Nas independentes, utilizou-se a cobertura da 

atenção primária, a taxa do número de consultas realizadas em idosos na atenção básica e as 

variáveis contextuais. A taxa total de internação foi de 527,524, sendo em maior quantidade 

aquelas por insuficiência cardíaca, seguida das doenças cerebrovasculares e em terceiro as 

gastroenterites infecciosas. Na análise entre as taxas de ICSAP dos municípios agrupados em 

clusters com os fatores contextuais, todas foram significativas e os que possuíram menores e 

maiores taxas de internação continuaram com predomínio das internações por insuficiência 

cardíaca, e os de taxa intermediária prevaleceu as gastroenterites infecciosas. Avaliando os 

fatores contextuais, esses foram significativos para todos os clusters, e o de maiores taxas de 

internações apresentaram as melhores médias para o contexto socioeconômico favorável e 

maiores valores para pouca escolaridade e dependência do estado. Os de menores taxas possuiu 

as melhores médias para o fator “urbanização e seus reflexos”. Em relação à cobertura da 

atenção básica, ocorreu uma similaridade entre os clusters, e para a taxa do número de consultas 
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entre idosos, foi observado que apesar do maior número de consultas nos clusters com maiores 

taxas de internação, não existiu diferença significativa entre eles. Portanto, existiu um 

predomínio das doenças cardíacas nas internações por condições sensíveis à atenção primária e 

concluímos que fatores contextuais interferem nas condições dessa internação, necessitando 

além da melhoria da atenção primária, uma melhoria nas condições de vida da população. 

PALAVRAS CHAVES : Idosos ; SIH ; Fatores Epidemiológicos 
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ABSTRACT 

   

 TITLE: ELDERLY HOSPITALIZATIONS BY SENSITIVE CONDITIONS OF BASIC 

CARE AND ASSOCIATED FACTORS. 

 

The study aimed to analyze the hospitalizations of the elderly due to conditions sensitive 

to primary health care and associated factors in the Northeast of Brazil. A study with an 

ecological design based on data from the Hospital Information System of the Unified Health 

System and the Basic Attention Information System was carried out for people aged 60 and 

over residing in municipalities in the Northeast region. As a dependent variable, the rate of 

hospitalizations for conditions sensitive to primary care was calculated. In the independent 

ones, the primary care coverage, the rate of the number of consultations performed on the 

elderly in basic care, and the contextual variables were used. The total hospitalization rate was 

527,524, being the highest number due to heart failure, followed by cerebrovascular diseases, 

and infectious gastroenteritis in the third place. In the analysis between the ICSAP rates of the 

municipalities grouped in clusters with the contextual factors, all were significant and those 

who had lower and higher hospitalization rates continued with predominance of hospitalizations 

for heart failure, and those of intermediate rate remained with infectious gastroenteritis. 

Evaluating the contextual factors, these were significant for all clusters, and the ones with 

higher rates of admissions presented the best means for the favorable socioeconomic context 

and higher values for little schooling and state necessity. Those with the lowest rates had the 

best means for the "urbanization and its reflexes" factor. Regarding the coverage of basic care, 

there was a similarity between the clusters, and for the rate of the number of consultations 

among the elderly, it was observed that despite the greater number of consultations in clusters 

with higher hospitalization rates, there was no significant difference between them. Therefore, 

there was a predominance of cardiac diseases in hospitalizations due to conditions sensitive to 

primary care, and we conclude that contextual factors interfere with the conditions of 
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hospitalization, demanding, besides improving primary care, an improvement in the living 

conditions of the population. 

 

KEYWORDS: Elderly; SIH ; Epidemiologic Factors 
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1. INTRODUÇÃO 

 O aumento da população de idosos no mundo constitui atualmente tema de debates nas 

mais variadas esferas da sociedade. No Brasil, esse tema também vem se tornando relevante, 

pois semelhante aos países latino-americanos, este vem passando por um processo de 

envelhecimento populacional intenso. 

 Esse processo de envelhecimento traz consigo diversas alterações ao homem, dentre elas 

podemos citar as psicológicas, físicas e emocionais, o que aumenta a necessidade de atenção à 

saúde deste, principalmente devido ao aumento no número de doenças crônico-degenerativas. 

Nesse contexto, o sistema de saúde necessita se adaptar a essa inversão da pirâmide 

populacional, tanto em termos de capacitação dos profissionais quanto à própria estrutura 

organizacional dos seus serviços, incluindo nessa mudança a atenção primária, que se 

caracteriza por ser a porta de entrada de atendimento ao usuário. Esta atenção é primordial no 

processo de promoção da saúde, prevenção de agravos, hospitalizações, incapacidades e mortes 

precoces, pois uma atenção primária efetiva pode estar associada a redução de custos, maior 

satisfação dos usuários e melhores indicadores de saúde.1,4 

 Para avaliação e monitoramento da efetividade da atenção primária, uma lista de 

internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP), publicada na Portaria nº 221 

do Ministério da Saúde (MS), de 17 de abril de 2008, foi elaborada e validada no Brasil.2 Essas 

compreendem um conjunto de doenças e agravos que podem ser evitados por meio de cuidado 

ambulatorial oportuno e efetivo, controle de episódios agudos ou manuseio da doença ou 

condição crônica. Trata-se de um conjunto de eventos que dificilmente progrediriam a ponto de 

exigir internação, se abordados de maneira apropriada na promoção, prevenção, tratamento 

precoce e acompanhamento ambulatorial.  

Nessa perspectiva, altas taxas de ICSAP podem representar falhas na rede de atenção 

primária à saúde e baixa resolubilidade da atenção. No ano de 2008, o governo brasileiro, 

mediante a Portaria do Ministério da Saúde (SAS/MS 221), recomendou utilizar o indicador de 

ICSAP para avaliar a atenção primária no país.3 
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Para a avaliação dos serviços de atenção primária na atenção ao idosos, o ICSAP torna-se 

um bom indicador quanto à avaliação das morbidades dessa população, visto que as ações de 

prevenção e controle das doenças crônicas que mais acometem essa população são realizadas 

pela atenção primária, sendo um fator fundamental para a manutenção da saúde do idoso. Este 

indicador pode representar um instrumento de gestão eficiente para avaliação do desempenho 

da rede de atenção primária em saúde, já que essa rede é responsável pelos programas de 

prevenção e manutenção da saúde dessa população.5,6 

 Com o estudo das internações por condições sensíveis à atenção primária é possível analisar 

o impacto da atenção primária com base nas hospitalizações por ICSAP registradas em bancos 

de dados hospitalares e esta iniciativa vem desenvolvendo-se nos últimos anos no Brasil.7             

Além desses fatores, se faz necessário também avaliar os determinantes sociais de saúde da 

população, já que estudos relatam que além da melhoria da atenção básica, juntamente deve-se 

avaliar as condições sócioeconômicas da população, para que com as melhorias de acesso a 

saúde exista também uma melhoria na qualidade de vida como um todo. 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo estudar o grau de hospitalizações em 

idosos do Nordeste, no período de 2010 a 2015, avaliando a frequência de Internações por 

Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) e sua provável relação com fatores 

contextuais. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo com delineamento ecológico descritivo, com idosos a partir de 

60 anos ou mais residentes na Região Nordeste, nos anos de 2010 a 2015. As unidades amostrais 

são compostas por municípios da região Nordeste, no qual possui nove estados, 188 

microrregiões e 1.794 municípios. 

Foram selecionados dados das internações por condições sensíveis a atenção primária 

(ICSAP) de todos os municípios do Nordeste,  por local de residência, nos anos de 2010 a 2015, 

obtidos do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS), que tem como base as Autorizações 

de Internações Hospitalares (AIH tipo 1 ). 
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As causas de internações de idosos consideradas sensíveis à atenção primária 

correspondem às da Portaria 221, do Ministério da Saúde, de 17 de abril de 2008, exceto as 

relacionadas ao pré-natal e parto, que não são aplicáveis a essa população. A lista de ICSAP é 

formada pelas seguintes causas: doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis 

(A15 a A19, A33 a A37, A51 a A53, A95, B05, B06, B16, B26, G00.0, B50 a B54 e I00 a I02), 

gastroenterites infecciosas e complicações (A00 a A09 e E86), anemia (D50), deficiências 

nutricionais (E40 a E46 e E50 a E64), infecções de ouvido, nariz e garganta (H66, J00 a J03, 

J06 e J31), pneumonias bacterianas (J13, J14, J15.3, J15.4, J15.8, J15.9 e J18.1), asma (J45 e 

J46), doenças pulmonares (J20 a J21, J40 a J44 e J47), hipertensão (I10 e I11), angina (I20), 

insuficiência cardíaca (I50 e J81), doenças cerebrovasculares (I63 a I67, I69, G45 e G46), 

diabetes mellitus (E10 a E14), epilepsia (G40 e G41), infecção no rim e trato urinário (N10 a 

N12, N30, N34 e N39.0), infecção da pele e tecido subcutâneo (A46, L01 a L04 e L08), doença 

inflamatória nos órgãos pélvicos femininos (N70 a N76) e úlcera gastrointestinal (K25 a K28, 

K92.0, K92.1 e K92.2).   

Como variável dependente do estudo, foi avaliada a taxa de ICSAP nos idosos. A 

variável Taxa de Internação foi calculada pela razão entre o número de ICSAP dos idosos 

residentes nos municípios da região Nordeste e toda a população de idosos desses locais no ano 

de 2010, multiplicado por seis, pois representa o período analisado (2010-2015), para um 

aglomerado de 10 mil habitantes. 7  

As variáveis socioeconômicas contextuais, referentes ao ano do último censo (2010), 

foram coletadas a partir de fontes secundárias públicas e oficiais: Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2015) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2015), tanto em sua forma bruta, quanto transformada em indicadores pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2015). Além dessas variáveis, foram 

coletados dados de cobertura da atenção básica nos municípios e número de consultas em idosos 

na atenção primária, oriundas do SIAB, no qual utilizou-se a taxa do número de consultas, que 

consistiu na razão do número total de consultas no ano de 2010-2015 pelo número total de 

idosos do ano de 2010 multiplicado por 6, para um conglomerado de 10.000. 
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Com base em uma análise teórica e estatística, foram selecionadas 11 variáveis 

contextuais: renda per capita média (renda); taxa de analfabetismo na população de 18 anos ou 

mais (analf.); percentual da população de 6 a 14 anos no ensino fundamental sem atraso (e-

fund); grau de formalização dos ocupados (forma); taxa de atividade das pessoas de 25 a 29 

anos de idade (ativ25-29); taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade 

(desoc); percentual dos ocupados no setor agropecuário (agro); domicílios adequados (habit); 

razão de dependência (raz_dep); taxa de urbanização (tax_urb); e programas de assistência 

social (assis_soc). 

Como se trata de uma pesquisa sobre dados secundários oficiais de domínio público, 

houve dispensa de apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa. O qual seguiu as orientações 

da Resolução do Conselho Nacional de Saúde CNS no 466, de 12 de dezembro de 2012. 

2.1. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Dos 1.794 municípios do Nordeste, realizou-se uma análise de agrupamento não 

hierárquico do tipo K-means, a qual produziu clusters de municípios nordestinos, baseado nos 

capítulos das causas de internações por condições sensíveis a atenção primária. Quarenta e oito 

(48) municípios foram excluídos da análise por serem considerados outliers multivariados, 

obtidos a partir do cálculo da distância de Mahalanobis (D2), dividida pelo número de variáveis 

consideradas na análise. Formaram-se, portanto, três clusters, onde classificamos o cluster 1 

como os cluster de taxas intermediárias de ICSAP, o Cluster 2 de mais baixas taxas de ICSAP 

e o cluster 3 de mais altas taxas de ICSAP 

.   Em relação as mais de 800 variáveis socioeconômicas contextuais disponíveis, 

a seleção daquelas para a análise multivariada se deu por uma análise teórica com base nas 

dimensões dos modelos de Determinantes Sociais da Saúde, seguida de uma análise descritiva 

(histograma, média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo, mediana e percentis 25 e 75), 

com fins de identificar aquelas que melhor discriminam os municípios e com uma distribuição 

mais próxima da normalidade. Em seguida, obteve-se o coeficiente de correlação de Spearman 

entre todas as variáveis para a seleção daquelas que têm maior potencial de representar as 

demais (correlações significativas e acima de 0,3). 



85 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

Optou-se por resumir o conjunto de variáveis selecionadas através da Análise Fatorial 

tipo R, na qual estas variáveis são agrupadas de acordo com as dimensões latentes no seu 

conjunto e interpretadas por aquilo que representam coletivamente.9 Utilizou-se a matriz de 

correlação, a medida de adequação da amostra, o teste de esferecidade de Bartlett e a matriz 

anti-imagem como método de avaliação da correlação entre as variáveis e aplicabilidade da 

técnica estatística fatorial. A extração dos fatores foi realizada a partir da Análise de 

Componentes Principais (ACP), cujo número de componentes extraídos foi determinado pelo 

critério de Kaiser e, para facilitar a interpretação dos fatores, fez-se uso do método de rotação 

Varimax. 

Para a ACP, foram incluídas as variáveis contextuais que, a partir das suas correlações, 

foram reduzidas a três componentes representativos das diferentes dimensões relacionadas ao 

nível contextual dos Determinantes Sociais da Saúde. Confirmada a aplicabilidade da técnica 

estatística fatorial pela observação da matriz de correlações, com o determinante diferente de 

zero (0,006), matriz anti-imagem, teste de esfericidade de Bartlett (p<0,001) e Índice de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO= 0,86), procedeu-se à extração dos componentes com as onze variáveis 

que se adequaram à mesma. Com base no critério de Kaiser, foram selecionados três fatores 

que juntos explicaram 65,3% da variância total das variáveis incluídas no modelo. 

Diante de tais características, o componente 1 foi denominado “Urbanização e seus 

reflexos”. No segundo componente, destacam-se a maior renda, baixo analfabetismo, alta taxa 

de atividade dos 25 aos 29 anos, alta proporção de moradias adequadas e baixa Razão de 

dependência, sendo chamado de “Contexto socioeconômico favorável”. Já o terceiro 

componente englobou menor valor de crianças no ensino fundamental sem atraso e maior 

proporção de beneficiados por programas de Assistência Social, sendo um componente com 

significado negativo no que diz respeito aos Determinantes Sociais e intitulado “Pouca 

escolaridade e dependência do Estado”.  

Além dessas variáveis contextuais, foram analisados também o Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice Firjan 

de Desenvolvimento Municipal (IFDM) como forma de complementar as análises realizadas 
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com as variáveis latentes produzidas pelos fatores. Também foram avaliadas a cobertura da 

atenção básica nos municípios e a taxa do número de consultas na atenção básica em idosos . 

Na análise da taxa de internação dos clusters juntamente com as variáveis contextuais, 

utilizou-se a Análise de Variância juntamente com o Pós-teste de Bonferroni para uma 

significância de 5%. 

 

3. RESULTADOS 

Avaliando as internações de idosos por condições sensíveis a atenção primária (ICSAP), 

no período de 2010 a 2015, o número total de ICSAP no Nordeste foi de 1.727.043 ICSAP, 

com um maior número para insuficiência cardíaca, seguida de doenças cerebrovasculares e em 

terceiro as gastroenterites infecciosas. Na análise das taxas de ICSAP, utilizando uma 

população de 32.455.176 de idosos no período de 6 anos, observou-se uma taxa total de 527.524  

internações a cada 10.000 habitantes idosos – Tabela 1. 

Tabela 1 – Causas de internações de idosos por condições sensíveis a atenção primária e suas 

Taxas na Região Nordeste, 2010-2015. 

 

CID-10 Número total  

de  ICSAPS 

(2010-2015) 

     Taxa de ICSAP 

(2010-2015) 

1-Doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis 

 

10.680 3,26 

2- Gastroenterites infecciosas e Complicações 

 

241.289 73,705 

3 - Anemia 

 

12.189 3,723 

4- Deficiências nutricionais 

 

55.872 17,067 

5 - Infecções de ouvido, nariz e garganta 

 

5.525 1,688 

6- Pneumonia bacterianas 

 

69.199 21,138 

7- Asma 

 

67.589 20,646 
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8- Doenças Pulmonares 

 

 

105.072 32,096 

9 - Hipertensão 

 

143.963 43,976 

10 - Angina 

 

71.618 21,877 

11 – Insuficiência Cardíaca 

 

291.675 89,096 

12 – Doenças cerebrovasculares 

 

245.564 75,011 

13 – Diabetes mellitus 

 

193.189 59,012 

14 - Epilepsias 

 

9.585 2,928 

15 – Infecção no rim e trato urinário 

 

106.097 32,409 

16 – Infecção da pele e tecido subcutâneo 

 

65.521 20,014 

17 – Doença inflamatória de órgãos pélvicos femininos 

 

1.895 0,579 

18 – Úlcera gastrointestinal 

 

30.435 9,297 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) /DATASUS/MS 

Ao formar os clusters, de acordo com a Tabela 2, observou-se que no cluster com taxas 

menores e maiores de internação, esses obtiveram semelhança quanto ao maior número de 

doenças, onde prevaleceram as internações por insuficiência cardíaca, seguindo das doenças 

gastrointestinais e em terceiro as doenças cerebrovasculares, diferindo do cluster com taxas 

intermediárias de internação onde prevaleceu as gastroenterites infecciosas, seguidas de 

hipertensão e em terceiro o diabetes mellitus.  
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Tabela 2 –Taxas de internações de idosos por condições sensíveis a atenção primária e sua 

relação com os Clusters de Maiores taxas de internação, menores taxas de internação e taxas 

intermediárias, 2010-2015. 

ICSAP Agrupamentos por taxas de causas de internação em idosos  

 

 

p 

Taxas Intermediárias 

de ICSAP 

(CLUSTER 1) 

 

Média (desvio padrão) 

Menores Taxas de 

ICSAP 

(CLUSTER 2) 

 

Média (desvio padrão) 

Maiores Taxas de 

ICSAP 

(CLUSTER 3) 

 

Média (desvio padrão) 

 

Doenças preveníveis por 

imunização e condições 

sensíveis 

1,52 (3,27) a 1,63 (2,65) a 2,82 (5,54) b c <0,001 

Gastroenterites infecciosas e 

Complicações 

224,32 (91,06) a 50,83 (38,96) b 151,45 (66,17) c <0,001 

Anemia 

 

2,98 (5,31) a 2,95 (4,88) a 4,52 (7,30) b <0,001 

Deficiências nutricionais 

 

19,29 (34,09) a 11,45 (17,46) b 56,05 (59,58) c <0,001 

Infecções de ouvido, nariz e 

garganta 

3,73(6,49) a 1,05 (2,54) b 2,33 (4,45) c <0,001 

Pneumonias bacterianas 

 

18,24 (36,34) a 13,11 (21,72) a 50,38 (61,56) b <0,001 

Asma 56,32 (43,69) a 12,20 (14,35) b 66,11 (52,10) c <0,001 

 

Doenças Pulmonares 

 

35,70 (34,75) a 20,61 (17,77) b 67,39 (46,35) c <0,001 

Hipertensão 

 

139,96 (103,09) a 24,76 (25,49) b 73,75 (58,44) c <0,001 

Angina 

 

10,70 (11,93) a 13,61 (12,40) a 16,98 (27,25) b <0,001 

Insuficiência Cardíaca 

 

83,62 (44,78) a 57,86 (34,07) b 253,79 (116,27) c <0,001 

Doenças cerebrovasculares 

 

66,97 (36,44) a 49,52 (27,85) b 118,60 (72,96) c <0,001 

Diabettes mellitus 

 

87,10 (47,07) a 41,07 (26,68) b 117,05 (58,36) c <0,001 

Epilepsias 

 

3,67(2,81) a 1,59 (2,19) b 3,67 (5,140) a <0,001 

Infecção no rim e trato urinário 52,03(36,10) a 21,16(17,33) b 59,17(34,36) a <0,001 
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Infecção da pele e tecido 

subcutâneo 

20,23(19,50) a 15,35(15,06) b 34,24(28,28) c <0,001 

Doença inflamatória de órgãos 

pélvicos femininos 

0,70(1,10) a 0,37(0,85) b 0,58(1,00) a b <0,001 

Úlcera gastrointestinal 

 

7,79(9,20) a 6,14(5,98) a 12,48(15,65) a b <0,001 

*Letras diferentes demonstram a existência de diferença significativa entre os clusters para um nível de 

confiança de 95% 

Ao testar a existência de diferença entre as taxas por grupo de ICSAP em idosos com os 

fatores contextuais, de acordo com a Tabela 3, observou-se diferença significativa em ambos 

os clusters e as variáveis contextuais. O Cluster 3, que possui as maiores taxas de internações 

foi o que apresentou os melhores valores para o contexto socioeconômico favorável e maiores 

valores para pouca escolaridade e dependência do estado. O Cluster 2, que possui menores taxas 

de internação possuiu as melhores médias para o fator “urbanização e seus reflexos”. Em 

relação à cobertura da atenção básica, ocorreu uma similaridade entre os clusters, e para a taxa 

do número de consultas entre idosos, foi observado que apesar do maior número de consultas 

nos clusters com maiores taxas de internação, não existiu diferença significativa entre eles. O 

IVS foi mais elevado para os clusters com taxas intermediárias. Já o IFDM foi maior entre os 

clusters com as taxas menores de internação, assim como o IDH, porém as médias não foram 

tão destoantes entre esses últimos índices citados. 
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Tabela 3 – Diferença das taxas de internação de idosos por condições sensíveis à atenção primária em 

relação às variáveis contextuais, 2010-2015  

Variáveis Agrupamentos por taxas de causas de internação em idosos  

 

 

p 
Taxas 

Intermediárias de 

ICSAP 

(CLUSTER 1) 

 

Média (Desvio 

Padrão) 

Menores Taxas de 

ICSAP 

(CLUSTER 2) 

 

 

Média (Desvio 

Padrão) 

Maiores Taxas de 

ICSAP 

(CLUSTER 3) 

 

 

Média (Desvio 

Padrão) 

 

Urbanização e seus 

reflexos 

 

-022 (0,77) a 0,06 (1,05) b -0,04 (0,90) a b <0,001 

Contexto 

socioeconômico 

favorável  

0,05 (0,95) a 0,00 (1,00) b 0,32 (0,90) c    

<0,001 

Pouca escolaridade e 

dependência do estado 

 

0,05 (0,88) a -0,04 (1,00) a 0,29 (1,09) b <0,001 

Índice de 

vulnerabilidade social 

(IVS)  

 

0,49 (0,10) a 0,46 (0,04) b c 0,45 (0,04) a c <0,001 

Índice de 

desenvolvimento 

humano (IDH) 

 

0,58 (0,03) a 0,59 (0,10) b 0,52 (0,11) a b 0,009 

Índice Firjan de 

desenvolvimento 

municipal (IFDM) 

0,47 (0,10) a 0,52 (13,1) b 0,46 (13,1) a <0,001 

Cobertura da AB 

 
93,9 (10,5) a 91,6 (13,1) b 91,2 (13,1) b c 0,012 

Tx Consultas Idosos 

AB 

 

25850,0(98704,3)  28629,8(66962,5) 31504,7(146739,0) 0,774 

*Letras diferentes demonstram a existência de diferença significativa entre os clusters para um nível de confiança de 95% 
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4. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos mostraram que a taxa de ICSAP foi de 527,524 por 10 mil 

habitantes, onde as três principais causas de ICSAP encontradas foram insuficiência cardíaca, 

doenças cerebrovasculares e gastroenterites infecciosas. O conjunto dessas causas de 

internações consideradas sensíveis à atenção primária demonstra que uma boa atenção nesse 

nível de atendimento poderia prevenir esses eventos, e esses achados podem representar uma 

alerta quanto aos serviços de atenção básica de saúde, a fim de identificar falhas na atenção que 

compõe toda a região Nordeste. 

Nessa premissa, os estudos relatam que as taxas de hospitalização por CSAP serve de 

indicadores que vem sendo utilizados de forma crescente na avaliação dessa atenção, 

evidenciando que serviços de atenção primária de melhor qualidade estão associados à menores 

taxas de internação por CSAP.8,9  

As duas primeiras causas de ICSAP identificadas no estudo corroboram outros estudos 

na literatura que foram realizados no país, porém avaliam não só a população do idosos, mas 

também a população de uma forma geral. Porém, nesses estudos, ao avaliar as faixas etárias 

maiores de 60 anos, as doenças relacionadas ao aparelho circulatório estão entre as principais 

causas de ICSAP. 1,2,3,4,9,10,11,3,12 

A maior taxa de internação por insuficiência cardíaca no idosos do Nordeste é 

confirmada pelos dados divulgados para o Brasil, onde essa causa de internação representa a 

segunda mais frequente de internação por CSAP1,2. Quando analisamos os principais fatores de 

risco para insuficiência cardíaca, tem-se a hipertensão arterial, tabagismo, obesidade, 

sedentarismo e antecedentes familiares, fatores esses que podem ser trabalhados na atenção 

básica através da promoção da saúde e na prevenção dessas doenças. Quanto maior o número 

dessas doenças na população, demonstra-se a necessidade de trabalhar a diminuição da 

prevalência dos fatores de risco associados a esses eventos, assim como a melhoria na qualidade 

da atenção recebida na rede de atenção básica à saúde quanto a diminuição desses agravos. 

Avaliando as gastroenterites infecciosas como a terceira maior causa dessas internações, 

estas estão relacionadas a fatores sociais, por estar bem relacionada a condições de moradia e 
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de saneamento básico adequado. Estudos relatam ser essas mais relacionadas à população 

infantil, e relatam ser doenças ligadas a problemas de saúde pública no Brasil, determinando 

um forte impacto social e econômico. 10,12,13 

Ao analisar a taxa de ICSAP com os municípios agrupados em clusters, ambos 

possuíram diferença significativa, onde os que possuíram menores e maiores taxas de 

internação continuaram com maior número de internações por insuficiência cardíaca, já os de 

taxa intermediária prevaleceu as gastroenterites infecciosas. Diante disso, o cluster com as 

menores taxas de internação também foram aqueles que tiveram a maior média para o fator 

“urbanização e seus reflexos”, seguido do cluster com maiores taxas de internação. Fazendo a 

conexão com os dados encontrados, achados relatam que o processo de urbanização e a 

consequente transição demográfica, contribui para um aumento das doenças crônicas não 

trasnmissíveis14, pois esse processo gera desenvolvimento industrial, hábitos de vida não 

saudáveis e poluição ambiental, fatores esses que contribuem para um maior aumento dessas 

DCNT10, justificando o maior número das doenças por insuficiência cardíaca nesses clusters 

citados.  

O contexto socioeconômico favorável, também obteve predomínio no cluster com 

maiores taxas de internação, e em segundo os clusters com taxas intermediárias. Essas maiores 

taxas podem estar relacionadas a idosos que possuem o contexto sócio econômico mais 

favorecido, onde essa população possui uma maior consciência quanto à procura dos serviços 

de saúde, portanto, aumentando o número de taxas de internação devido a essa maior procura. 

No entanto, o fator pouca escolaridade e dependência do estado também obteve sua média nos 

clusters com maiores taxas de internação, devendo esse achado estar relacionado a uma 

precariedade dos serviços na atenção primária, já que nesse fator existe pessoas com uma maior 

dependência dos serviços de saúde do estado, e essas maiores taxas podem vir a refletir em um 

serviço de atenção primária deficitária, o que ocasionaria em maior número de internações , o 

que faz inferir que não existe uma resolutividade das CSAP na atenção básica.  

Além disso, população que acumula baixa escolaridade, baixa renda, traz 

consequentemente maior exposição a fatores de risco como o tabaco, dieta inadequada entre 
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outros fatores que aumenta o risco de internação por doenças crônicas, e portanto aumento no 

número das taxas de interrnação.10,12,17 

Estudo realizado nos distritos do município de Goiânia, também trouxeram achados 

semelhantes, onde distritos que possuíram melhores contextos sócieconômicos possuíram 

maiores taxas de internação, e concluiu que esse resultado foi resultante de falta de acesso aos 

serviços primários de saúde. 12 

No presente estudo, ao avaliar a cobertura da atenção básica, apesar de significativo, 

observou-se uma semelhança entre as médias dos clusters, não prevalecendo diferença nas 

médias, onde podemos inferir que a cobertura da atenção primária nos municípios não difere 

entre si. Achados semelhantes também foram encontrados para as médias do IVS, IDH e índice 

de FIRJAN. 

 Ao analisar o número de consultas de idosos na atenção primária, não existiu diferença 

significativa, fatores esses que não chegam a retratar a eficiência da atenção básica e sua relação 

com o menor ou maior surgimento das ICSAPS entre os clusters. Além disso, é importante que 

além da avaliação da atenção básica,seja avaliada as demais redes dos serviços de saúde,  pois 

uma boa estruturação da mesma poderá  propiciar melhorias na atenção a saúde ao cuidado do 

idoso e portanto reduzindo a internação dos idosos por CSAP.  

  Estudo realizado no Rio de Janeiro diferem dos achados do presente estudo, onde 

concluiu que existe uma relação entre as taxas de ICSAP e o acesso da atenção primária à saúde 

dos idosos, e as melhorias na cobertura da população pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

e o aumento no número de consultas médicas realizadas pelos idosos na rede de serviços de 

atenção básica mostraram-se relacionadas com a diminuição dessas taxas. 3 

  Outros estudos que relacionaram a criação da ESF com as ICSAPS, os resultados não 

mostraram correlação entre a expansão da ESF e diminuição das ICSAP. Embora a cobertura 

populacional pela ESF tenha aumentado em todas as regionais de saúde dos municípios 

estudados no período, esta não ocorreu de forma homogênea.15 Estudos com 1.622 municípios 

brasileiros também identificaram correlação negativa entre cobertura da ESF e ICSAP. 16 

O acesso e a qualidade do serviço prestado pela atenção básica à saúde são pontos 

centrais nos resultados da análise das internações por condições sensíveis à atenção primária. 
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Porém, em uma visão mais ampliada, as questões socioeconômicas e a prioridade concedida à 

oferta de serviços hospitalares, bem como uma estruturação em todas as redes de saúde, também 

contribuem para os resultados observados. Estudo realizado no Distrito Federal também relata 

essa importância de se observar os fatores contextuais como primordiais nas causas das 

internações.13 

  Diante dessa questão, vale salientar que a implantação da ESF ampliou a cobertura da 

atenção básica e contribuiu para a organização de um modelo assistencial que adotou a saúde 

da família como porta de entrada para o sistema, mas possivelmente não se fez acompanhar de 

uma correspondente melhoria no nível de organização e práticas desses serviços, não atingindo 

a resolutividade esperada, bem como não acompanhou a melhoria na qualidade de vida da 

população idosa, visto que observamos diferenças significativas entre os fatores contextuais e 

o número de ICSAP nos municípios. 

Autores relatam que ao avaliar a cobertura da atenção primária ou número de consultas, 

se faz necessário ir além da conferência da qualidade da atenção primária e do acesso que ela é 

capaz de refletir, uma vez que há outros fatores associados a seus resultados, tais como: a 

adequação da composição dos profissionais, principalmente a fixação de médicos; a associação 

aos determinantes sociais, econômicos, políticos e ambientais; a qualificação dos recursos 

humanos, os vínculos trabalhistas e outros aspectos da dimensão estrutural.10,16 

Os achados do presente estudo refletem a importância de se estudar as ICSAP nos idosos 

juntamente com o monitoramento dos determinantes sociais da saúde e da melhoria da 

qualidade de vida dessa população em prol da diminuição e do controle dessas ICSAPS, o que 

irá refletir na maior assistência quanto a atividade de promoção a saúde dos idosos e 

consequentemente na redução das doenças relacionadas a CSAP, não esquecendo dos fatores 

contextuais que  interferem diretamente para essa melhoria da qualidade de vida. 

Em se falando de uma limitação do presente estudo, vale salientar que o presente 

trabalho se limita apenas as internações iniciais, no qual pode-se existir erros de diagnóstico no 

momento da internação, o que poderia camuflar algumas dessas causas. Porém, ressalta-se que 

nosso estudo corroboram a vários outros da literatura, o que comprovam os achados mais 

comuns. 
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5. CONCLUSÃO 

Observou-se um predomínio das doenças por insuficiência cardíaca nas internações por 

condições sensíveis à atenção primária e que fatores contextuais interferem nas condições dessa 

internação, o que faz concluir que além da melhoria da atenção primária, se faz necessária uma 

melhoria nas condições de vida dos idosos, pois essa apresenta grande potencial de redução dos 

agravos e das complicações induzidas pelas doenças crônicas que surgem nessa população. 

Portanto, é mister que as políticas públicas trabalhem em intervenções que assegurem o cuidado 

quanto as doenças crônicas, mas que também fortaleçam a promoção do envelhecimento 

saudável 
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6 CONCLUSÕES 

 Diante dos achados, concluiu-se que na população idosa do Nordeste há predomínio de 

internações por doenças do aparelho circulatório e, quando relacionadas às internações por 

condições sensíveis à atenção primária, existe um predomínio pelas insuficiências cardíacas.  

Importante ressaltar que essas doenças podem ser melhor prevenidas e monitoradas nos serviços 

de atenção primária, através de melhoras no processo de promoção da saúde e prevenção dessas 

doenças. 

O contexto socioeconômico dos municípios influenciou para o maior número de 

internações nessa população, de modo que os municípios com melhor contexto socioeconômico 

tiveram as maiores taxas de internação em idosos, tanto nas internações totais quanto nas 

ICSAP. Os achados demonstram que avaliar os determinantes sociais se faz pertinente para que 

o sistema de saúde possa ser resolutivo por completo no que se refere à melhoria dos serviços 

de saúde dos idosos brasileiros e no processo de diminuição das internações dessa população, 

pois avaliar as vulnerabilidades da população idosa e atuar na redução das iniquidades pode 

contribuir para uma melhora na qualidade de vida e consequentemente na redução do número 

de internações. 

Os resultados encontrados servem de contribuição para a gestão dos serviços, para que 

exista a implementação de políticas públicas de saúde que visem conformar uma atenção 

primária à saúde resolutiva e de qualidade, assim como melhorias no contexto sócioeconômico 

da população, o que resultaria na melhoria da qualidade de vida dos idosos. 

 

 

  



99 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

ALFRADIQUE, M. E. et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a 

construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do sistema de saúde 

(Projeto ICSAP – Brasil). Cad. Saúde Pública, v. 25, n. 6, p. 1337-1349, 2009. 

 

ALVES, L. C. et al. A influência das doenças crônicas na capacidade funcional dos idosos do 

Município de São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, v. 23, n. 8, p. 1924-30, 2007. 

 

AMARAL, T. L. M. et al. Qualidade de vida e morbidades associadas em idosos. Rev. Bras. 

Geriatr. Gerontol., v. 18, n. 4, p. 797-808, 2015. 

 

BASTOS, R. M. R.; CAMPOS, E. M. S.; RIBEIRO, C. L. Internações por condições 

sensíveis à atenção primária em município do sudeste do Brasil. Rev. Assoc. Med. Bras., v. 

59, n. 2, p. 120-127, 2013. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2006b. (Caderno de Atenção Básica, n. 19). 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2010.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares (SIH). Morbidade 

hospitalar. Rio de Janeiro (RJ): Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 2011.  

 

BÓS, A. J. G.; KIMURA, A. Y. Internações por condições sensíveis à atenção primária em 

idosos com 80 anos ou mais em um hospital universitário do Rio Grande do Sul.  Rev. 

AMRIGS, v. 59, n. 2, p. 106-111, 2015. 

 

CABRAL RWL, SANTOS SR, MENEZES KDNB et al. Fatores Sociais e Melhoria da 

Qualidade de Vida dos Idosos: Revisão Sistemática. Rev enferm UFPE on line., Recife, 

7(5):1434-42, maio., 2013 

 

CABRELLI, R. et al. Idosos na unidade de saúde da família: morbidade e utilização de 

serviços de saúde. Rev Rene., v. 15, n. 1, p. 89-9, 2014.  

 

CALIXTO, O. J.; ANAYA, J. M. Socioeconomic status. The relationship with health and 

autoimmune diseases. Autoimmun. Rev., v. 13, n. 6, p. 641-654, 2014. 

 

CAMINAL-HOMAR, J.; CASANOVA-MATUTANO, C. La evaluación de la atención 

primaria y las hospitalizaciones por ambulatory care sensitive conditions. Marco conceptual. 

Aten. Primaria, v. 31, p. 61-5, 2003. 

 



100 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

CASTRO, V. C. et al. Perfil de internações hospitalares de idosos no âmbito do sistema único 

de saúde. Rev. Rene., v. 14, n. 4, p. 791-800, 2013. 

 

CLOSS, V. E.; SCHWANKE, C. H. A. A evolução do índice de envelhecimento no Brasil, 

nas suas regiões e unidades federativas no período de 1970 a 2010. Rev. Bras. Geriatr. 

Gerontol., v. 15, n. 3, p. 443-458, 2012. 

 

COMISSÃO NACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE (CNDSS). 

As causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil: Relatório Final. Rio de Janeiro: 

FIOCRUZ, 2008. 

 

DALGHREN, G; WHITEHEAD, M. Policies and strategies to promote social equity in 

health. Stockholm: Institute for Future Studies, 1991. 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS (DATASUS). Ministério da Saúde. 

Informações de Saúde. 2015a. Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 31 

maio 2018. 

 

DEL ANTONIO, A. C. F. T.; TONHOM, S. F. R.; CHIRELLI, M. Q. Cuidado ao idoso na 

atenção básica: práticas de educação em saúde do fisioterapeuta. Rev. Bras. Promoç. Saúde, 

v. 29, p. 5-15, 2016.   

 

ERVATTI, L. R.; BORGES, G. M.; JARDIM, A. P. Mudança demográfica no Brasil no 

início do século XXI: subsídios para as projeções de população. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. 

 

FÁVERO, P. L. et al. Análise de dados: modelagem multivariada para tomada de decisões. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

FRANCISCO, W. C. A região nordeste. 2013. Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-nordeste.htm>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

 

GEIB, L. T. C. Determinantes sociais da saúde do idoso. Ciênc. Saúde Coletiva., v. 17, n. 1, 

p. 123-133, 2012. 

 

GIRONDI, J. B. R. et al. Estudo do perfil de morbimortalidade entre idosos. Rev. Enferm. 

UFSM., v. 3, n. 2, p. 197-204, 2013. 

 

GÓIS, A. L. B.; VERAS, R. P. Informações sobre a mortalidade hospitalar em idosos nas 

internações do Sistema Único de Saúde do Brasil. Ciênc. Saúde Coletiva, v. 15, n. 6, p. 

2859-2869, 2010. 

 

GONÇALVES, S. X. et al. Capacidade funcional de idosos adscritos à estratégia saúde da 

família no município de João Pessoa – PB. Rev. Bras. Ciência Saúde, v. 15, n. 3, p. 287-294, 

2011.  



101 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

 

HE, W.; GOODKIND, D.; KOWAL, P. An aging world: 2015. United States Census Bureau, 

2016. Disponível em: 

<www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/noticias/noticia/envelhecimento-

transicao-demografica>. Acesso em: 31 maio 2018. 

 

HOFFMAN, E. J. et al. Sintomas depressivos e fatores associados entre idosos residentes em 

uma comunidade no norte de Minas Gerais, Brasil. J. Bras. Psiquiatr., v. 59, n. 3, p. 190-

197, 2010. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2010. 

Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm>. Acesso em: 23 

jan. 2014. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa 

Nacional de Saúde. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. 

 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.(IPEA) <http:// www.ipea.gov.br/>. 

Acesso em 2015 

 

KERNKAMP, C. L. et al. Perfil de morbidade e gastos hospitalares com idosos no Paraná, 

Brasil, entre 2008 e 2012. Cad. Saúde Pública, v. 32, n. 7, p. e00044115, 2016. 

 

LEBRÃO, M. L. O Envelhecimento no Brasil: aspectos da transição demográfica e 

epidemiológica. Saúde Coletiva, v. 4, n. 17, p. 135-140, 2007. 

 

LIMA, A. J. L. et al. Determinantes sociais da saúde relacionados dos idosos do interior do 

municipio de Quixadá-Ce. Mostra Interdisciplinar do curso de Enfermagem, v. 2, n. 1, p. 

123-133, 2017. 

 

MAGALHÃES ALA, MORAIS NETO OL. Desigualdades intraurbanas de taxas de internações 

por condições sensíveis à atenção primária na região central do Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 

22(6):2049-2062, 2017 

 

MARQUES, A. P. Análise das causas de internação de idosos segundo a classificação de 

condições sensíveis à atenção primária: estudo da evolução temporal no Estado do Rio de 

Janeiro. 2012. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2012. 

 

MARQUES, A. P. et al. Internação de idosos por condições sensíveis à atenção primária à 

saúde. Rev. Saúde Pública, v. 48, n. 5, p. 817-826, 2014. 

 

http://www.ipea.gov.br/


102 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

MARQUES, L. P.; CONFORTIN, S. C. Doenças do aparelho circulatório: principal causa de 

internações de idosos no Brasil entre 2003 e 2012. Rev. Bras. Ciências Saúde, v. 19, n. 2, p. 

83-90, 2015. 

 

MENDONÇA, S. S; ALBUQUERQUE, E. C. Perfil das internações por condições sensíveis à 

atenção primária em Pernambuco, 2008 a 2012. Epidemiol. Serv. Saúde, v. 23, n. 3, p. 463-

474, 2014. 

 

MENEGHELL, S. N. et al. Internações hospitalares no Rio Grande do Sul. Inf. Epidemiol. 

SUS, v. 6, n. 2, p. 49-59, 1997. 

 

MELO, M. D; EGRY, E. Y. Determinantes sociais das Internações por Condições Sensíveis à 

Atenção Primária em Guarulhos, São Paulo. Rev. Esc. Enferm. USP, v. 48, p. 133-140, 

2014. 

 

MIRANDA, G. M. D. O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências 

sociais atuais e futuras, Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., v. 19, n. 3, p. 507-519, 2016.  

 

MURAROA, C. F. et al. Estratégia saúde da família e as internações por condições sensíveis a 

atenção primária nos idosos. Rev. Baiana Saúde Pública., v. 37, n. 1, p. 20-33, 2013. 

 

MOTTA, C. C. R.; HANSEL, C. G.; SILVA, J. Perfil de internações de pessoas idosas em um 

hospital público. Rev. Eletrônica Enferm., v. 12, n. 3, p. 471-477, 2010.  

 

NAKAMURA-PEREIRA, M.; MENDES-SILVA, W.; DIAS, M. A. D. Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS): uma avaliação do seu 

desempenho para a identificação do near miss materno. Cad. Saúde Pública, v. 29, n. 7, p. 

1333-1345, 2013. 

 

NAKATANI-MACEDO, A. D. et al. Projeções do envelhecimento da população do Nordeste 

de 2000 a 2030 e suas implicações na renda. Nexos Econômicos – CME-UFBA., v. 10, n. 1, 

p. 7-32, 2016.  

 

NUNES, B. P; THUMÉ, E.; FACCHINI, L. A. Multimorbidity in older adults: magnitude and 

challenges for the Brazilian health system. BMC Public Health, v. 15, p. 1172, 2015.  

 

OLIVEIRA, M. L. C.; AMANCIO, T. G. Situações de saúde, vida e morte da população 

idosa residente no Distrito Federal. Curitiba: Ed. CRV, 2016. 

 

PAGOTTO, V.; SILVEIRA, E. A.; VELASCO, W. D. Perfil das hospitalizações e fatores 

associados em idosos usuários do SUS. Ciênc. Saúde Coletiva, v. 18, n. 10, p. 3061-3070, 

2013. 

  



103 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

PESSOA, F. S; AMORIM, C. C. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa: principais 

agravos e riscos à saúde. Universidade Aberta do SUS. UFMA/UNA-SUS, 2014. 

 

PILGER, C. et al. Causas de Internação Hospitalar de Idosos Residentes em um Município do 

Paraná: Uma análise dos últimos 5 anos. Rev. Enferm. UFSM., v. 1. n. 3, p. 394-402, 2011.  

 

PIMENTEL. O desafio do envelhecimento populacional na perspectiva sistêmica da saúde. 

BNDES Setorial 44,2016. p. 87-124 

 

PORCIÚNCULA, R. C. R. et al. Perfil socioepidemiológico e autonomia de longevos em 

Recife-PE, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., v. 17, n. 2, p. 315-325, 2016. 

 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013 

 

REIS, C.; BARBOSA, L.; PIMENTEL, V. O desafio do envelhecimento populacional na 

perspectiva sistêmica da saúde. BNDES Setorial 44, p. 87-124, 2016. 

 

ROCHA, P. R.; DAVID, H. M. S. L. Determinação ou determinantes? uma discussão com 

base na teoria da produção social da saúde. Rev. Esc. Enferm., v. 49, n. 1, p. 129-135, 2015. 

 

SANTOS, V. C. S. et al. Perfil das internações por doenças crônicas não-transmissíveis 

sensíveis à atenção primária em idosos da Metade Sul do RS. Rev. Gaúcha Enferm., v. 34, 

n. 3, p. 124-131, 2013. 

 

SILVA, V. L.; CESSE, E. A. P.; ALBUQUERQUE, M. F. P. M. Determinantes sociais da 

mortalidade do idoso: uma revisão sistemática da literatura. Rev. Bras. Epidemiol., v. 17, n. 

2, p. 178-193, 2014. 

 

SILVEIRA R. E. et al. Gastos relacionados a hospitalizações de idosos no Brasil: perspectivas 

de uma década. Rev. Einstein., v. 11, n. 4, p. 514-520, 2013. 

 

SIQUEIRA, A. B. et al. Impacto funcional da internação hospitalar de pacientes idosos. Rev. 

Saúde Pública, v. 38, n. 5, p. 687-694, 2004. 

 

TEIXEIRA, C. F. S.; VILAS BOAS, A. L. Q. Modelos de atenção à saúde no SUS: 

transformação, mudança ou conservação? 2013. Dissertação (Mestrado) - Universidade 

Federal da Bahia, Bahia, 2013. 

 

UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division. World population prospects: key findings and advance tables. New York: United 

nations, 2015. 

 

https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf


104 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

VASCONCELOS AMN, GOMES MMF. Transição demográfica: a experiência brasileira. 

Epidemiol Serv Saúde. 2012;21(4):539-48. 

 

VERAS, R. P. Em busca de uma assistência adequada à saúde do idoso: revisão da literatura e 

aplicação de um instrumento de detecção precoce e de previsibilidade de agravos.  Cad. 

Saúde Pública, v. 19, n. 3, p. 705-715, 2003. 

 

VERAS, R. Fórum. Envelhecimento populacional e as informações de saúde do PNAD: 

demandas e desafios contemporâneos. Introdução. Cad. Saúde Pública, v. 23, n. 10, p. 2463- 

2466, 2007. 

 

VERAS, R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. 

Rev. Saúde Pública, v. 43, n. 3, p. 548-54, 2009. 

 

VERAS, R. P. Um modelo em que todos ganham: mudar e inovar, desafios para o 

enfrentamento das doenças crônicas entre os idosos. Acta Scientiarum. Human and Social 

Sciences. v. 34, n. 1, p. 3-8, 2012.  

 

VIRTUOSO, J. F; BALBÉ, G. P; MAZO, G. Z. Morbidade e mortalidade da população idosa 

de Florianópolis: um estudo comparativo entre homens e mulheres. Rev. Bras. Geriatr. 

Gerontol., v. 13, n. 2, p. 215-223, 2010. 

 

 

  



105 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

 

  



106 
 

INTERNAÇÕES EM IDOSOS E FATORES CONTEXTUAIS ASSOCIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 
 

 


