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Objetivo - Conhecer algumas características das in-
ternações realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
devidas às doenças isquêmicas do coração (DIC) no Bra-
sil, de 1993 a 1997.

Métodos - Utilizamos  informações das autorizações
de internações hospitalares do banco de dados da
DATASUS e estudadas as internações devidas às DICs
(doenças codificadas de 410 a 414 pela Classificação In-
ternacional de Doenças – 9º revisão), segundo idade, sexo,
duração da internação e gastos do sistema com DIC.

Resultados - As DICs representaram 0,99% do total
dessas internações. Nesse grupo a  angina de peito foi a
mais freqüente, em 53,3% dos casos, seguida do infarto
agudo do miocárdio (26,5%).  A  freqüência de interna-
ções por DIC aumenta com a idade. Nos diagnósticos con-
siderados e nas faixas etárias estudadas houve mais ho-
mens internados por essas doenças, com exceção daquelas
devidas às angina de peito, com porcentagem maior de
mulheres. Pacientes internados por DIC ficam, em média,
de 5 a 8 dias internados. Os gastos com internações por
DIC em 1997 representaram 0,012% do PIB. De  1993 a
1997 as DICs representaram 1,0% das internações, mas
3,3% das despesas pagas pelo SUS.

Conclusão - As DICs constituem importante causa de
internação no SUS com custo bastante elevado, indicando
a necessidade de medidas preventivas, visando reduzir a
exposição a fatores de risco e a  diminuição da incidência
desse grupo de doenças no país.

Palavras-chave: doença isquêmica do coração, interna-
ções, gastos.
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  Artigo Original

No mundo inteiro, as doenças cardiovasculares cons-
tituem uma importante causa de morte. Geralmente, esse
conjunto de doenças representa a primeira causa, não so-
mente nos chamados países desenvolvidos, mas também
naqueles em desenvolvimento. Assim, no Brasil, na primei-
ra metade da década de 90, representava valores em torno
de 30% do total de mortes 1,2.

Dentre as doenças cardiovasculares destacam-se, pela
magnitude, a doença isquêmica do coração nas suas dife-
rentes manifestações clínicas e as doenças cerebrovascula-
res. Entre nós, a importância dessas doenças vem sendo
descrita em numerosos estudos de mortalidade, podendo-
se destacar, entre outros, os de Laurenti e Fonseca 3,4, Lolio
e Laurenti 5,6, mostrando a tendência de aumento nas taxas
de mortalidade por doença isquêmica do coração, a partir da
década de 40 no Município de São Paulo e o de Lotufo e
Lolio 7, o início de seu declínio nos anos 80. Estudos salien-
tando a importância desse grupo de causas de morte foram
realizados por Lessa 8, Lessa e Silva 9 e Chor e cols. 1,2.

Assim como os estudos de mortalidade permitem
ações específicas de prevenção, a análise da freqüência
desse grupo de doenças, constituído pela morbidade hospi-
talar, resulta em uma fonte maior de informações. A análise
das internações por causas permite que se avalie a freqüên-
cia de cada uma, o tempo de permanência no hospital, os
valores gastos com cada doença, entre outros. Consideran-
do que os recursos médicos disponíveis, representados por
exames que permitem diagnóstico cada vez mais precoce e
tratamentos de última geração, influem aumentando a so-
brevida dos pacientes, a morbidade hospitalar e ambula-
torial passam a constituir a melhor e mais ampla fonte de in-
formação sobre doenças, especialmente as crônicas.

Os estudos que abordam as estatísticas de morbidade
são de mais difícil realização, menos freqüentes e abrangem
quase sempre populações limitadas. Ainda assim são vários
os pesquisadores que se dedicam a este tema, como os es-
tudos de prevalência de hipertensão arterial no Rio Grande
do Sul 10, ou aqueles referentes aos fatores de risco para
doenças crônicas, entre outros, os de Rego e cols. 11, Mar-
tins e cols. 12, e Chor, 1996 13.
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A descrição do padrão da morbidade, bem como uma
aproximação da magnitude da doença isquêmica do coração
para o país como um todo, pode ser feita por meio da única
fonte existente que é a internação hospitalar, fornecida pelo
Sistema de Informações Hospitalares SIH/SUS. Ainda que
esse sistema trate somente das internações pagas pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS) deve se destacar que representa
80% da assistência médico-hospitalar oferecida à população,
representando cerca de 12 milhões de internações por ano.

Desta forma, o uso dos dados gerados pelas interna-
ções hospitalares constitui uma fonte de fácil acesso, com
um número elevado de informações, abrangendo o país
todo,  permitindo obter dados fundamentais para os vários
tipos de ações de saúde.

Valendo-se dessa fonte de dados, objetivamos conhe-
cer algumas características das internações por doenças
isquêmicas do coração, de 1993 a 1997, como tipo de mani-
festação, sexo e idade dos pacientes, além do tempo de per-
manência e gastos com a internação.

Métodos

O estudo utiliza dados secundários para descrever
algumas características dos pacientes internados por doen-
ças isquêmicas do coração no Brasil, de 1993 a 1997.

Os dados brutos das hospitalizações pagas pelo SUS
e representados pelas autorizações de internações hospita-
lares foram obtidos por meio do CD-ROM do Ministério da
Saúde, DATASUS, para os anos de 1993 a 1997. Foram sele-
cionados aqueles referentes às doenças isquêmicas do co-
ração que, pela Nona Revisão da Classificação Internacio-
nal de Doenças (CID-9), apresenta as seguintes especifica-
ções ou descrições:

Doença isquêmica do coração (410-414): Infarto agu-
do do miocárdio (410); outras formas agudas e subagudas
da doença isquêmica do coração (411) - incluindo as  mani-
festações ou descrições: insuficiência coronariana (aguda),
síndrome intermediária, síndrome de Dressler e pré-infarto;
infarto antigo do miocárdio (412); angina do peito (413) - in-
cluindo as manifestações ou descrições: angina cardíaca,
angina de decúbito, angina de esforço e síndrome angino-
sa; outras formas da doença isquêmica do coração (414) - in-
cluindo as manifestações ou descrições: aterosclerose coro-
nariana, doença aterosclerótica do coração, esclerose coro-
nariana, isquemia miocárdica e aneurisma do coração.

Esse grupo de doenças constitui um agrupamento
dentro do capítulo das doenças do aparelho circulatório,
usado, neste estudo, como comparação para a média de
permanência.

Os casos foram selecionados segundo a informação
referente a uma dessas manifestações ou descrições e anali-
sados de acordo com características dos pacientes. Foram
utilizadas as informações sobre idade e sexo, duração média
(em dias) e valor pago pela internação (em reais).Todas es-
sas variáveis estão disponíveis no CD-ROM.

Os resultados serão apresentados para a somatória
dos casos (1993 a 1997), com exceção dos valores pagos por

internação, cuja informação se refere apenas ao ano de 1997
por não disponibilidade dos dados de anos anteriores em
CD-ROM.

A variável referente ao valor pago pela internação re-
presenta o gasto do sistema com cada internação, não sig-
nificando seu custo real. No entanto, o termo custo foi utili-
zado neste estudo, como sinônimo de valor pago, por ser
consagrado pelo uso. Essa variável, gasto, assim como a
variável tempo de permanência são limitadas pelas normas
do SUS. Portanto, podem não servir de parâmetro para com-
parações internacionais ou mesmo para afirmar ser este o
gasto ou o tempo de permanência real para cada uma dessas
condições. Permitem, no entanto, que se façam compara-
ções com as demais causas de internação pelo mesmo siste-
ma, que obedecem as mesmas normas.

Resultados

No período 1993-1997 foram internados 689.825 pa-
cientes devido a doenças isquêmicas do coração (410-414),
representando 10,1% das internações por doenças do apa-
relho circulatório e 0,99% do total das autorizações de inter-
nações hospitalares referentes a todas as causas.

Em relação ao sexo, chama a atenção o padrão típico e
específico para esse grupo de doenças, onde 54,3% das in-
ternações por doenças isquêmicas do coração correspon-
dem a indivíduos do sexo masculino e 45,7% do feminino.
Este padrão, no entanto, se inverte ao se analisar as demais
internações, excluindo-se as doenças isquêmicas do cora-
ção. Nesse caso, 65% são de mulheres e 35% de homens.

Considerando que a primeira causa de internação
hospitalar é parto, ou suas complicações, parece justificável
a alta porcentagem de internações de mulheres. Mesmo que
sejam excluídas as internações por parto e suas complica-
ções, ainda assim 54,7% das internações são de indivíduos
do sexo feminino enquanto 45,4% são do sexo masculino.

Verificou-se uma redução no total de internações de
20,9% (passou de 15.617.080 para 12.351.464). A redução de
internações por doenças do aparelho circulatório foi de
27,1% (de 1.613.070 para 1.176.300) e a de doenças isquêmi-
cas do coração de 29,8% (de 168.216 para 118.090). Obser-
vou-se redução na internação para todos os grupos de cau-
sas, sendo menores aquelas referentes a causas mal defini-
das, 5,3%; doenças do aparelho respiratório, 14,2% e anoma-
lias congênitas, 14,7%. Reduções maiores que aquelas por
doenças isquêmicas do coração foram observadas apenas
para as doenças infecciosas e parasitárias, 34,6%; neopla-
sias, 32,3%, doenças do aparelho geniturinário, 37,3% e
doenças osteomusculares, 33,5%. Os dados quanto às ma-
nifestações ou tipo de doenças isquêmicas do coração, en-
contram-se na tabela I.

O grupo representado por angina de peito (que agrupa
também outras descrições destas - 413) foi responsável por
53,3% do total, sendo maior a freqüência no sexo feminino
(60,8%) que no masculino (47,0%). Segue-se infarto agudo
do miocárdio (410) com 26,6% das internações e maior fre-
qüência no sexo masculino. O diagnóstico de infarto antigo
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do miocárdio (412) foi o menos freqüente, 0,38% dos casos
de doenças isquêmicas do coração. A tabela II mostra a dis-
tribuição de doenças isquêmicas do coração segundo idade
e sexo.

Como era de se esperar, a freqüência de internação por
doenças isquêmicas do coração, em ambos os sexos, au-
menta com o progredir da idade (tab. II). Observa-se também
que, excetuando-se a angina do peito, o número de interna-
ções de pacientes do sexo masculino foi maior em todos os
grupos etários.

Considerando o infarto agudo do miocárdio, verificou-
se um número de internações 13,1 vezes maior entre homens
de 65 anos e mais, quando comparados aos internados com
idade inferior a 35 anos. Entre mulheres, o número de inter-
nações foi 22,6 vezes maior para aquelas com idade de 65
anos ou mais em relação àquelas com idade até 35 anos. En-
tretanto, quando se considera o total de internações por

doenças isquêmicas do coração, essa diferença praticamente
desaparece, sendo respectivamente, 32,5 e 31,8 vezes, suge-
rindo que o infarto agudo do miocárdio, ainda como uma ma-
nifestação aguda de uma doença crônica, atinge os homens
mais jovens, com maior freqüência, e para o sexo feminino
constitui o resultado de um processo mais longo, sendo
prevalente nas idades maiores. Um enfoque mais específico,
utilizando coeficientes, poderia confirmar essa avaliação.

Quanto à duração da internação, considerada pela
média de dias, os dados encontram-se na tabela III: a angina
de peito (413) teve a menor média de dias, enquanto as ou-
tras formas, agudas e subagudas de doença isquêmica do
coração (411) e infarto antigo do miocárdio e outras formas
de doença isquêmica do coração (412 e 414) tiveram a maior
média de dias de internação.

Chama a atenção o aumento na média de dias de interna-
ção no grupo das outras formas agudas e subagudas da
doença  isquêmica do coração (411), que foi de 27,6%, en-
quanto que, para o conjunto de doença isquêmica do coração
(410-414), houve um aumento de 10,8% na duração média de
internação, comparando os dados de 1993 com os de 1997.

É de se notar que, para o conjunto de doenças do apa-
relho circulatório, não houve mudança enquanto que a mé-
dia de dias de internação para "todas as causas", teve pe-
quena diminuição.

Em relação ao tempo de permanência no hospital, as
freqüências para todos os tipos de manifestação de doen-
ças isquêmicas do coração variam de 5 a 8 dias. Do total de
internações por doenças isquêmicas do coração, em 1997,

Tabela I - Internações hospitalares pagas pelo SUS, segundo sexo e tipo de manifestação das doenças isquêmicas do coração. Brasil, 1993 a 1997

Masculino Feminino Total
Diagnóstico nº % nº % nº %

410 – Infarto agudo do miocárdio 114649 30,8 67151 21,5 181800 26,6
411 – Outras formas agudas e subagudas da
doença isquêmica do coração 57494 15,5 37730 12,1 95224 13,9
412 - Infarto antigo do miocárdio 1583 0,43 1040 0,3 2623 0,4
413 - Angina do peito 174881 47,0 189991 60,8 364872 53,3
414 - Outras formas da doença isquêmica do coração 23443 6,3 16828 5,4 40271 5,9

410 – 414 372050 100 312740 100 684790* 100

Tabela II - Internações hospitalares pagas pelo SUS segundo tipo ou manifestação das doenças isquêmicas do coração, sexo e  idade, Brasil 1993 a 1997

                                Sexo e idade 15-24a 25-34a 35-44a 45-54a 55-64a 65a e mais Total
Doença isquêmica do coração M F M F M F M F M F M F M F

410 – Infarto agudo do miocárdio 489 262 2706 1203 11921 5108 25173 10883 32428 16582 41932 33113 114649 67151
411 - Outras formas agudas e
subagudas da doença
isquêmica do coração 224 186 920 687 5330 3138 13262 7651 18895 11582 18863 14486 57494 37730
412 – Infarto antigo do miocárdio 15 4 52 27 168 103 357 199 396 268 595 439 1583 1040
413 – Angina do peito 1040 1156 4998 5216 18671 20122 37947 40200 49617 49958 62608 73339 174881 189991
414 – Outras formas da doença
isquêmica do coração 296 284 710 814 2371 1743 5268 3252 7343 4687 7455 6048 23443 16828

410 – 414 2064 1892 9386 7947 38461 30214 82007 62185 108679 83077 131453 127425 372050 312740

Tabela III - Média de permanência (em dias) por internações
hospitalares pagas pelo SUS, segundo tipo de manifestação das

doenças isquêmicas do coração

Doença isquêmica do coração 1993 1997

410 - Infarto agudo do miocárdio 7,6 8,0
413 - Angina do peito 5,6 5,9
412e414 – Infarto antigo do miocárdio
e outras formas da doença
isquêmica do coração 8,0 8,8
410 – 414 6,5 7,2
Doenças do aparelho circulatório 7,2 7,2
Todas as causas 6,7 6,4

*Estão excluídos deste total os casos de sexo não informado.
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foi constatado que 2,0% permaneceram internados por 29
dias ou mais e igual proporção permaneceu de 22 a 28 dias no
hospital. No entanto, como já foi comentado, esses dados
são limitados pelas normas do SUS.

Quanto aos custos, isto é, valor que o SUS pagou, em
1997, pelas internações, a tabela IV mostra o valor total (em
reais) para as doenças isquêmicas do coração e suas dife-
rentes manifestações e, como comparação, os valores rela-
tivos ao total de internações (todas as causas) e ao total de
internações por doenças do aparelho circulatório.

É possível observar que os gastos com internações por
doenças isquêmicas do coração chegou, em 1997, a ser supe-
rior a 100 milhões de reais, correspondendo a 3,26% do gasto
com o total de internações e, aproximadamente, 20% das in-
ternações no conjunto de doenças do aparelho circulatório.

Observamos que o custo médio por internação por
doenças isquêmicas do coração é superior (o dobro) ao va-
lor médio total de doenças do aparelho circulatório e pouco
mais de três vezes o custo médio do total de internações por
todas as causas.

Discussão

O número de internações por doenças isquêmicas do
coração no período de 1993 a 1997 foi bastante grande, cor-
respondendo a aproximadamente 1% do total de interna-
ções por todas as causas. Deve-se, entretanto, considerar
que esse valor possa estar subestimado, visto que nem
sempre os médicos informam a doença de base, registrando
uma complicação desta, como por exemplo, a insuficiência
cardíaca, especificada ou não como congestiva.

De fato, no período de estudo, foram internados
2.345.981 pacientes com esse diagnóstico cuja distribuição,
por idade, é semelhante à das doenças isquêmicas do cora-
ção. Entretanto, verifica-se, para esses casos de insuficiên-
cia cardíaca, que não existe grande diferença entre os sexos,
sendo que, em alguns grupos etários, é um pouco maior o
número de internações do sexo feminino. Apesar deste fato,

não é difícil imaginar que parcela apreciável deste total te-
nha as doenças isquêmicas do coração como doença pri-
mária ou de base.

Por essa razão é que se pode afirmar, com quase certeza,
que o número de internações de pacientes por doenças is-
quêmicas do coração, tal como aparece nos resultados, é um
valor mínimo. É de se lembrar ainda que, além da insuficiência
cardíaca, poder-se-ia também agregar, nesse grupo, parte dos
casos que teve como diagnóstico de internação, arritmias
cardíacas, doença do coração, cardiopatia, entre outros.

Desta forma, ao fazer uma análise das internações por
doenças isquêmicas do coração deve-se salientar, ainda,
que foram incluídos apenas os casos internados nos hospi-
tais do SUS ou a ele conveniados, excluindo-se os atendi-
mentos de emergência e os casos ambulatoriais.

Como já foi descrito, houve redução no total de inter-
nações. Tal fato foi devido à resolução do Ministério da
Saúde que promoveu alteração nos critérios para interna-
ção,  refletindo-se em todas as causas; entretanto, a redução
das internações por doenças isquêmicas do coração, de
29,8%, foi superior à média total (20,9%). Poder-se-ia espe-
cular que, além do fator administrativo que reduziu as inter-
nações, estaria ocorrendo uma diminuição dos casos de
doenças isquêmicas do coração. Esse fato está bem descri-
to para a mortalidade no Estado de São Paulo, pois no perío-
do considerado ocorreu uma redução de 28,3% 14.

Esses dados podem levar à hipótese que estaria tam-
bém ocorrendo uma diminuição na incidência, o que pode-
ria influir na redução da mortalidade por doenças isquêmi-
cas do coração, como vem sendo descrito. Entretanto, nada
se pode afirmar, visto que não seria o presente tipo de estu-
do o mais apropriado para tal avaliação.

Quanto ao tipo de manifestação de doenças isquêmi-
cas do coração, observamos o destaque da angina de peito,
53,3% dos casos, a qual, por sua vez, foi a única manifesta-
ção mais freqüente nos casos de internação em mulheres
seguida pelo infarto agudo do miocárdio, mais freqüente
nos homens. Foram mínimas as internações por infarto anti-
go do miocárdio (0,4%).

Ainda que a angina de peito tenha sido a responsável
pelo maior número de internações, foi ela que teve a menor
média de dias de internação, 5,6 e 5,9 dias em 1993 e 1997. A
maior média de dias de internação foi de outras formas de
doenças agudas e subagudas de doenças isquêmicas do
coração, seguindo-se infarto antigo e outras formas de do-
enças isquêmicas do coração. A média para o total de inter-
nações por doenças isquêmicas do coração, em 1997, foi
igual a verificada para internações por doenças do aparelho
circulatório e maior do que a média de dias de internação
por todas as causas.

Os resultados mostraram que houve um aumento da
média de dias de internação para doenças isquêmicas do
coração em todas suas formas de manifestações, principal-
mente em relação a outras formas agudas e subagudas da
doença isquêmica do coração, que aumentaram em 27,6% o
tempo de internação, em 1997, quando comparado com
1993. No entanto, esta é apenas uma observação, não se po-

Tabela IV – Valor total e média de gastos segundo tipo de
internação. Doenças isquêmicas do coração, doenças do aparelho

circulatório e todas as causas

Internações Valor total Média por
(R$) Internação (R$)

410 - Infarto agudo do miocárdio 21.361.083,85 629,89
411 - Outras formas agudas
e subagudas da doença
isquêmica do coração 38.397.717,84 2395,36
412 - Infarto antigo do miocárdio 263.932,15 773,99
413 - Angina do peito 29.411.985,51 480,72
414 - Outras formas da
doença isquêmica do coração 15.065.733,04 2.274,07

410 – 414 104.500.452,39 884,92

Doenças do aparelho circulatório 522.779.048,84 444,42
Doenças do ap. circulatório
 menos DIC 418.278.596,45 395,26
Total de internações 3.205.852.023,00 259,55
Total de internações menos DIC 3.101.351.570,61 253,51
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dendo com esses dados aventar hipóteses. Mc Govern e
cols. 15, estudando aspectos e tendências da mortalidade,
morbidade, assistência médica e fatores de risco para a
doença coronariana aguda em residentes na área metropoli-
tana de Minneapolis, St Paul, EUA, de 1985 a 1990 e verifica-
ram que nesse período houve redução na duração média de
internação por infarto agudo do miocárdio. Essa redução foi
de 8,5 dias para 6,2 dias para o sexo masculino e de 8,9 dias
para 6,9, para o sexo feminino.

O estudo desses autores permitiu verificar que houve
mudanças substanciais na proporção de pacientes submeti-
dos a procedimentos cirúrgicos específicos ou tipos de me-
dicação. Assim, a freqüência do uso de terapia trombolítica
mais que dobrou no período (de 13% para 30%), bem como
pacientes submetidos a angioplastia coronariana (de 5% para
21%); uso de aspirina (de 27% para 81%) e heparina (de 53%
para 75%). Ao contrário, houve declínio moderado, mas esta-
tisticamente significante, no uso de warfarina (de 20% para
14%) e betabloqueadores (de 56% para 50%). Os autores dis-
cutem os achados, relacionando-os, sobretudo, a taxas de
internações, diminuição da incidência e dos fatores de risco.

No nosso caso, como já comentado, não é possível
qualquer discussão a respeito das alterações na duração
média das internações. Trata-se de uma observação inte-
ressante e que merece um estudo à parte, lembrando que po-
dem ter ocorrido fatores administrativos regulando o tempo
de internação.

Os resultados mostraram também que a relação das in-
ternações por infarto agudo do miocárdio de pacientes de
65 anos ou mais com aqueles de menos de 35 anos é bem
maior no sexo feminino, 22,6 vezes contra 13,1 vezes no sexo
masculino. Esse fato está de acordo com o que se observa,
clínica e epidemiologicamente, em outros tipos de estudo;

isto é, o crescimento da freqüência e da mortalidade de
infarto agudo do miocárdio em idosos é maior nas mulheres
do que nos homens, destacando-se, por sua vez, que isto
não foi observado para o conjunto das internações por
doenças isquêmicas do coração.

Os resultados do presente estudo mostraram que os
gastos com internações por doenças isquêmicas do cora-
ção em 1997 atingiu valor superior a cem milhões de reais.
Esse valor representa, aproximadamente,  0,012% do PIB da-
quele ano. Levando-se em conta que o número de casos in-
ternados com o diagnóstico de doenças isquêmicas do co-
ração, em suas diferentes manifestações, representa apenas
o mínimo, é possível avaliar, estimativamente, o gasto com a
doença. Vale lembrar que são internações pagas pelo Siste-
ma Único de Saúde, não se considerando o real custo de
cada condição estudada.

Salientamos, ainda, que os valores pagos pelas inter-
nações decorrentes das doenças isquêmicas do coração,
apenas quando assim declaradas, de 1993 a 1997, foram res-
ponsáveis por 1,0% do total de internações e 3,3% das des-
pesas pagas pelo SUS com todas as internações. Portanto
custaram três vezes mais que os gastos com todas as outras
internações.

Realmente, os gastos com as internações por doenças
isquêmicas do coração no Brasil são bastante elevados, su–
perando a média para outras doenças e levando o SUS a
adotar medidas visando reduzir as internações, bem como o
tempo de permanência. A redução, entretanto, seria conse-
guida, a médio e longo prazo, se fossem aplicados recursos
em atividades educativas visando reduzir a exposição a fato-
res de risco. O que faria reduzir a incidência por doenças is-
quêmicas do coração, diminuindo não só as internações
como também a mortalidade.
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