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OBJETIVOS: Apresentar, analisar e discutir o gasto do Sistema Único de Saúde (SUS) com internações por aterosclerose 

entre o período de 2008 a 2017, a partir de uma perspectiva crítica e orçamentária. MATERIAL E METODO: Trata-se de 

um estudo descritivo. Foram utilizados os dados fornecidos pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Os dados 

foram trabalhados em planilhas do Microsoft Excel e pelo programa IBM SPSS Statistics 20. RESULTADOS: No total, os 

gastos do SUS com portadores de aterosclerose, durante o período analisado, foram de R$ 321.957.160. Em 2008, o 

valor foi de R$ 13.176.516,23 e aumentou 298,8%, cerca de 39 milhões de reais, no de 2017. Em relação ao sexo, os 

homens gastaram 43.080.769 reais (30%) a mais que as mulheres. Ao analisar as regiões, o Sudeste foi a que mais 

gastou utilizando R$ 142.097.578 (44,1% do valor total) da verba pública, seguido pela região Sul com 32%. As duas 

regiões somam 77,1% do valor total gasto pelo SUS durante a década analisada. O Norte foi a região menos expansiva 

porque usou apenas 1,7% do valor total. Por fim, o SUS gastou mais com pessoas com uma idade superior a 60 anos 

(R$ 167.921 milhões), seguido pela faixa etária de 50 a 60 anos (R$ 63.576.008). CONCLUSÃO: Ao analisar os dados, 

percebe-se que gastos com aterosclerose consomem boa fração da verba pública, principalmente nas regiões mais 

populosas, como o Sul e Sudeste. Isso nos mostra que programas de intervenção primária mais eficazes são necessários, 

porque isso acarretaria um melhor prognóstico aos pacientes, consequentemente, haveria menos internações e menos 

despesas. A diferença entre os sexos é explicada por alguns motivos, estatisticamente a porcentagem de homens que 

fumam é maior que as mulheres e o cigarro é um fator de risco. Além disso, o sexo masculino por si só está relacionado 

com maiores chances do desenvolvimento da doença. Os gastos se elevaram concomitantemente à idade porque a 

população mais idosa geralmente possui mais comorbidades, a idade é um fator de risco para aterosclerose e os idosos, 

geralmente, ficam mais tempo internados e, consequentemente, gastam mais. Além disso, o estudo mostra que a 

aterosclerose tem despendido bastante aos cofres públicos brasileiro e o gasto com a doença aumentou 

extraordinariamente entre 2008 e 2017. Por fim, é necessário reforçar que o Brasil necessita de medidas mais eficazes, 

voltadas principalmente às regiões Sul e Sudeste, para frear a evolução das despesas públicas com aterosclerose.  
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