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REFERÊNCIAS

Apresentar a comparação entre as taxas de hospitalização por insuficiência cardíaca (IC) e a atuação da atenção básica a
partir da cobertura das equipes de saúde da família (eSF), em Goiás, no período de 2008 a 2015.

Na atenção básica, estruturada a partir das eSF, a IC é uma doença de alta prevalência além de ser uma síndrome de alta
morbimortalidade. As altas taxas de internação por essa síndrome sugerem o déficit de abrangência das eSF, resultando
em baixa prevenção e efetividade nos casos de IC. De acordo com os dados apresentados tem-se que a atuação da
atenção primária pode ser uma aliada indispensável na prevenção da insuficiência cardíaca e, consequentemente, na
diminuição das taxas de internação uma vez que essa doença afeta pessoas de todas as faixas etárias e sexos.
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Trata-se de um estudo descritivo por meio da análise de dados secundários de 2008 a 2015 coletados a partir do
Departamento de Informática do SUS (DATASUS). As informações da cobertura das eSF foram obtidas via Sistema de
Informação e Gestão da Atenção Básica (SIAB), já os dados das taxas de hospitalizações foram obtidos do Sistema de
Informação Hospitalar (SIH-SUS). Os dados foram analisados de acordo com o número de internações, organizados por
sexo e idade dos pacientes, e pelas taxas de cobertura porcentuais das eSF no estado de Goiás.
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Fonte: DATASUS.

Inicialmente, entre os anos de 2008 e 2009, observou-se uma redução da taxa de cobertura das equipes de saúde da
família (eSF). Concomitante a isso notou-se um crescimento das hospitalizações por IC no mesmo período.
Posteriormente, entre os anos de 2010 a 2015, houve um decréscimo de 40% nas taxas de internações por IC, enquanto
o número da cobertura das eSF, em Goiás, aumentou 17% ao longo desse período. A abrangência das equipes foi de
60,9% em 2010 e 65,01% em 2015. Pessoas do sexo feminino apresentaram menor taxa de internação durante todo o
período analisado, apesar disso o sexo masculino apresentou uma maior redução das hospitalizações por IC. Em relação
à faixa etária, as taxas de internações diminuíram, principalmente, nos grupos a partir de 60 anos, sendo o grupo de 70 a
79 anos o que apresentou maior redução. Nas faixas etárias analisadas o índice de hospitalização por IC em 2008 foi
cerca de 2x maior que em 2015.
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