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RESUMO: 

Tumores infantis representam cerca de 2,5% dos novos casos de câncer no Brasil. 
Câncer é a segunda causa de morte de 5 a 19 anos no país. Objetivo: Caracterizar 
as hospitalizações pelo SUS de crianças e adolescentes residentes na região 
metropolitana de Porto Alegre/RS (RMPA/RS), internadas no RS, com neoplasia 
maligna no período de 2008 a 2010. Metodologia: Análise das hospitalizações de 
residentes menores de 20 anos da RMPA/RS, internados no RS, com diagnóstico 
principal CID-10 C00 a C97 a partir do Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH)/SUS, disponíveis publicamente. Cálculo de indicadores por sexo, faixas 
etárias, utilização de UTI e gastos por internação. Resultados: Ocorreram 786.898 
internações de residentes na RMPA/RS entre 2008-2010, das quais 170.236 
(21,6%) em menores de 20 anos e 3.637 (1.212,3/ano) com diagnóstico principal de 
neoplasia maligna (2,1% na faixa etária, 0,46% das internações totais e 
9,5/10.000hab./ano). Entre as internações no RS (3.633), o sexo masculino 
predominou (2.154 vs. 1.479 para o feminino). O tempo médio de permanência foi 
de 9,3 dias e a letalidade de 2,4%. Leucemias (1.070 ou 29,5%) foram o diagnóstico 
mais comum com destaque para as do tipo linfóide (807 internações) e mieloide 
(196). O gasto médio anual do SUS foi de R$ 2,3 milhões e valor médio por 
internação de R$ 1.897,92 (R$ 204,08/dia). Considerações finais: O SIH/SUS 
apresenta limitações, contudo seus dados são pouco aproveitados para avaliar os 
serviços de saúde. Ao verificar as características das internações poderemos 
contribuir para melhor organizar regionalmente os serviços e qualificar o 
acompanhamento das neoplasias malignas na infância e adolescência.  

Unitermos: crianças, adolescentes, câncer, neoplasia, internação hospitalar. 
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Internações pelo SUS de crianças e adolescentes, por câncer, residentes na 

Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), RS, de 2008 a 2010. 

1. Introdução: 

Comparado ao câncer em adultos, o câncer em crianças e adolescentes é 

raro, representando aproximadamente 1% das moléstias nesta faixa etária. Contudo, 

a possibilidade de cura atualmente é muito alta, chegando a 75% em crianças e 

adolescentes sobreviventes após 5 anos do diagnóstico (Grabois, 2011). 

Pode-se destacar a importância do diagnóstico precoce da doença e o 

tratamento adequado para a diminuição da morbidade e da mortalidade. O câncer 

nesta faixa etária é mais agressivo e invasivo, porém é mais sensível ao tratamento 

especialmente a quimioterapia. As condições sociais das pessoas modificam as 

manifestações da doença, sendo que a baixa renda familiar é o fator que mais 

impacta no acesso aos serviços de saúde (Grabois, 2011). 

De modo geral, na infância a leucemia é o tipo de câncer que predomina. Nos 

adolescentes o que predomina são os tumores ósseos (Pan et al., 2011). 

Em estudo sobre crianças e adolescentes hospitalizadas por neoplasia, 

realizado no município de Ribeirão Preto, SP, em 2011, foi demonstrado que “a 

oferta de serviços para o diagnóstico e o tratamento de crianças e adolescentes na 

rede de saúde pública, e a condição da família para o seu deslocamento até o centro 

de tratamento são essenciais para o sucesso do cuidado”. Além disso, a 

sensibilização dos profissionais para o diagnóstico precoce, através das informações 

sistematizadas no estudo também foi fundamental para o sucesso do cuidado. (Pan 

et al., 2011). 

No Brasil, as informações sobre morbimortalidade hospitalar em crianças são 

escassas (Abrantes, 1998). Ao melhor conhecer as internações por câncer de 

crianças e adolescentes, as ações e os serviços poderão ser mais adequadamente 

planejados e efetivos. Por isso, importa conhecer a origem em termos de 

procedência municipal dos pacientes infanto-juvenis internados pelo SUS com 

neoplasia maligna residentes na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e 

conhecer o perfil dessa população, bem como mensurar os gastos das internações.  
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 1.1. Definição do problema: 

Quais as características das internações do SUS de crianças e adolescentes 

com neoplasia maligna residentes da RMPA? 

1.2. Justificativa: 

Embora o câncer em crianças e adolescentes seja raro, acometendo cerca de 

1% da população com câncer, a importância de seu estudo está em ser a terceira 

causa mais comum de anos potenciais de vida perdidos (Grabois, 2011). Além disto, 

as incapacidades, permanentes ou temporárias, físicas, mentais e sociais, o 

desconforto e a repercussão social e familiar que o câncer traz consigo interrompem 

a vivência de novas experiências e o desenvolvimento usual das crianças e dos 

adolescentes. 

Além disso, ao verificar os gastos das internações de crianças e adolescentes 

por neoplasia maligna, residentes na RMPA entre 2008 a 2010, seu tempo de 

permanência nas internações, a letalidade hospitalar da doença e identificar as 

características dos pacientes que necessitam de UTI, poderemos caracterizar 

melhor esta realidade, disponibilizando o estudo para atuar de maneira a otimizar 

recursos e serviços dos municípios da RMPA, RS. 

 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo Geral: 

Caracterizar as internações hospitalares pelo SUS de crianças e adolescentes 

residentes na RMPA com neoplasia maligna no período de 2008 a 2010. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

1. Analisar o diagnóstico principal. 

2. Descrever o fluxo origem-destino entre municípios da RMPA dos 

pacientes. 

3. Estimar os gastos das internações hospitalares. 

4. Estimar os gastos das internações com utilização de UTI. 

5. Descrever a distribuição por sexo e idade. 
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6. Estimar a letalidade hospitalar. 

7. Estimar a letalidade em UTI. 

8. Estimar a média de permanência das internações. 

9. Estimar a média de permanência das internações que necessitaram de 

UTI. 



9 
 

2. Procedimentos Metodológicos: 

Este é um estudo quantitativo, que utilizou dados secundários oriundos do 

DATASUS, os quais são de domínio público e não identificam indivíduos. Os dados 

são de internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), 

encontrados em www.datasus.gov.br, acessadas por meio dos links “informações de 

saúde’, “epidemiológicas e morbidade” e “morbidade hospitalar”.  

Com abrangência nacional, o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) tem 

como base as Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) que se destinam ao 

pagamento das internações nos hospitais do SUS, públicos ou conveniados. Os 

arquivos utilizados foram os do tipo reduzido (RD), que contêm as informações 

condensadas das AIHs. (Bittencourt et al., 2006). 

Para a coleta de dados foram gerados arquivos temporários com o softwar 

TABWIN com as internações hospitalares por neoplasias malignas infanto-juvenis de 

residentes na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), nos anos de 2008 a 

2010, descartadas as internações de longa duração (mais de 30 dias). Esses dados 

foram trabalhos em planilhas Excel. 

Inicialmente foram identificados todas as internações de residentes da RMPA 

em qualquer ponto do território nacional. Em seguida, foram filtradas as internações 

dos residentes menores de 20 anos e selecionadas as internações por CID, códigos 

C00 a C97. Dos dados obtidos foram focados apenas os do RS. 

A população estudada foi de crianças e adolescentes, de 0 a menores de 20 

anos, com diagnóstico principal de neoplasia maligna, a partir dos códigos C00 a 

C97, da 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID 10), residentes 

nos municípios da RMPA. A fundamentação para definição de criança e adolescente 

(menores de 20 anos) baseou-se na compreensão da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), adotada pelo Ministério da Saúde, que considera adolescência a 

segunda década da vida (de 10 a 19 anos) e que a juventude se estende dos 15 aos 

24 anos, identificando adolescentes jovens (de 15 a 19 anos) e adultos jovens (de 

20 a 24 anos) (MS, 2005). 

Para localizar artigos científicos sobre o assunto foram acessadas as bases 

de dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online),  Biblioteca Virtual de Saúde 

Pública (BVSP) e o Sistema de Automação de Bibliotecas (SABI) da Universidade 

http://www.datasus.gov.br/
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Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foram realizadas buscas com as seguintes 

palavras-chave: crianças, adolescentes, câncer, neoplasia, internação hospitalar. 
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3. Desenvolvimento do Conteúdo: 

3.1.Revisão Teórica: 

O câncer é caracterizado pelo crescimento descontrolado das células do 

organismo humano e pela capacidade destas células invadirem outras estruturas 

orgânicas (INCA, 2011). Câncer ou neoplasia maligna tem um maior grau de 

autonomia, de provocar metástases e ser resistente ao tratamento. As causas de 

câncer são variadas e podem ser externas ou internas ao organismo. 

No entanto, o câncer infanto-juvenil é significativamente diferente do câncer 

em adultos. O câncer em criança e adolescente geralmente afeta as células do 

sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, enquanto que o do adulto afeta as 

células do epitélio, que recobre os diferentes órgãos (INCA, 2011). 

Os tumores infanto-juvenis são histologicamente muito variáveis e seu 

processo de formação é muito curto em relação aos tumores em adultos, por isso, o 

diagnóstico precoce é extremamente importante.  Juntamente com o diagnóstico 

precoce, o tratamento adequado determina a melhora da sobrevida das crianças e 

adolescentes com câncer (Grabois, 2011).  

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA,2011), no Brasil, o percentual 

de tumores infantis encontra-se próximo a 2,5% em relação aos novos casos de 

câncer, sendo as leucemias e os tumores no Sistema Nervoso Central (SNC) os 

mais frequentes entre crianças e adolescentes. O câncer é a segunda causa de 

morte entre crianças e adolescente entre 5 e 19 anos, no Brasil. 

A sobrevida no câncer de crianças e adolescentes está relacionada a fatores 

como idade e sexo, bem como localização, extensão e tipo de tumor. Também está 

relacionada ao acesso e a qualidade ao diagnóstico e ao tratamento, além do 

suporte social ao paciente e sua família. (INCA, 2011). 

A dificuldade de deslocamento entre a moradia e o local do tratamento pode 

levar a uma internação sem necessidade (Little apud Grabois, 2011).  Segundo 

Gabrois (2011), “o acesso a esses serviços (especializados) é fortemente 

influenciado pela condição social das pessoas, e pelo local onde residem. A renda 
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influenciou mais o acesso do que escolaridade, particularmente em relação as 

crianças”. 

Em 28 de dezembro de 2005, através da Portaria 2.439 do Ministério da 

Saúde, foi instituída a Política Nacional de Atenção Oncológica que envolve 

Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos 

e deve ser organizada de forma articulada com o Ministério da Saúde e com as 

Secretarias de Saúde dos estados e dos municípios. O ingresso do paciente no 

sistema de saúde se dá preferencialmente pela atenção primária, que o referencia 

para centros especializados, os quais confirmam o diagnóstico e iniciam o 

tratamento. 

No Brasil, a rede de assistência em oncologia está estruturada com Unidades 

de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e com Centros de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).  Esta rede é composta 

por hospitais e serviços que possuem condições técnicas, instalações físicas, 

equipamentos e recursos humanos adequados para prestar assistência 

especializada para diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais 

prevalentes (UNACON), de todos os tipos (CACON) ou ser hospitais de ensino e 

pesquisa (Centros de Referência). O planejamento, o controle e a regulação dos 

CACONs e UNACONs são de responsabilidade das respectivas Secretarias de 

Saúde (MS, 2005). 

A Região Metropolitana de Porto Alegre tem 7 (sete) serviços de Assistência 

de Alta Complexidade em Oncologia e a partir de 2009, todos estes  foram 

caracterizados pelo INCA como CACONs, embora tenham estruturas diferentes 

entre si. Estes estão distribuídos da seguinte forma:  

a) Porto Alegre: Hospital de Clínicas de Porto Alegre;  Hospital São Lucas 

da PUCRS/União Brasileira de Educação e Assistência; Hospital Fêmina S/A; 

Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da 

Conceição S/A. 

b) São Leopoldo: Fundação Hospital Centenário. 

c) Novo Hamburgo: Hospital Regina /Associação Congregação Santa 

Catarina. 
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Segundo a Nota Técnica 1.131/2012, os procedimentos cirúrgicos de câncer 

podem ser realizados em qualquer hospital credenciado no SUS, habilitado ou não 

em oncologia. Porém, quando habilitado em oncologia, o hospital tem a prerrogativa 

de informar e ser ressarcido por procedimentos classificados como de “cirurgia 

oncológica”, mais valorados. Os procedimentos de radioterapia e de quimioterapia, 

por seu alto custo e complexidade, são informados e ressarcidos por APAC 

(Autorização para Procedimentos de Alta Complexidade), estando o doente 

internado ou em atendimento ambulatorial.  

O estudo “Caracterizações das internações hospitalares de crianças e 

adolescentes com neoplasias”, de Raquel Pan et al., de 2011 foi o que mais se 

assemelhou a investigação proposta dentre os estudos revisados e por isso, será 

descrito mais detalhadamente. O artigo citado teve como objetivo caracterizar as 

internações hospitalares de crianças e adolescentes com neoplasias ocorridas de 

1998 a 2008 na regional de saúde de Ribeirão Preto, SP. Ele teve por finalidade 

conhecer o perfil dessa população para poder “auxiliar na identificação de 

informações, com vistas a ampliar o processo de sensibilização dos profissionais de 

saúde para o diagnóstico precoce, como uma das principais estratégias para a 

prevenção secundária”. A regional de saúde de Ribeirão Preto engloba 26 

municípios e apresenta uma população de 1.284.318 habitantes. (PAN et al., 2011)  

O trabalho de Pan et al (2011) foi realizado tendo como origem as internações 

hospitalares do SUS na Regional de Ribeirão Preto, registradas no DATASUS. O 

diagnóstico foi selecionado a partir do Cap. II da CID 10, englobando tanto as 

neoplasias benignas como as malignas. Como crianças, foram consideradas 

aquelas pessoas menores de 12 anos e como adolescentes, as pessoas maiores de 

ou com 12 anos e menores de 18 anos (ECA, 1990). Para procedência os 

municípios foram classificados em próximos, intermediários e distantes. 

Na Regional de Saúde de Ribeirão Preto ocorreram 1.016.183 internações, 

independentemente do diagnóstico e da faixa etária, entre 1998 e 2008. Destas, 

191.132 (18,8%) internações eram de menores de 18 anos e dentre estas últimas, 

7.234 (3,8%) tinham como diagnóstico primário ou secundário alguma neoplasia. 

Ocorreram mais internações entre o sexo masculino (3.885) do que entre o 

sexo feminino (3.349) e sucederam-se 174 óbitos (2,4%) em menores de 18 anos 

com diagnóstico de neoplasias; dois terços dos quais eram do sexo masculino. Os 
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diagnósticos se concentraram nas neoplasias malignas (4.863 casos), sendo que as 

leucemias linfoides foram as mais frequentes (1.127 ou 23,2%), seguidas das 

neoplasias malignas do encéfalo (668 ou 13,7%) e leucemia mieloide (366 ou 7,5%). 

Dos 26 municípios desta Regional de Saúde, 11 não contavam com hospital, 

mas somente com algum tipo de unidade de saúde. Desses 11 municípios, 7 não 

apresentaram internações no período. Os pacientes procederam de 290 municípios, 

distantes 500 quilômetros ou mais. 

Como polo de atendimento de doenças onco-hematológicas, a cidade de 

Ribeirão Preto, SP, possui um hospital universitário de nível terciário que recebe 

pacientes das 5 regiões do país. Por isto, o estudo apresentado sugere que a 

organização do sistema de saúde brasileiro tem apresentado falhas em sua 

estruturação, o que retrata a fragilidade, a insuficiência ou a inexistência de serviços 

que atendam a população pediátrica no âmbito da oncologia. 

O estudo realizado na Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul, se assemelha ao desenvolvido no estado de São Paulo, na Regional de Saúde 

de Ribeirão Preto, e poderá servir para comparações futuras. 
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3.2. Resultados e Discussão: 

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), RS, no período de 2008 a 

2010, é composta por 31 municípios, com uma população de 4.064.197 residentes, 

dos quais 1.436.124 ou 35,3% dos residentes se encontram na Capital. Outros seis 

municípios concentram 37,8% dos residentes, sendo que Canoas concentra 8%, 

Gravataí 6,6%, Viamão 6,4%, Novo Hamburgo 6,3%, Alvorada 5,3% e São Leopoldo 

5,2% residentes. Do total de residentes na RMPA, 1.259.097 ou 31% são menores 

de 20 anos, havendo municípios com 37% e outros com 28% de seus residentes 

nesta faixa etária. A maior distância entre um município e a capital é de 80 km 

aproximadamente. 

Tab. 1 - Número absoluto e percentual, população residente, população residente menor de 
20 anos, internações totais, internações em menores de 20 anos, internações com 
neoplasia maligna em menores de 20 anos, RMPA, RS, 2008 – 2010 

Município Residentes % 
Residentes 

< 20a 
% 

Intern. 
totais 

% 
Intern. 

< 20 
% 

Int. < 20 
neo. 

% 

Alvorada 213.897 5,3 80.134 6,4 45.037 5,7 12.844 7,5 256 7,0 

Araricá 5.182 0,1 1.895 0,2 1.416 0,2 297 0,2 3 0,1 

Arroio dos 
Ratos 

14.179 0,3 4.402 0,3 3.464 0,4 516 0,3 12 0,3 

Cachoeirinha 118.086 2,9 37.321 3,0 22.943 2,9 5.235 3,1 113 3,1 

Campo Bom 59.369 1,5 18.316 1,5 13.577 1,7 2.827 1,7 79 2,2 

Canoas 332.053 8,2 105.695 8,4 69.814 8,9 14.093 8,3 353 9,7 

Capela de 
Sant. 

11.614 0,3 3.956 0,3 1.926 0,2 374 0,2 32 0,9 

Charqueadas 36.043 0,9 10.133 0,8 4.361 0,6 854 0,5 16 0,4 

Dois Irmãos 26.423 0,7 8.143 0,6 4.925 0,6 1.434 0,8 24 0,7 

Eldorado do 
Sul 

33.669 0,8 11.891 0,9 6.105 0,8 1.384 0,8 7 0,2 

Estância 
Velha 

43.907 1,1 13.816 1,1 8.877 1,1 1.697 1,0 49 1,3 

Esteio 81.169 2,0 24.455 1,9 18.851 2,4 4.259 2,5 68 1,9 

Glorinha 7.535 0,2 2.315 0,2 1.034 0,1 201 0,1 1 0,0 

Gravataí 269.445 6,6 88.383 7,0 43.703 5,6 9.273 5,4 179 4,9 

Guaíba 96.604 2,4 31.127 2,5 16.561 2,1 3.376 2,0 78 2,1 

Ivoti 20.157 0,5 5.624 0,4 3.833 0,5 697 0,4 12 0,3 

Montenegro 59.556 1,5 17.631 1,4 10.757 1,4 2.115 1,2 47 1,3 

Nova Hartz 17.768 0,4 6.198 0,5 3.385 0,4 727 0,4 23 0,6 

Nova Santa 
Rita 

22.820 0,6 7.868 0,6 2.723 0,3 624 0,4 13 0,4 

Novo 
Hamburgo 

257.748 6,3 81.222 6,5 40.144 5,1 9.603 5,6 249 6,9 

Parobé 51.633 1,3 18.459 1,5 11.602 1,5 2.955 1,7 34 0,9 

Portão 30.799 0,8 9.884 0,8 6.032 0,8 1.053 0,6 34 0,9 

Porto Alegre 1.436.124 35,3 399.684 31,7 287.377 36,5 59.663 35,0 1.165 32,1 

Sto Ant. da 39.508 1,0 11.448 0,9 8.578 1,1 1.289 0,8 16 0,4 
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Patrulha 

São Jerônimo 21.288 0,5 6.260 0,5 5.732 0,7 1.310 0,8 5 0,1 

São Leopoldo 211.661 5,2 68.138 5,4 39.002 5,0 8.166 4,8 380 10,5 

Sapiranga 78.050 1,9 27.203 2,2 15.768 2,0 3.431 2,0 46 1,3 

Sapucaia do 
Sul 

126.316 3,1 41.267 3,3 27.634 3,5 5.713 3,4 86 2,4 

Taquara 55.475 1,4 17.739 1,4 8.527 1,1 1.705 1,0 27 0,7 

Triunfo 25.375 0,6 8.322 0,7 6.086 0,8 1.105 0,6 21 0,6 

Viamão 260.744 6,4 90.168 7,2 47.124 6,0 11.416 6,7 205 5,6 

TOTAL 4.064.197 100 1.259.097 100 786.898 100 170.236 100 3.633 100 

No período de 2008 a 2010 ocorreram 786.898 internações hospitalares de 

residentes na RMPA, RS, independentemente da faixa etária e do diagnóstico, 

sendo que destas 170.236, que correspondem a 21,6%, foram de menores de 20 

anos, por todos os diagnósticos. Dentre as internações hospitalares em menores de 

20 anos residentes na RMPA, RS, 3.637 (2,1%), apresentaram diagnóstico de 

neoplasia maligna, correspondendo a 0,45% das internações totais. Das 3.637 

internações de residentes na RMPA por neoplasia maligna em menores de 20 anos, 

4 hospitalizaram-se no estado de São Paulo e 3.633 no Rio Grande do Sul. Entre as 

internações dos residentes da RMPA, no Rio Grande do Sul, 2.154 (59,3%) foram do 

sexo masculino, e 1.479 (40,7%) do sexo feminino. 

De cada 100.000 residentes da RMPA, RS, com menos de 20 anos, 

morreram 49,1(49,1/100.000 hab.) residentes por ano, no período de 2008 a 2010. E 

no mesmo local e período, por câncer morreram 2,3 residentes (2,3/1000.000 hab.), 

o que resulta numa mortalidade proporcional de 4,7%. Contudo, se faz necessário 

salientar que a pequeníssima mortalidade proporcional de menores de 1 ano (3 em 

1098), distorce em muito o resultado para baixo (são 1.098 óbitos de menores de 1 

ano dentre 1.856 menores de 20 anos), gerando um resultado de 4,7%. 

Das 3.633 internações de residentes na RMPA, RS, menores de 20 anos, 

1.165 (32%) são residentes em Porto Alegre, 380 (10,5%) em São Leopoldo, 353 

(9,7%) em Canoas, 256 (7%) em Alvorada e 249 (6,9%) em Novo Hamburgo. Desse 

total de internações, 3.203 (88%) ocorreram em Porto Alegre, 251 (7%) em São 

Leopoldo, 78 (2,1%) em Canoas e 43 (1,2%) em Novo Hamburgo. As 58 (1,6%) 

internações restantes ficaram pulverizadas em outros municípios sul rio-grandenses. 

Todos residentes em Porto Alegre internaram nessa cidade. Dos 380 

residentes internados em São Leopoldo, 247 (65%) internaram em São Leopoldo, 
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131 (34,5%) internaram em Porto Alegre e 2 em Canoas. Dos 353 residentes 

internados em Canoas, 71(20%) internaram em Canoas e 282 (80%) em Porto 

Alegre. Dos 256 residentes internados em Alvorada, todos internaram em Porto 

Alegre. E dos 249 residentes internados em Novo Hamburgo, 33 (13,3%) internaram 

em Novo Hamburgo, 210 (84,3%) em Porto Alegre e 6 (2,4%) em Canoas. 

Canoas e Novo Hamburgo, apesar de terem serviços especializados para 

diagnóstico e tratamento de câncer, não conseguem ser resolutivos quanto ao 

atendimento de crianças e adolescentes, diferentemente de São Leopoldo que 

atende 65% dos pacientes oriundos de seu próprio município. 

Das 327 internações em UTI, Porto Alegre foi responsável por 101 (31%) 

internações, Canoas por 40 (12%), Novo Hamburgo por 31 (9,5%), Alvorada por 19 

(5,8%) e Gravataí por 17 (5,2%). Contudo, proporcionalmente, os municípios que 

mais internam pacientes na UTI foram Triunfo 33,3% (7), Santo Antônio da Patrulha 

25% (4), São Jerônimo 20% (1), Arroio dos Ratos e Ivoti com 16,7% (2). A taxa de 

mortalidade por neoplasia maligna em menores de 20 anos no município de Arroio 

dos Ratos é de 15,1/100.000, sendo a maior taxa de mortalidade dentre os 

municípios da RMPA,RS, seguida por Capela de Santana, com uma taxa de 

8,4/100.000.  

Tab. 2 - Internações por 10.000 hab/ano, por neoplasia maligna, em menores de 20a, na 
RMPA, RS, 2008 - 2010 , segundo município 

Município residência Pop. <20a Internações 2008-2010 
Internações 

10.000hab/ano 

Alvorada 80.134 256 10,65 

Araricá 1.895 3 5,28 

Arroio dos Ratos 4.402 12 9,09 

Cachoeirinha 37.321 113 10,09 

Campo Bom 18.316 79 14,38 

Canoas 105.695 353 11,13 

Capela de Santana 3.956 32 26,96 

Charqueadas 10.133 16 5,26 

Dois Irmãos 8.143 24 9,82 

Eldorado do Sul 11.891 7 1,96 

Estância Velha 13.816 49 11,82 

Esteio 24.455 68 9,27 

Glorinha 2.315 1 1,44 

Gravataí 88.383 179 6,75 

Guaíba 31.127 78 8,35 

Ivoti 5.624 12 7,11 
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Montenegro 17.631 47 8,89 

Nova Hartz 6.198 23 12,37 

Nova Santa Rita 7.868 13 5,51 

Novo Hamburgo 81.222 249 10,22 

Parobé 18.459 34 6,14 

Portão 9.884 34 11,47 

Porto Alegre 399.684 1165 9,72 

Santo Antônio da Patrulha 11.448 16 4,66 

São Jerônimo 6.260 5 2,66 

São Leopoldo 68.138 380 18,59 

Sapiranga 27.203 46 5,64 

Sapucaia do Sul 41.267 86 6,95 

Taquara 17.739 27 5,07 

Triunfo 8.322 21 8,41 

Viamão 90.168 205 7,58 

Total 1.259.097 3.633 9,62 

A partir da tabela 2 é possível destacar a amplitude dos resultados: 

internações por 10.000hab/ano variam de 1,44, em Glorinha a 26,96, em Capela de 

Santana, tendo uma variação de quase 19 vezes em população de mesma região 

metropolitana. Saliento que estes municípios que se encontram nas extremidades 

são municípios pequenos, com menos de 12.000 habitantes. De acordo com a 

literatura (Gabrois, 2011), sabe-se que é necessária uma rede de atendimento 

básico bem estruturada, para que possa haver um diagnóstico precoce e um 

atendimento adequado, o que minimiza o agravamento da doença. 

O segundo município com maior número de internações por 10.000hab/ano 

(18,59) é São Leopoldo, porém é o quinto município em número de habitantes e 

alcança atender 65% dos seus pacientes. 

Tab. 3 – Distribuição das internações por neoplasia maligna em menores 20 anos, na RMPA, 
RS, 2008 – 2010 

 
Faixa etária Masculino % Feminino % Total % 

<1 a 85 3,9 74 5,0 159 4,4 

1 - 4 a 443 20,6 391 26,4 834 23,0 

5 - 9 a 636 29,5 303 20,5 939 25,8 

10 – 14 a 504 23,4 334 22,6 838 23,1 

15-19 a 486 22,6 377 25,5 863 23,8 

Total 2.154 100 1.479 100 3.633 100 

Na tabela 3 é possível verificar que as crianças de 5 a 9 anos têm o maior 

número de internações em relação as demais faixas etárias, o que é alavancado 



19 
 

pelo número aumentado de internações masculinas. O sexo masculino representou 

59,3% das internações totais por neoplasia maligna em menores de 20 anos. 

Tab. 4 - Média de permanência (em dias) das internações por neoplasia maligna, em menores 
de 20 anos, RMPA, RS, 2008 – 2010 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

< 1 a 13,6 15,9 14,6 

1 – 4 a 8,9 9,6 9,2 

5 – 9 a 8,4 9,9 8,9 

10 – 14 a 9,3 8,7 9,1 

15 – 19 a 10,1 7,8 9,1 

Total 9,3 9,3 9,3 

Conforme verificamos na tabela 3, a média de dias de internação é de 9,3 

dias, para ambos os sexos. As crianças menores de um ano são as que 

permanecem em média mais tempo internadas (14,6 dias). Enquanto que as demais 

faixas etárias têm uma média de dias de internação com pouca variação (8,9 – 9,2 

dias). Ao se verificar a média de internações por faixa etária e sexo, se constata que 

as meninas de 1 a 9 anos permanecem internadas em média 9,7 dias enquanto os 

meninos 8,6 dias. Dos 10 aos 19 anos o quadro se inverte, e os meninos ficam em 

média 9,7 dias internados e as meninas em média têm 8,2 dias de internação.  

Dos 3.633 internados, 327 ou 9% utilizaram Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI). A faixa etária que mais utilizou UTI foi a de 1 a 4 anos com 85 internações ou 

26%. Embora pacientes masculinos somem 59,3% das internações totais em 

neoplasias malignas, a taxa de ocupação de UTI é a mesma para pacientes 

masculinos e femininos, 4,5%. 

Do total de internações, 88 pacientes foram a óbito, o que resulta em uma 

letalidade de 2,4%. A letalidade dos pacientes internados em UTI foi de 13,4%. 

Percentualmente, os óbitos aumentaram de acordo com a progressão da faixa 

etária, como segue na tabela 5: 

Tab. 5 - Óbito em pacientes internados por neoplasia maligna, em menores de 20 anos, na 
RMPA, 2008 – 2010 

Faixa etária  Com óbito % Sem óbito % Total 

<1 a 3 3,4 156 4,4 159 

1-4 a 16 18,2 818 23,1 834 

5-9 a 20 22,7 919 25,9 939 

10-14 a 20 22,7 818 23,1 838 

15-19 a 29 33,0 834 23,5 863 

Total 88 100,0 3.545 100,0 3.633 

Destes 88 pacientes que faleceram, 44 (50%) utilizaram UTI. Desses 44 

pacientes, 25 (56,8%) eram do sexo masculino e 19 (43,2%) do sexo feminino. Do 
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total de óbitos, 61,4% dos pacientes eram do sexo masculino, com uma taxa 

mortalidade de 1,4/100.000 habitantes. A faixa etária que concentrou maior número 

de óbitos foi a de 15 a 19 anos, tendo uma taxa de mortalidade de 2,9/100.000 

habitantes.  

Corroborando a literatura (Pan et al, 2011), este estudo mostrou que em 

menores de 20 anos, o sexo masculino (2.154 / 59,3%) interna mais que o feminino 

(1.479 / 40,7%) por neoplasia maligna. Quando se verifica as internações em UTI, a 

diferença entre internações masculinas (163) e femininas (164) praticamente 

inexiste. Quanto aos óbitos, a proporção entre os sexos é similar as internações, 

sendo 54 óbitos (61,4%) para o sexo masculino e 34 óbitos (38,6%) para o sexo 

feminino.  

Tab. 6 – Distribuição de internações por neoplasia maligna em menores de 20 anos, por sexo 
segundo diagnóstico, (CID 10) na RMPA, RS, 2008 -2010  

Diagnóstico (CID10) Masc. % Fem. % Total % 

Leucemia linfoide 579 15,9 228 6,3 807 22,2 

Neopl malig ossos/cart artic membros 171 4,7 83 2,3 254 7,0 

Neopl malig do encéfalo 140 3,9 112 3,1 252 6,9 

Neopl malig do cólon 154 4,2 89 2,4 243 6,7 

Leucemia mieloide 117 3,2 79 2,2 196 5,4 

Neopl malig outr localiz e mal defin 90 2,5 89 2,4 179 4,9 

Neopl malig tec conj e outr tec moles 65 1,8 73 2,0 138 3,8 

Linfoma não-Hodgkin difuso 85 2,3 42 1,2 127 3,5 

Doença de Hodgkin 89 2,4 28 0,8 117 3,2 

Neopl malig da gland supra-renal 38 1,0 70 1,9 108 3,0 

Dentre as neoplasias malignas, as leucemias (CID 10 - C91, C92, C93, C94, 

C95) são a principal causa de internação de crianças e de adolescentes residentes 

na RMPA, no período de 2008 a 2010, perfazendo 1070 (29,5%) dos casos de 

internação por neoplasia maligna em menores de 20 anos. De acordo com a 

literatura (Pan et al, 2011), as leucemias são as neoplasias malignas  que mais 

frequentemente são diagnosticadas em crianças e adolescentes menores de 15 

anos. A incidência de leucemia linfoide (CID 10 - C91) no sexo masculino mais que 

duplica em relação ao sexo feminino, sendo que das 807 internações totais, 

conforme tabela acima, 579 são de pacientes masculinos e 228 de pacientes 

femininos.  

As neoplasias malignas que mais levaram a internações em UTI foram 

neoplasia maligna de encéfalo com 59 (18%) internações, seguida da leucemia 
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linfoide com 36 (11%) internações, da neoplasia maligna de intestino delgado com 

20 (6%) internações e da neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões com 13 

(4%) internações.  

O valor médio anual pago por internação no SUS é de R$1.897,92, 

perfazendo um gasto médio anual de R$2.298.381,97, na RMPA, no período de 

2008 a 2010. Dentre as internações masculinas, a faixa etária com o valor médio 

anual mais elevado foi a de 10 a 14 anos com um gasto de R$ 377.820,33, enquanto 

as internações femininas na mesma faixa etária tiveram um valor de R$ 140.080,37. 

Dentre as internações femininas, a faixa etária de 1 a 4 anos teve o valor pago mais 

elevado (R$ 267.214,19) e dentre as internações masculinas a faixa etária de 10 a 

14 anos destacou-se, com um valor pago de R$ 377.820,33. 

Tab. 7 - Valor médio (R$) anual pago pelo SUS por internações em menores de 20 anos, por 
sexo, segundo faixa etária, na RMPA, RS, 2008 -2010 

Faixa etária  Masculino Feminino Total 

< 1 a 137.538,92 118.146,86 255.685,78 

1 - 4 a   280.617,05 267.214,19 547.831,24 

5 - 9 a 296.872,30 229.579,60 526.451,91 

10 - 14 a 377.820,33 140.080,37 517.900,71 

15 - 19 a 286.496,88 164.015,46 450.512,34 

Total 1.379.345,49 919.036,48 2.298.381,97 

As internações hospitalares não incluem o pagamento de quimioterapia e 

radioterapia, as quais são pagas separadamente através da Autorização para 

Procedimentos de Alta Complexidade – APAC. 

O valor médio gasto por dia de internação por paciente é de R$ 203,51. Na 

tabela 8, percebemos oscilações de acordo com a faixa etária:  

Tab. 8 - Valor médio (R$) diário pago pelo SUS por paciente menor de 20 anos, por sexo, 
segundo faixa etária, na RMPA, RS, 2008 – 2010 

Faixa etária Masculino Feminino Média 

< 1 a  356,93 307,03 331,98 

1 – 4 a 213,52 213,57 213,55 

5 – 9 a 166,71 229,60 198,15 

10 – 14 a 241,82 144,62 193,22 

15 – 19 a 175,10 167,33 171,22 

Média Total 206,57 200,45 203,51 

As internações de meninos menores de 1 ano tem um valor médio diário (R$ 

356,93) 16% mais alto que o valor pago pelas internações das meninas (R$307,03). 

Na faixa etária seguinte, de 1 a 4 anos, observamos que o valor médio diário pago é 

o mesmo para meninos e meninas (R$213,52 vs R$213,57). Na faixa etária de 5 a 9 
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anos, as internações das meninas tem um valor médio (R$229,60) 38% maior que o 

dos meninos (R$166,71). Dos 10 aos 14 anos, é a faixa etária onde se percebe a 

maior variação no valor médio pago, sendo que o valor médio pago pela internação 

masculina (R$ 241,82) 67% maior que a feminina (R$144,62). Na última faixa etária 

estudada, dos 15 aos 19 anos, as internações masculinas têm um valor médio 

(R$175,10) 4,6% maior que o valor médio das internações femininas (R$167,33). 

Apesar das oscilações, em uma média final do valor médio pago por internação 

(R$203,51) difere apenas 3% entre as internações por sexo.  

Como apontado por Bittencourt et al. (2006), o formulário da AIH e a estrutura 

dos arquivos SIH/SUS apresentam limitações no que diz respeito a: 

“conter informação de apenas duas condições diagnósticas; utilizar como unidades de 

análise do sistema a internação e não o indivíduo; a ausência de dados das condições 

sociais e econômicas dos indivíduos; a definição de normas, portarias e a política de 

reembolso relativas à assistência hospitalar mudar com o tempo definem quais os 

serviços são pagas e, portanto, quais serão incluídos no SIH/SUS”.  

Contudo, os dados do SIH/SUS ainda são pouco aproveitados pelos 

municípios para avaliar seus serviços de saúde, seus gastos por internações, as 

características dos seus pacientes internados, bem como as características das 

internações. 
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4. Considerações Finais: 

Nos 3 anos analisados, na RMPA, RS, o número de internações com  

diagnósticos primários de neoplasias malignas (3.633) não representa um volume 

expressivo em relação ao número total de internações (786.898), com 9,5 

internações por 10.000 hab./ano. Mesmo assim, é importante pela sua 

transcendência.  

A descrição das internações hospitalares do SUS de crianças e adolescentes 

com neoplasia maligna da Região Metropolitana de Porto Alegre, RS, entre 2008 a 

2010 oferece contribuições para melhor organizar regionalmente os serviços e 

qualificar o acompanhamento das neoplasias malignas na infância e adolescência. 

Os dados a respeito do local de residência e locais de internação podem 

evidenciar possíveis limitações enfrentadas pelas equipes de saúde e pelas famílias 

das crianças e dos adolescentes, quanto a acesso aos serviços de saúde e a renda 

familiar. Para isso, sugere-se a continuação de estudos semelhantes. 
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