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RESUMO 

 

Diversos estudos apontam as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como a principal 

fonte da carga de doenças. Estudos apontam a inatividade física como um dos principais 

fatores de risco para DCNT’s, sendo estas responsáveis por um grande percentual dos gastos 

assistenciais com a saúde e da taxa de mortalidade no Brasil e no mundo. O Ministério da 

Saúde elaborou o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNT no Brasil 2011-

2022, que prioriza o fortalecimento das ações de promoção à saúde e estipula como meta 

nacional o aumento da prevalência de atividade física para a redução de DCNT. O objetivo 

deste trabalho foi levantar quais são e quantas foram as internações geradas por DCNT’s 

relacionadas com a inatividade física da população residente no município de Diamantina, entre 

janeiro de 2014 e novembro de 2015; levantar os programas de atividade física (AF) para fins de 

promoção da saúde existentes e a quantidade de educadores físicos atualmente contratados pelo 

município de Diamantina-MG para atuar nas atividades de promoção e gestão da saúde. A 

pesquisa foi baseada na análise de dados institucionais com suporte bibliográfico. As fontes 

utilizadas foram legislações, artigos científicos, dados da competência do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). Os dados referentes às internações foram extraídos do Programa TAB para 

Windows (TABWIN) de acordo com os capítulos e listas de morbidades da 10ª edição da 

Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID 10, detalhados 

por frequência e valor total. Foram usadas neste estudo as DCNT’s: cânceres de mama e cólon, 

diabetes e suas complicações, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, doenças 

respiratórias crônicas, infarto agudo do miocárdio, osteoporose e hipertensão arterial e suas 

complicações. Os resultados encontrados demonstram que o Município de Diamantina não 

possui programas específicos direcionados às práticas de atividade física para promoção à saúde 

no SUS. Na gestão dos serviços de saúde e nos estabelecimentos da Atenção Primária cadastrados 

não possui profissional de educação física. Foi encontrada uma média mensal e um custo médio 

mensal, respectivamente, de 26,7 internações e R$ 38.665,60 por DCNT’s no período estudado. 

Este valor representa apenas uma parcela dos custos que estas doenças provocam, pois o SUS 

deve arcar com medicamentos, consultas especializadas, realização de exames específicos, 

atendimento nos serviços de urgência e procedimentos ambulatoriais. Somam-se a esses os 

custos indiretos para outros seguimentos, como a perda da produtividade no trabalho, 

despesas familiares, e afastamentos pela previdência social. A produção científica para o 
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objeto estudado é muito restrita, por isso, é importante desenvolver novas pesquisas sobre o 

cenário epidemiológico, que subsidiem o planejamento e o desenvolvimento de ações 

específicas. Concluiu-se que a gestão do município de Diamantina deve se atentar para a 

tendência nacional, que prioriza as ações de promoção à saúde para o enfrentamento das 

DCNT, buscando otimizar os gastos dos recursos públicos para a saúde, priorizando as ações 

de promoção, educação e reabilitação da saúde para o enfrentamento das DCNT’s. 

 

Palavras Chaves: Promoção à saúde. Inatividade física e saude. Atividade física e promoção à 

saúde. Doenças crônicas e agravos não transmissíveis. Internações e inatividade física. 

Hospitalizações por DNCT’s. Atividade física na agenda SUS. 
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ABSTRACT 

 

Many studies link chronic noncommunicable diseases (NCD) as the main source of the disease 

burden. Studies were shown physical inactivity as a major risk factors for NCD, which are 

responsible for a large percentage of healthcare spending on health and mortality rates in Brazil 

and worldwide. The Ministry of Health has prepared a strategic action plan for tackling NCD in 

Brazil 2011-2022, which prioritizes the strengthening of health promotion and health states as a 

national goal the increased prevalence of physical activity in reducing NCD. The objective of this 

study was to identify what they are and how many were admissions generated by NCD related to 

physical inactivity, the resident population in the city of Diamantina, between January 2014 and 

November 2015; Raise your physical activity programs to existing health promotion purposes and 

the amount of physical educators currently employed by Diamantina - MG municipality to act in 

the promotion and management of health activities. The research was based on analysis of 

institutional data with bibliographic support. The sources used were legislation, scientific articles, 

data from the competence of the National Health Facilities (CNES) and the Department of the 

Unified Health System (DATASUS). Data regarding admissions were extracted from the TAB 

program for Windows (TABWIN) according to the chapters and morbidity lists of the 10th 

edition of the International Classification of Diseases and Related Health Problems Classification 

- ICD-10, broken down by frequency and overall value. Were used in this study, NCD: Cancers 

Breast and Colon, diabetes and its complications, cardiovascular disease, cerebrovascular disease, 

chronic respiratory disease, acute myocardial infarction, osteoporosis and hypertension and its 

complications. The results were shown that the city of Diamantina has no specific programs 

focusing on physical activity practices for health promotion in. In the management of health 

services and the registered establishments in the Primary does not have professional physical 

educator. a monthly average and an average monthly cost of respectively 26.7 hospitalizations and 

R$ 38,665.60 for NCD during the study period was found. This represents only a portion of the 

costs that these diseases cause therefore the NHS should pay for medicines, specialist 

consultations, carry out specific tests, care in emergency departments, and outpatient procedures. 

In addition to the indirect costs to other segments, such as loss of productivity at work, family 

expenses, and absenteeism by social security. The scientific production for the studied object is 

very narrow, so it is important to develop new research on the epidemiological situation to 

subsidize the planning and development of specific actions. It was concluded that the 

management of the Diamantina city should pay attention to the national trend, which prioritizes 
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health promotion actions to combat NCD, seeking to optimize the spending of public funds for 

health, giving priority to the promotion, education and health rehabilitation to confront the NCD. 

 

Key Words: Health Promotion. Physical Inactivity and health. Physical Activity and Health 

Promotion. Noncommunicable chronic diseases. Hospitalization and physical inactivity. 

Hospitalizations for NCD physical activity in SUS agenda. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Mendes et al. (2011), o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela 

Constituição Federal em 1988, norteado pelos princípios doutrinários da Universalidade, 

Equidade e Integralidade, devendo o atendimento incluir ações de promoção a saúde, 

prevenção de agravos e recuperação da saúde.  

Atualmente o preconizado pelo SUS é a prevenção de doenças e agravos por meio 

de hábitos de vida mais saudáveis, o que possibilita a otimização da utilização dos recursos 

públicos da saúde, pelo fato das atividades preventivas possuírem um custo-benefício melhor 

do que as atividades curativas. Segundo Malta (2009) as principais causas de morbidade e 

mortalidade no Brasil remetem ao campo das doenças e agravos crônicos não transmissíveis.  

Para a efetividade da prevenção de doenças e agravos foi criada a Política 

Nacional de Promoção à Saúde (PNPS), que foi aprovada pela portaria nº 687, de 30 de março 

de 2006. A atividade física passou a ser um direito garantido somente em 2013, com a 

publicação da Lei 12.864/2013, que a inclui como fator determinante e condicionante da saúde. O 

objetivo da PNPS é promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à 

saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes (BRASIL, 2006). 

Segundo o Manual da PNPS compete ao gestor municipal de saúde implementar 

as ações de promoção à saúde, alocar recursos, criar uma referência para articulação, 

planejamento, monitoramento e avaliação das ações, estabelecer instrumentos de gestão e 

indicadores, implantar estruturas adequadas, capacitações, buscar parcerias, divulgação das 

ações e dos resultados (BRASIL, 2010). 

A promoção à saúde foi descrita no Pacto Pela Saúde, que é um importante 

documento que reforça as responsabilidades com a saúde pública para os entes federados. 

Este documento se subdivide em três eixos, são eles: Pacto em Defesa do SUS; Pacto pela 

Gestão e Pacto Pela Vida. O eixo Pacto em Defesa do SUS envolve ações para reforçar o SUS 

nas três esferas de governo, busca defender os princípios da política pública de saúde. Para se 

concretizar essa política, aumenta-se a valorização e incentivo da mobilização social, 

fortalecimento da participação e controle social (MINAS GERAIS, 2013). 

O Pacto de Gestão esclarece as responsabilidades para cada ente federado, além 

de buscar avanços para concretizar o processo de regionalização e descentralização do SUS 

para a organização dos sistemas, estruturando as regiões sanitárias e instituindo os colegiados 

de gestão regional. Este pacto também reforça a importância do controle social e estabelece as 

diretrizes para o financiamento público e alocação de recursos (MINAS GERAIS, 2013). 
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Segundo Vilarta e Gutierrez (2012), o Pacto Pela Vida é um conjunto de 

compromissos sanitários que deverão se tornar prioridades nas três esferas de governo: 

municipal; estadual e federal; com definição das responsabilidades de cada um. As ações 

prioritárias incluídas no Pacto Pela Vida são: aprimoramento do acesso e da qualidade dos 

serviços prestados no SUS com ênfase para o fortalecimento e qualificação estratégica da 

Saúde da Família; a promoção, informação e educação em saúde com ênfase na Promoção de 

atividade física, promoção de hábitos saudáveis de alimentação e vida, controle do tabagismo, 

controle do uso abusivo de bebida alcoólica e cuidados especiais voltados ao processo de 

envelhecimento.  

Vários estudos sobre o cenário epidemiológico brasileiro apontam as doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) como a principal fonte da carga de doenças no Brasil, 

como Schmidt et al. (2011), Malta et al. (2006), Malta (2013), Brasil (2011), Duncan (2012) e 

Bielemann (2014). Diversos estudos indicam que a inatividade física é um dos principais 

fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), sendo estas também 

responsáveis por um grande percentual dos gastos assistenciais com a saúde e da taxa de 

mortalidade no Brasil e no mundo (DUNCAN, 2012; MALTA, 2013; MORETTI et al., 2009; 

SCHMIDT et al., 2011; BRASIL, 2011). 

O plano de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNT no Brasil 2011-

2022, elaborado pelo Ministério da Saúde, prioriza o fortalecimento das ações de promoção à 

saúde e estipula como meta nacional o aumento da prevalência de atividade física para a 

redução de DCNT.  

No presente trabalho foi avaliado se o município de Diamantina está em 

consonância com a tendência nacional, levantando os programas de atividade física (AF) para 

fins de promoção da saúde e a quantidade de educadores físicos atualmente contratados para atuar 

nas atividades de promoção e gestão da saúde. Avaliou-se ainda as internações geradas por 

doenças e agravos crônicos não transmissíveis relacionados com a inatividade física, da população 

residente no município de Diamantina, no período compreendido entre janeiro de 2014 e 

novembro de 2015; 
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2 OBJETIVOS 

 

Levantar quais são e quantas foram as internações geradas por doenças e agravos 

crônicos não transmissíveis relacionadas com a inatividade física, da população residente no 

município de Diamantina, de janeiro de 2014 a novembro de 2015; 

Levantar os programas de atividade física (AF) para fins de promoção da saúde 

atualmente existentes no Município de Diamantina – MG; 

Levantar a quantidade de educadores físicos atualmente contratados pelo município 

de Diamantina - MG para atuar nas atividades de promoção e gestão da saúde. 

. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA: 

3.1 Atividade física/práticas corporais na agenda do SUS: políticas públicas de saúde e 

programas que envolvem atividades físicas/práticas corporais. 

O Brasil passou por grandes mudanças na estrutura do SUS desde a sua 

implantação. Em 1994 houve a implantação do Programa Saúde da Família (PSF), que 

posteriormente foi ampliado para a atual Estratégia de Saúde da Família (ESF) que tem a 

finalidade de melhorar o acesso à Atenção Primária à Saúde (APS) e a qualidade desta em 

todo o país. A APS é o principal instrumento de acesso à população para difusão das 

estratégias e práticas para promoção da saúde, incluindo a prevenção primária das DCNT’s 

através da AF. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011), a atividade física é uma 

das formas de retardar o desenvolvimento das DCNT’s. Por isso, esta organização vem 

sensibilizando os diferentes países membros quanto à necessidade emergencial de modificar o 

estilo de vida sedentário e praticar atividade física regular, a fim de proporcionar maior 

qualidade de vida. 

Em 2004 foi realizada a 57ª Assembleia Mundial de Saúde, que aprovou a 

“Estratégia Geral sobre Alimentação, Atividade Física e Saúde”. Esta define que os estados 

membros devem elaborar, aplicar e valorizar as ações recomendadas pela estratégia, conforme 

as circunstâncias nacionais de acordo com suas políticas e programas gerais que promovam a 

saúde das pessoas e das comunidades mediante uma alimentação saudável e a realização de 

atividades físicas que reduzam os riscos e a incidência das doenças não transmissíveis (OMS, 

2004). 

A fim de desenvolver as ações da PNPS, o Governo Federal Brasileiro ampliou 

significativamente os recursos financeiros destinados aos projetos de AF. Antes da publicação 

da PNPS, o recurso investido para a realização de ações foi R$ 4,6 milhões, tendo aumento 

gradativo nos anos consecutivos, sendo em 2009 o investimento de R$ 56 milhões (BRASIL, 

2013). 

Estes recursos foram repassados aos entes federados que apresentaram propostas 

vinculadas à agenda prioritária da PNPS, integrando, no planejamento, a Vigilância em Saúde 

e a Atenção Básica/Saúde da Família (BRASIL, 2013). 

Todo esse investimento concretizou a formação da Rede Nacional de Atividade 

Física (RNAF), a qual teve uma grande expansão a partir do ano 2005. Embora tenham sido 

identificadas algumas disparidades regionais e concentração de projetos na região Sudeste, é 
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possível notar aumento absoluto nos projetos financiados em todas as regiões do Brasil 

(BRASIL, 2013). Em 2010, a Rede Nacional de Promoção da Saúde contou com o 

financiamento de projetos de 1.493 entes federados, para todas as áreas da PNPS e uma 

participação significativa de projetos de AF (BRASIL, 2013).  

Abaixo, observamos o mapa 1, que apresenta a distribuição regional da RNAF 

financiada pelo Ministério da Saúde, no período de 2005 a 2008. 

 

Mapa 1 - Distribuição Regional da Rede Nacional de Atividade Física financiada pelo 

Ministério da Saúde no período de 2005 a 2008.  

 

Fonte: Ministério da Saúde/BRASIL/2013 

 

Algumas cidades, antes mesmo da consolidação da RNAF desenvolveram com 

recursos próprios, programas exitosos para estimular a prática de AF, como por exemplo, o 

Programa Academia da Cidade que foi criado em 2002, através de uma parceria entre a 

Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de Recife. Este programa trabalha em 

articulação com a ESF, e tem o objetivo de estimular a prática da atividade física e promover 

a qualidade de vida junto à população. O Programa oferece à população as condições básicas 

necessárias para que a atividade física regular e/ou a prática do lazer estejam acessíveis aos 

cidadãos de todas as camadas sociais e faixas etárias, de segunda a sexta-feira nos horários de 
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5h30 as 8h30 e de 17h30 à 20h30, não sendo necessário efetivar inscrição para participar das 

atividades (BRASIL, 2006). 

No gráfico abaixo, é possível observar uma alteração significativa no percentual 

de prática de atividade física nos parques que possuem o Programa Academia da Cidade, em 

relação aos parques que não possuem o programa. 

 

Gráfico 1 - Prática de atividade física em parques de Recife com e sem o Programa Academia 

da Cidade 

 

Fonte: BRASIL, 2013, p. 86. 

 

Segundo o Ministério da Saúde o Programa Academia da Cidade de Recife, tem 

como objetivo central contribuir para a promoção da saúde coletiva, e para isso conta com 

uma equipe multiprofissional congregando as áreas de Educação Física, Nutrição e Medicina. 

O programa possui como diretrizes a promoção da intersetorialidade, a potencialização dos 

espaços públicos de lazer, o favorecimento do protagonismo social, a intergeracionalidade, o 

resgate da cultura local e o fortalecimento da participação popular na perspectiva da 

corresponsabilidade social (BRASIL, 2006). 

Entre os serviços ofertados para a população por meio deste programa, podemos 

destacar a avaliação da aptidão física, prescrição de exercícios, avaliação nutricional, 

orientação da caminhada ou corrida, aulas de ginástica, dança, palestras, atividades culturais, 

divulgação das políticas de gênero, política do idoso, tabagismo, população negra, redução de 

danos, e campanhas nacionais da saúde. Este espaço também é referência para grupos de 

pessoas com diabetes e hipertensão organizados pelas ESF’s. 



16 

 

 

 

Os principais resultados obtidos pelo programa são a requalificação de 13 espaços 

públicos; atendimento de 298.093 pessoas somente no ano de 2005; formação de 21 grupos de 

convivência, redução do consumo de medicamentos em 22,4% dos usuários que participaram 

do Programa no Centro Médico, e relatos deste benefício pelos usuários dos demais polos; 

inclusão social caracterizada pelo retorno de usuários às atividades rotineiras e ao trabalho; 

realização de atividades culturais nos polos que entraram para o calendário da comunidade 

local; redução da violência nos locais onde foram implantados polos, bem como o retorno da 

comunidade aos espaços públicos (BRASIL, 2011). 

No período entre 2006 e 2008, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (BH) 

iniciou a implantação de Academias da Cidade, integrando-as as atividades do NASF em 

2008. Em 2009 essas academias tornaram-se prioridade, integrando o projeto BH mais 

saudável (BRASIL, 2011). 

A partir de 2005, o Ministério da Saúde começou a desenvolver diversos eventos 

e programas, com o objetivo de educar, estimular, incentivar e executar ações referentes à 

prática regular de atividade física. Em 2005, ocorreu nas capitais dos estados o evento Brasil 

Saudável, em prosseguimento a esse evento foi desenvolvido o projeto de comunicação social 

Pratique Saúde, que veiculou mensagens de estímulo a hábitos de vida mais saudáveis na 

mídia em todo o País (BRASIL, 2006). 

Em 2008 o Ministério da Saúde desenvolveu com estados e municípios, a Semana 

Nacional de Promoção da Saúde, unindo as comemorações do Dia Mundial da Atividade 

Física, 6 de abril, e do Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, no lema: “Entre para o time onde 

a saúde e o meio ambiente jogam juntos”. Toda a Rede Nacional de Promoção da Saúde foi 

mobilizada para realizar eventos locais de comemoração dessas datas. As peças publicitárias 

da campanha foram enviadas para todos os municípios da rede, objetivando a divulgação do 

tema da promoção da saúde em relação à atividade física (BRASIL, 2013). 

Em 2008 foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). O 

NASF é constituído por uma equipe multiprofissional, que atua em conjunto com os 

profissionais das equipes de Saúde da Família, compartilhando e apoiando as práticas em 

saúde nos territórios sob responsabilidade das equipes de Saúde da Família. Os NASF’s 

podem ser classificados com as tipologias 1, 2 ou 3, a composição da equipe deve ser definida 

pelos gestores municipais e as equipes de Saúde da Família, a partir das necessidades locais e 

da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações. O NASF é apoio 

para as Equipes de Saúde da Família, e não porta de entrada do sistema para os usuários.  
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Um dos itens contemplados na estrutura do NASF são as Práticas Corporais e 

Atividade Física – PCAF. Segundo O Ministério da Saúde, as PCAF’s relacionam-se à 

interação com a cultura, que advém da importância de se construir conceitos e compreensões 

de saúde, promoção da saúde e PCAF a partir das experiências apresentadas e/ou construídas 

pela população referenciada a um território. Nesse sentido recomenda-se que o 

profissional/professor de Educação Física favoreça em seu trabalho a abordagem da 

diversidade das manifestações da cultura corporal presentes localmente e as que são 

difundidas nacionalmente, procurando fugir do aprisionamento técnico-pedagógico dos 

conteúdos clássicos da Educação Física, seja no campo do esporte, das ginásticas e danças, 

bem como na ênfase à prática de exercícios físicos atrelados à avaliação antropométrica e à 

performance humana (BRASIL, 2010). 

Foi lançado pelo Ministério da Saúde em 2011 o Programa Academias da Saúde, 

uma atuação conjunta da Vigilância e Atenção à Saúde no SUS. Este programa tem a 

finalidade de promover práticas corporais e atividade física, alimentação saudável, modos 

saudáveis de vida, produção do cuidado, entre outros, por meio de ações culturalmente 

inseridas e adaptadas aos territórios locais (BRASIL, 2014). 

 Destaca-se como diretriz deste programa ser um meio de promoção da saúde, 

prevenção e atenção das DCNT’s. Os principais objetivos deste programa são fortalecer a 

promoção da saúde e aumentar o nível de AF da população. 

A figura abaixo demonstra os pontos de atenção que trabalham de forma 

articulada com as Academias da Saúde, buscando a integralidade no cuidado dos usuários do 

SUS, pois este é componente da Atenção Básica, sendo um importante ponto de atenção nas 

diversas linhas de cuidado.  
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Figura 1: Articulação Intersetorial Academias da Saúde. 

 

 

Fonte: BRASIL, 2014, p. 9. 

 
Segundo o Ministério da Saúde as atividades desenvolvidas por este programa são 

potencializadas pelos profissionais do NASF, da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), de acordo com os eixos: práticas corporais e atividades 

físicas; produção do cuidado e de modos de vida saudáveis; promoção da alimentação 

saudável; práticas integrativas e complementares; práticas artísticas e culturais; educação em 

saúde; planejamento e gestão; mobilização da comunidade (BRASIL 2014).  

 

3.2 Quadro de saúde que justifique a implementação de políticas públicas voltadas para a 

atividade física. 

É importante a criação de políticas públicas de saúde que incentivem a prática 

regular de atividade física, pois, de acordo com Lopes et al. (2010), a inatividade física causa 

uma grande quantidade de mortes prematuras e acarreta volumosas perdas econômicas às 

famílias e às sociedades, gerando um elevado custo econômico de forma direta e indireta. 

Apesar das vantagens na qualidade de vida e no perfil de morbimortalidade que a atividade 

física regular pode representar, a prevalência de sedentarismo é bastante elevada no Brasil.  
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Segundo Hallal (2011), a inatividade física é o quarto principal fator de risco para 

mortalidade no mundo. Estima-se que ela provoca 6% de todas as mortes, representando 

aproximadamente 3,2 milhões de mortes por ano. Segundo a OMS (2015), pessoas pouco ativas 

têm entre 20% a 30% mais risco de morte quando comparadas com aquelas que praticam pelo 

menos 30 minutos de atividade física moderada na maioria dos dias da semana. Os dados da 

OMS revelam que a falta de atividade física é a principal causa de aproximadamente: 21–25% 

dos cânceres de mama e cólon; 27% da diabetes; 30% das doenças cardíacas isquêmicas. 

Além disso, segundo Kon (2001), a atividade física é um fator importante na 

prevenção e no controle de alguns problemas de saúde, quando analisada a partir da 

perspectiva populacional e está associada a menores índices de mortalidade e diminui, em 

especial, o risco de morte por doenças cardiovasculares e coronarianas. Também impede ou 

retarda o aparecimento da hipertensão arterial e facilita a redução dos níveis de pressão 

arterial nos hipertensos e reduz o risco de desenvolvimento do diabetes mellitus do tipo 2. 

Kon (2001) também destaca a contribuição da AF para a manutenção da força 

muscular, da função e estrutura das articulações e para o desenvolvimento ósseo adequado na 

infância e na juventude. Isso é um importante fator na prevenção e no controle de problemas 

articulares e do desenvolvimento de osteoporose, além da redução do risco de quedas e 

melhora das possibilidades de manter uma vida autônoma e independente. Embora os estudos 

relacionando AF e aparecimento de diferentes tipos de câncer ainda sejam pouco conclusivos, 

observa-se uma associação com a diminuição do risco para o câncer de cólon e de mama. A 

PCAF também parece aliviar sintomas de depressão e ansiedade e melhorar o humor.  

A diabetes mellitus atualmente é considerada uma epidemia mundial, um grande 

desafio para todos os sistemas de saúde. No Brasil, estima-se um contingente populacional de 

seis milhões de portadores de diabetes, o grande impacto econômico da diabetes decorre 

também dos crescentes custos do tratamento e, sobretudo das complicações, como a doença 

cardiovascular, a diálise por insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações de 

membros inferiores. No Brasil, a diabetes e a hipertensão arterial constituem a primeira causa 

de hospitalizações no SUS (BRASIL, 2011). 

Diamantina – MG possui uma população estimada de 47.952 habitantes, segundo 

informações do IBGE, 2015. É uma cidade localizada no Vale do Jequitinhonha, na Região 

Nordeste do estado de Minas Gerais. Segundo Galvão (2015) o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é um importante indicador que contempla as três dimensões básicas de renda, 

educação e saúde. O IDH entre os municípios brasileiros variou entre 0,418 e 0,862 e a média 
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do estado de Minas Gerais foi de 0,731 em 2010. O Vale do Jequitinhonha está entre as 

regiões com piores IDH no Brasil, o que representa menores condições para saúde, educação 

e renda. Diamantina é o município com o melhor IDH do Vale do Jequitinhonha (0,716). 

O mapa 2 representa a divisão administrativa do território do município de 

Diamantina MG, sendo este território composto pela cidade sede e por dez distritos e 

povoados. 

Figura 2: Mapa da divisão administrativa do território municipal de Diamantina MG. 

 

Fonte: SOUZA, 2008. p. 16.   
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Como não foram encontrados estudos específicos sobre o cenário epidemiológico 

no Município de Diamantina, utilizou-se dos estudos encontrados sobre o cenário 

epidemiológico brasileiro para levantar quais são as doenças e agravos crônicos não 

transmissíveis atualmente relacionados com a inatividade física, a fim de levantar a quantidade 

total e os custos gerados por estas internações. 

O cenário epidemiológico descrito em diversos estudos demonstra a importância 

da implantação e implementação de programas de atividade física para fins de promoção à 

saúde, bem como a educação da sociedade para a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, a 

fim de reduzir a incidência das DCNT’s. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A cidade escolhida para a realização da pesquisa de dados institucionais foi 

Diamantina - MG. Uma cidade localizada no Vale do Jequitinhonha, na Região Nordeste do 

estado de Minas Gerais que possui uma população estimada de 47.952 habitantes, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
1
. 

Para a realização desta pesquisa não foi necessária à submissão para aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa, por conter apenas dados secundários e de domínio público. 

A pesquisa realizada é baseada em dados institucionais com suporte bibliográfico, 

tendo como fontes para pesquisa legislações vigentes, artigos científicos, dados do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS). 

Buscou-se no CNES a lista de estabelecimentos de saúde atualmente cadastrados no 

município de Diamantina. Em seguida verificou-se se estes possuem educador físico contratado. 

Foi utilizada como período base a competência 09/2015. 

É importante esclarecer que não foram considerados para os resultados dessa pesquisa 

possíveis programas de atividade física desenvolvidos por outras áreas, como por exemplo, a 

Secretaria de Esporte e Lazer, pois o foco da pesquisa são atividades e programas voltados para a 

atividade física/práticas corporais desenvolvidos no âmbito do SUS. 

Analisou-se artigos científicos e legislações vigentes, para selecionar as doenças e 

agravos crônicos não transmissíveis atualmente relacionados com a inatividade física. Para 

pesquisar artigos e legislações relacionados com o tema, buscou-se nas bases Bireme, Medline, 

Scielo, BVS e Periódicos Capes, as palavras chaves: promoção à saúde, impacto da inatividade 

física, atividade física e promoção à saúde, doenças crônicas e agravos não transmissíveis, 

internações e inatividade física, hospitalizações por DNCT’s, atividade física na agenda SUS. 

Os dados utilizados foram extraídos do Programa TAB para Windows (TABWIN) 

versão 3.5.0.43, disponibilizado para download gratuitamente pelo Ministério da Saúde, através 

da plataforma DATASUS. Este aplicativo permite extrair por meio de tabulação e executar o 

tratamento de dados relativos aos índices e indicadores de produção de serviços, de 

características epidemiológicas (incidência de doenças, agravos e mortalidade) e dos aspectos 

1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015.  Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=312160> 
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demográficos de interesse (educação, saneamento, renda e etc.) - por estado e município 

(SILVA, 2009). 

As doenças e agravos foram pesquisados no TABWIN de acordo com os capítulos e 

listas de morbidades da 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde – CID 10.  

Foi selecionada como período base a competência 01/2014 a 11/2015, este período 

foi escolhido por ser o banco de dados disponível para consulta na data de tabulação dos dados. 

Foram definidas como parâmetro para a realização desta pesquisa as DCNT’s 

especificadas no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT’s no Brasil, 

2011-2022, do Ministério da Saúde e as DCNT’s utilizadas no artigo: atividade física e 

redução de custos por doenças crônicas ao sistema Único de saude (BIELEMANN, 2010).  

São elas: cânceres de mama e cólon, diabetes e suas complicações, doenças cardiovasculares, 

doenças cerebrovasculares, doenças respiratórias crônicas, infarto agudo do miocárdio, 

osteoporose e hipertensão arterial e suas complicações. 

Foram extraídas informações especificando o número absoluto de internações 

realizadas no período por tipo de agravo, de pacientes residentes no município de Diamantina 

MG, e o valor total gasto com estas internações, também especificado por tipo de agravo.  

A partir dos dados extraídos desse sistema e da pesquisa bibliográfica, foi 

realizada uma análise quantitativa, com o objetivo de estimar a proporção de internações 

atualmente relacionadas com a inatividade física na literatura, foram realizadas para pacientes 

residentes no município de Diamantina.  

Segundo Souza (2009), considera-se internação a admissão do paciente para 

ocupar um leito hospitalar por 24 horas ou mais. Para o paciente, isso significa a interrupção 

do curso normal de vida e a convivência temporária com pessoas estranhas em ambiente não 

familiar. Este fato pode representar também desequilíbrio financeiro, perda da privacidade e 

individualidade, sensação de insegurança, medo e abandono.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Programas de atividade para fins de promoção a saúde, e educadores físicos 

contratados pelo o SUS em Diamantina MG. 

De acordo com dados obtidos através do CNES na competência 09/2015 o Município 

de Diamantina não mantém nenhum programa específico direcionado às práticas de atividade 

física / práticas corporais para ações de promoção à saúde no SUS.  

Os estabelecimentos da Atenção Primária atualmente cadastrados, não possuem 

educador físico /professor de educação física. Também não existe educador físico trabalhando na 

gestão dos serviços de saúde no quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, 

segundo as informações extraídas do CNES. 

5.2 Custos e internações geradas por DCNT’S relacionadas com a inatividade 

física. 

No período compreendido entre janeiro de 2014 e novembro de 2015, o total de 

internações de pacientes residentes no município de Diamantina- MG, excetuando-se internações 

referentes à gestação, foram 5.272, com um custo total de R$7.781.194,60, conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 1: Total de Internações por doenças (excluindo internações relacionadas à gestação) da 

população residente do município de Diamantina, de janeiro de 2014 a novembro de 2015. 

Município residência Frequência Valor Total 

Total de internações no período 6.654 R$ 8.499.546,30 

Procedimentos relacionados à gestação 1.382 R$ 718.351,70 

Total de internações por doenças 5.272 R$ 7.781.194,60 

Fonte: SIH/DATASUS/2015 

Das 5.272 internações de pacientes residentes no Município de Diamantina, 614 

foram por doenças e agravos relacionados com a inatividade física de acordo com a literatura, 

com o custo total de R$ 889.308,84. A tabela 2 representa a distribuição por tipo de 

doença/agravo relacionado com a inatividade física de pacientes residentes em Diamantina – 

MG, entre janeiro de 2014 e novembro de 2015, as especificações, os códigos, a frequência e o 

valor das internações das doenças que compõe cada grupo, estão detalhados no anexo B. 
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Tabela 2: Quantidade total e valor total de internações por tipo de DNCT da população residente 

do município de Diamantina, de janeiro de 2014 a novembro de 2015. 

Doença/Agravo Quantidade total por 

tipo de agravo. 

Valor total das internações 

por tipo de agravo 

Hipertensão arterial 20 R$ 9.420,23  

Cânceres de mama e cólon 41 R$ 77.172,18  

Diabetes e suas complicações 44 R$ 23.018,47  

Infarto 63 R$ 209.231,31  

Doenças respiratórias crônicas 108 R$ 82.752,79  

Doenças Cerebrovasculares 123 R$ 176.212,15  

Doenças Cardiovasculares 215 R$ 311.501,71  

Fonte: SIH/DATASUS/2015 

Não foram encontrados resultados para internações por osteoporose e seus 

agravos, sendo improvável que não haja ocorrência de osteoporose em nenhum paciente 

residente em Diamantina, mas sim que haja vício no preenchimento das Autorizações de 

Internação Hospitalar (AIH’s). Em virtude disso compreendemos que as internações 

decorrentes de fraturas osteoporóticas podem ter sido computadas como atribuível à causa 

S72 da CID-10, de fratura do fêmur, o que resulta em subestimativa dos valores apresentados.  

Por isso optou-se por desconsiderar a osteoporose nos resultados desse estudo. 

Por meio dos resultados obtidos podemos observar que a proporção de internações 

por DCNT’s relacionadas com a inatividade física representam 11,43% do total de internações por 

doenças da população residente do município de Diamantina. Os custos gerados por estas 

internações representam aproximadamente 11,65% do total de internações por doenças.   

Para melhor descrever o impacto financeiro causado ao SUS por estas internações, 

descrevemos na tabela 3 o custo médio de cada internação, relacionadas por tipo de agravo. 

Podemos observar uma variação significativa do valor médio de custos gerados  
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Tabela 3: Custo médio de cada internação por DNCT, da população residente do município de 

Diamantina, de janeiro de 2014 a novembro de 2015, por tipo de agravo. 

Doença/Agravo Custo médio por internação 

Hipertensão arterial R$ 471,01 

Cânceres de mama e cólon R$ 1.882,25 

Diabetes e suas complicações R$ 523,15 

Infarto R$ 3.321,13 

Doenças respiratórias crônicas R$ 766,23 

Doenças Cerebrovasculares R$ 1.432,62 

Doenças Cardiovasculares R$ 1.448,85 

Fonte: SIH/DATASUS/2015 

Ao observar o custo médio por internação, percebemos que algumas doenças e 

agravos geram custos bem superiores às outras. Observamos a menor média de custo para 

internações por hipertensão arterial, e a maior média para infarto. Isso pode ser explicado pela 

variabilidade do tempo médio de internação, e do nível de complexidade da assistência prestada.  

A tabela 4 retrata a média mensal de internações por DNCT, da população residente 

do município de Diamantina, bem como o custo médio mensal atribuído a essas internações no 

período estudado. 

Tabela 4: Quantidade média e custo médio mensal de internações por DNCT, da população 

residente do município de Diamantina, de janeiro de 2014 a novembro de 2015, por tipo de 

agravo. 

Doença Média mensal de internações Valor médio mensal 

Hipertensão arterial 0,87 R$ 409,58 

Cânceres de mama e cólon 1,78 R$ 3.355,31 

Diabetes e suas complicações 1,91 R$ 1.000,80 

Infarto 2,74 R$ 9.097,01 

Doenças respiratórias crônicas 4,7 R$ 3.597,95 

Doenças Cerebrovasculares 5,35 R$ 7.661,40 

Doenças Cardiovasculares 9,35 R$ 13.543,55 

Total 26,7 R$ 38.665,60 

Fonte: SIH/DATASUS/2015 
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Neste trabalho avaliou-se as internações por doenças e agravos crônicos não 

transmissíveis relacionados com a inatividade física, no período compreendido entre janeiro de 

2014 a novembro de 2015, da população residente no município de Diamantina - MG; os 

programas de atividade física  para fins de promoção da saúde atualmente existentes no Município 

de Diamantina – MG; e a quantidade de educadores físicos atualmente contratados pelo município 

de Diamantina - MG para atuar nas atividades de promoção e gestão da saúde.  

Os resultados encontrados demonstram que mesmo com a formação da RNAF e uma 

ampliação significativa do custeio dos programas de atividade física pelo Ministério da Saúde, o 

município de Diamantina não possui programas voltados para a prática de atividade física no 

SUS. Apesar dos diversos estudos que comprovam a eficácia da prática regular de atividade física 

na prevenção, tratamento e recuperação de DCNT’s, o município atualmente também não possui 

projetos relacionados à atividade física/práticas corporais para fins de promoção à saúde. 

Não foi encontrado nos registros analisados o profissional educador físico 

trabalhando nos estabelecimentos da Atenção Primária e na gestão dos serviços de saúde no 

quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. Este pode ser um dos fatores que 

impactam negativamente para implantação de políticas públicas de saúde voltadas para a 

atividade física/práticas corporais no município de Diamantina, porém, seriam necessários estudos 

adicionais para verificar se realmente existe essa correlação. 

Os custos gerados por internações hospitalares por DCNT’s encontrados no período 

analisado representam uma média mensal de R$ 38.665,60. Porém, este valor é apenas uma 

parcela dos custos que estas doenças provocam ao SUS, pois, além do volume de internações 

geradas por DCNT’s, o SUS ainda deve arcar com medicamentos para controle destas 

doenças, consultas especializadas nos pontos de atenção secundária, realização de exames 

específicos, atendimento nos serviços de urgência sempre que necessário, além de 

procedimentos ambulatoriais. Além dos custos diretos do SUS, são gerados custos indiretos 

para outros seguimentos, como por exemplo, a perda da produtividade no trabalho, despesas 

familiares, e afastamentos pela previdência social. 

Como os estudos demonstram que uma parte da carga de DCNT’s está 

relacionada com origens genéticas, seria interessante poder estimar a proporção destas 

internações que de fato seriam evitadas caso a população residente no município de 

Diamantina fosse fisicamente mais ativa. Porém, não foram encontrados na literatura dados 

recentes que subsidiassem o cálculo para encontrar o risco relativo específico para internações 

por DCNT’s devido à inatividade física.  
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A produção científica para o objeto estudado ainda é muito restrita, o que justifica 

a importância da realização de novas pesquisas para conhecimento do cenário 

epidemiológico, e subsidiar um planejamento para o desenvolvimento de ações específicas. 
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6 CONCLUSÃO  

Ao levantar quais são e quantas foram as internações geradas por doenças e 

agravos crônicos não transmissíveis relacionadas com a inatividade física, da população residente 

no município de Diamantina, entre janeiro de 2014 e novembro de 2015, não foi possível 

determinar a proporção dessas internações que de fato seriam evitadas caso a população residente 

em Diamantina fosse fisicamente mais ativa, pois não foram encontrados estudos com base e 

fundamentação sólida que subsidiassem esses cálculos.  

Apesar de não saber qual seria a proporção da redução de custos caso a população 

residente em Diamantina fosse fisicamente mais ativa, diversos estudos sustentam os benefícios 

da prática regular de atividade física tanto para a promoção e manutenção da saúde, quanto como 

o melhor custo benefício para o sistema público de saúde. 

Após levantar os programas de AF para fins de promoção da saúde atualmente 

existentes no Município de Diamantina – MG foi constatado que o município não possui 

programas, e por isso, conclui-se que a gestão do município de Diamantina deve se atentar para 

a tendência nacional, que prioriza as ações de promoção à saúde para o enfrentamento das 

DCNT. A gestão municipal da saúde deveria realizar ações educacionais voltadas para a 

importância da atividade física na saúde da população, bem como a adesão aos incentivos e 

programas federais voltados para a promoção da atividade física, a fim de possibilitar o 

aumento do nível de atividade física na população.  

Os resultados encontrados sobre a quantidade de educadores físicos atualmente 

contratados pelo município de Diamantina - MG para atuar nas atividades de promoção e gestão 

da saúde, demonstram que o município não mantém vínculo profissional de educador físico, 

sendo assim, seria interessante a contratação de profissionais de educação física pela SMS de 

Diamantina. Além das ações que podem ser desenvolvidas por estes profissionais nas 

unidades de atenção primária, seria interessante criar um serviço de atividade física para fins 

de educação e reabilitação no hospital de referência para esta população (Santa Casa de 

Caridade de Diamantina), pois este serviço evitaria reinternações dos pacientes acometidos 

por DCNT’s, que forem atendidos por esta instituição.  

 



30 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARRETO, S. M. et al. Análise da estratégia global para alimentação, atividade física e 

saúde, da Organização Mundial da Saúde. Epidemiol. Serv. Saúde [online]. 2005, vol.14, 

n.1, pp. 41-68. ISSN 1679-4974. 

 

BIELEMANN, R. M. et al . Impacto da inatividade física e custos de hospitalização por 

doenças crônicas. Rev. Saúde Pública,  São Paulo ,  v. 49,   2015 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102015000100307&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  23  jan.  2016.    

 

BIELEMANN, R. M.; KNUTH, A. G.; HALLAL, P. C. Atividade física e redução de 

custos por doenças crônicas ao Sistema Único de Saúde. Revista Brasileira de Atividade 

Física e Saúde. Vl. 15, N1. p. 9-14, Pelotas, 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Academia da Saúde. Brasília, 2014. Disponível em< 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/academia_saude_cartilha.pdf>. Acesso em: 08 de 

jun. de 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 687, DE 30 DE MARÇO DE 2006. 

Disponível em:< http://189.28.128.100/dab/docs/legislacao/portaria687_30_03_06.pdf> 

Acesso em: 02 de jun. de 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Cadernos de Atenção Básica: Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família.  Brasília, 2010. Disponível em:< 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf> 

Acesso em: 02 de jun. de 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 

de Situação da Saúde. Anais do Seminário Nacional de Vigilância em Doenças e Agravos 

Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 2006. Disponível 

em:< http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/anais_doencas_agravos.pdf >. Acesso em: 05 

de nov. de 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 

de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. – Brasília, 2011. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf>. Acesso 

em: 05 de nov. de 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária em Saúde. Departamento de 

Análise de Situação em Saúde. Avaliação de efetividade de programas de educação física 

no Brasil. Brasília, Ministério da Saúde, 2013. Disponível em:< 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/avaliacao_efetividade_programas_atividade_fisica.

pdf>. Acesso em: 03 de jun. de 2015. 

 



31 

 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Plano Nacional de Saúde: Diretrizes 

PNS: 2012-2015. p. 20. Brasília, 2011.  

 

GALVÃO, E. L.; BODEVAN, E. C.; SANTOS, D. F. Análise da distribuição Geográfica dos 

serviços de saúde no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Revista Brasileira de Geografia 

Médica e da Saúde. p.32-44, jun. de 2015. Disponível em:< 

www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/download/26811/16842> Acesso em: 18 de fev. de 

2016 

 

HALLAL, P. C ; Promoção da atividade física no Brasil: uma questão que vai além da 

saúde pública. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, 27(4):620-621, abr, 2011. Disponível 

em< http://www.scielo.br/pdf/csp/v27n4/01.pdf>. Acesso em: 28 de maio de 2015. 

 

KON, R.; CARVALHO, Y. M. Manual de Condutas Médicas – Programa Saúde da 

Família. Saúde e Atividade Física. Abr, 2001. Disponível em:< 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/36manual_condutas.pdf>. Acesso em: 11 de jun. 

de 2015. 

 

LEE I. M., et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases 

worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. 2012;380 

(9838):219-29. DOI:10.1016/S0140-6736(12)61031-9 

 

MALTA, Deborah Carvalho et al. A Política Nacional de Promoção da Saúde e a agenda 

da atividade física no contexto do SUS. Epidemiol. Serv. Saúde [online]. 2009, vol.18, n.1, 

p. 79-86. ISSN 1679-4974. 

 

MENDES, Roberto Teixeira Et al. Ações de Promoção à saúde, prevenção de doenças e 

diagnóstico precoce. Cap. 1, p. 11-17, 2011. Disponível em: 

<http://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/ppqvat_cap1.pdf> Acesso em: 24 de 

Nov. de 2015. 

 

MINAS GERAIS, Conselho Estadual de Saúde. Legislação do Sistema Único de Saúde – 

SUS. Todos usam o SUS! O SUS é para todos. 3. ed. Minas Gerais: Belo Horizonte: 2013. p. 

138-139. 

 

MORETTI, A. C. et al. Práticas Corporais/Atividade Física e Políticas Públicas de 

Promoção da Saúde. Revista Saúde Soc. São Paulo, 2009. v.18, n.2, p.346-354,  

 

OMS; Atividade Física: Folha informativa Nº385. Fev. de 2014. Disponível em: < 

http://actbr.org.br/uploads/conteudo/957_FactSheetAtividadeFisicaOMS2014_port_REV1.pd

f >. Acesso em: 26 de dez. de 2015. 

 

SILVA, N. P. A Utilização dos programas TABWIN e TABNET como ferramentas de 

apoio à disseminação das informações em saúde. Instituto de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnológica, Biblioteca de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 2009. p. 25. 

 



32 

 

 

 

SOUZA, M. O Hospital – Manual do Ambiente Hospitalar. Livro. 3. ed. Manual Real, 

2009. p. 16. 

 

SOUZA, M. L. M. As representações sociais da comunidade sobre elementos culturais e 

turísticos da vesperata em Diamantina – MG. 118 f. 2008. Dissertação (mestrado em 

cultura e turismo). Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2008. 

 

VILARTA, Roberto; GUTIERREZ, Gustavo Luis. A promoção da saúde e a política 

Nacional de Saúde. Conceitos e aplicações dirigidos ao Programa de Formação 

Interdisciplinar Superior – ProFIS. Ed. 1ª. P. 35-36. Campinas: IPES, 2012.  



33 

 

 

 

ANEXO A: ESPECIFICAÇÕES UTILIZADAS PARA TABULAÇÃO DE DADOS, 

POR TIPO DE AGRAVO: 

 

Arquivos: RDMG1401.DBC á RDMG1511.DBC 

 

Diag CID10 cap 02 – Cânceres de Mama e Cólon: 

C18.2 Colon ascendente| C18.4 Colon transverso 

C18.6 Colon descendente| C18.7 Colon sigmoide| C18.8 Lesao invasiva do colon 

C18.9 Colon NE|C50.0 Mamilo e areola| C50.1 Porcao central da mama 

C50.2 Quadrante super interno da mama| C50.3 Quadrante infer interno da mama 

C50.4 Quadrante super externo da mama| C50.5 Quadrante infer externo da mama 

C50.6 Porcao axilar da mama| C50.8 Lesao invasiva da mama| C50.9 Mama NE 

D01.0 Colon| D05.9 Carcinoma in situ da mama NE| D12.2 Colon ascendente 

D12.3 Colon transverso| D12.4 Colon descendente| D12.5 Colon sigmoide 

D12.6 Colon NE| D24   Neopl benig da mama| D37.4 Colons| D48.6 Mama 

 

Diag CID10 cap 04 – Diabetes e suas complicações: 

 E10.0 C/coma| E10.1 C/cetoacidose| E10.2 C/compl renais 

E10.3 C/compl oftalmicas| E10.4 C/compl neurologicas 

E10.5 C/compl circulatorias perifericas| E10.6 C/outr compl espec 

E10.7 C/complic mult| E10.8 C/compl NE| E10.9 S/complic|E11.0 C/coma 

E11.1 C/cetoacidose| E11.2 C/compl renais| E11.3 C/compl oftalmicas 

E11.4 C/compl neurologicas| E11.5 C/compl circulatorias perifericas 

E11.6 C/outr compl espec| E11.7 C/complic mult| E11.8 C/compl NE 

E11.9 S/complic| E12.0 C/coma| E12.1 C/cetoacidose| E12.2 C/compl renais 

E12.3 C/compl oftalmicas| E12.4 C/compl neurologicas 

E12.5 C/compl circulatorias perifericas| E12.6 C/outr compl espec 

E12.7 C/complic mult| E12.8 C/compl NE| E12.9 S/complic|E13.0 C/coma 

E13.1 C/cetoacidose| E13.2 C/compl renais| E13.3 C/compl oftalmicas 

E13.4 C/compl neurologicas|E13.5 C/compl circulatorias perifericas 

E13.6 C/outr compl espec|E13.7 C/complic mult|E13.8 C/compl NE 

E13.9 S/complic|E14.0 C/coma|E14.1 C/cetoacidose|E14.2 C/compl renais 

E14.3 C/compl oftalmicas|E14.4 C/compl neurologicas 

E14.5 C/compl circulatorias perifericas|E14.6 C/outr compl espec 
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E14.7 C/complic mult|E14.8 C/compl NE|E14.9 S/complic 

 

Diag CID10 cap 09 – Doenças Cardiovasculares:  

I24.8 Outr form doenc isquemica aguda do coracao 

I24.9 Doenc isquemica aguda do coracao NE 

I25.0 Doenc cardiovasc ateroscler descr deste modo 

I25.1 Doenc aterosclerotica do coracao|I25.2 Infarto antigo do miocardio 

I25.5 Miocardiopatia isquemica|I25.6 Isquemia miocardica silenciosa 

I25.8 Outr form de doenc isquemica cronica coracao 

I25.9 Doenc isquemica cronica do coracao NE|I50.0 Insuf cardiaca congestiva 

I50.1 Insuf ventricular esquerda|I50.9 Insuf cardiaca NE 

I51.6 Doenc cardiovascular NE 

 

Diag CID10 cap 09 - Hipertensão:  

I10   Hipertensao essencial 

I11.0 Doenc cardiaca hipertensiva c/insuf cardiaca 

I11.9 Doenc cardiaca hipertensiva s/insuf cardiaca 

I12.0 Doenc renal hipertensiva c/insuf renal 

I12.9 Doenc renal hipertensiva s/insuf renal 

I13.0 Doenc cardiaca e renal hipert c/insufic card 

I13.1 Doenc cardiaca e renal hipert c/insuf renal 

I13.2 Doenc card renal hipert c/insuf card e renal 

I13.9 Doenc cardiaca e renal hipertensiva NE|I15.0 Hipertensao renovascular 

I15.1 Hipertensao secund a outr afeccoes renais 

I15.2 Hipertensao secund a afeccoes endocrinas 

I15.8 Outr form de hipertensao secund|I15.9 Hipertensao secund NE 

 

Diag CID10 cap 10 – Doenças Respiratórias Crônicas:  

J31.0 Rinite cronica|J31.1 Nasofaringite cronica 

J31.2 Faringite cronica|J32.0 Sinusite maxilar cronica 

J32.1 Sinusite frontal cronica|J32.2 Sinusite etmoidal cronica 

J32.3 Sinusite esfenoidal cronica|J32.4 Pansinusite cronica 

J32.8 Outr sinusites cronicas|J32.9 Sinusite cronica NE 
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J35.0 Amigdalite cronica|J35.8 Outr doenc cronicas amigdalas e adenoides 

J37.0 Laringite cronica|J37.1 Laringotraqueite cronica 

J40   Bronquite NE como aguda ou cronica|J41.0 Bronquite cronica simples 

J41.1 Bronquite cronica mucopurulenta|J42   Bronquite cronica NE 

J44.0 Doen pulm obs cron c/inf resp ag tr resp inf 

J44.1 Doenc pulmonar obstr cron c/exacerb aguda NE 

J44.8 Outr form espec doenc pulmonar obstrut cron 

J44.9 Doenc pulmonar obstrutiva cronica NE|J45.1 Asma nao-alergica 

J45.8 Asma mista|J45.9 Asma NE|J46   Estado de mal asmatico 

J95.3 Insuf pulmonar cronica pos-cirurgica|J96.1 Insuf respirat cronica 

 

Diag CID10 cap 09 – Doenças Cerebrovasculares:  

I61.0 Hemorragia intracerebr hemisf subcortical 

I61.1 Hemorragia intracerebr hemisferica cortical 

I61.2 Hemorragia intracerebral hemisferica NE 

I61.3 Hemorragia intracerebral do tronco cerebral 

I61.4 Hemorragia intracerebral cerebelar 

I61.5 Hemorragia intracerebral intraventricular 

I61.6 Hemorragia intracerebral de mult localiz 

I61.8 Outr hemorragias intracerebrais|I61.9 Hemorragia intracerebral NE 

I62.0 Hemorragia subdural|I62.1 Hemorragia extradural nao-traum 

I62.9 Hemorragia intracraniana NE 

I63.0 Infarto cerebr dev tromb arterias pre-cerebr 

I63.1 Infarto cerebr dev embol arterias pre-cerebr 

I63.2 Inf cer dev oclusao esten NE art pre-cerebr 

I63.3 Infarto cerebr dev trombose arterias cerebr 

I63.4 Infarto cerebral dev embolia arterias cerebr 

I63.5 Inf cer dev oclusao estenose NE art cerebr 

I63.6 Inf cerebr dev tromb ven cerebr nao-piogenic 

I63.8 Outr infartos cerebrais|I63.9 Infarto cerebral NE 

I64   Acid vasc cerebr NE como hemorrag isquemico 

 

Diag CID10 cap 09 – Infarto Agudo do Miocárdio:  
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I21.0 Infarto agudo transmural parede ant miocard 

I21.1 Infarto agudo transmural parede inf miocard 

I21.2 Infarto agudo transmural miocardio outr loc 

I21.3 Infarto agudo transmural miocardio loc NE 

I21.4 Infarto agudo subendocardico do miocardio 

I21.9 Infarto agudo do miocardio NE 

I22.0 Infarto do miocardio recorrente parede ant 

I22.1 Infarto do miocardio recorrente parede infer 

I22.8 Infarto do miocardio recorrente outr localiz 

I22.9 Infarto do miocardio recorrente localiz NE 

I23.0 Hemoperic c/compl subs infart agud miocard 

I23.1 Com interatr c/comp atual subs inf agud mioc 

I23.2 Com interven c/comp atual subs inf agud mioc 

I23.3 Rupt par cor s/hemop c/comp subs inf ag mioc 

I23.4 Rupt cord tend c/comp atual subs inf ag mioc 

I23.5 Rupt musc pap c/comp atual subs inf ag mioc 

I23.6 Tromb atr aur/vent c/comp at sub inf ag mioc 

I23.8 Outr complic atuais subs infart agud miocard 

I25.2 Infarto antigo do miocardio 

 

Diag CID10 cap 13 – Osteoporose:  

M80.0 - Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica 

M80.1 - Osteoporose pós-oforectomia com fratura patológica 

M80.2 - Osteoporose de desuso com fratura patológica 

M80.3 - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica 

M80.4 - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica 

M80.5 - Osteoporose idiopática com fratura patológica 

M80.8 - Outras osteoporoses com fratura patológica 

M80.9 - Osteoporose não especificada com fratura patológica 

M81.8 - Outras osteoporoses 

M81.9 - Osteoporose não especificada  

http://www.cid-10.org/codigos/m80-0-osteoporose-pos-menopausica-com-fratura-patologica
http://www.cid-10.org/codigos/m80-1-osteoporose-pos-ooforectomia-com-fratura-patologica
http://www.cid-10.org/codigos/m80-2-osteoporose-de-desuso-com-fratura-patologica
http://www.cid-10.org/codigos/m80-3-osteoporose-por-ma-absorcao-pos-cirurgica-com-fratura-patologica
http://www.cid-10.org/codigos/m80-4-osteoporose-induzida-por-drogas-com-fratura-patologica
http://www.cid-10.org/codigos/m80-5-osteoporose-idiopatica-com-fratura-patologica
http://www.cid-10.org/codigos/m80-8-outras-osteoporoses-com-fratura-patologica
http://www.cid-10.org/codigos/m80-9-osteoporose-nao-especificada-com-fratura-patologica
http://www.cid-10.org/codigos/m81-8-outras-osteoporoses
http://www.cid-10.org/codigos/m81-9-osteoporose-nao-especificada
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ANEXO B: QUANTIDADES E VALORES ESPECIFICOS POR TIPO DE DNCT DA 

POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, DE JANEIRO DE 

2014 A NOVEMBRO DE 2015. 

 

Tabela 1: Distribuição do número absoluto e de valor de internações por Cânceres de Mama e 

Cólon: 

Frequência e Valor Total segundo Diag. CID10 cap. 02 - Cânceres de mama e cólon 

Diag. CID10 cap. 02 - Cânceres de mama e cólon Frequência Valor Total 

C18   Neoplasia maligna do colón 7 R$ 19.305,25 

C18.7 Colón sigmoide 2 R$ 11.218,31 

C18.8 Lesão invasiva do colón 1 R$ 4.706,56 

C18.9 Colón Não Especificado 4 R$ 3.380,38 

C50   Neoplasia maligna da mama 24 R$ 49.206,89 

C50.0 Mamilo e aréola 1 R$ 2.368,58 

C50.1 Porção central da mama 5 R$ 12.984,08 

C50.4 Quadrante super externo da mama 2 R$ 4.987,90 

C50.5 Quadrante inferior externo da mama 1 R$ 2.354,18 

C50.8 Lesão invasiva da mama 7 R$ 12.638,89 

C50.9 Mama Não Especificado 8 R$ 13.873,26 

D24   Neoplasia benigna da mama 1 R$ 589,44 

D37   Neoplasia comportamento incerto/desconhecido 

cavidade oral e órgãos digestivos 1 R$ 219,67 

D37.4 Colóns 1 R$ 219,67 

D48   Neoplasia comportamento incerto/desconhecido 

outra localização e Não Especificado 8 R$ 7.850,93 

D48.6 Mama 8 R$ 7.850,93 

Total 41 R$ 77.172,18 

Fonte: SIH/DATASUS/2015 
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Tabela 2: Distribuição do número absoluto e de valor de internações por Doenças 

Cardiovasculares: 

Frequência Valor Total segundo Diag. CID10 cap. 09 - Doenças Cardiovasculares 

Diag. CID10 cap. 09 Frequência Valor Total 

I24   Outras doenças isquêmicas agudas do coração 6 R$ 33.141,47 

I24.8 Outras formas de doenças isquêmica aguda do coração 5 R$ 16.081,80 

I24.9 Doença isquêmica aguda do coração NE 1 R$ 17.059,67 

I25   Doença isquêmica crônica do coração 2 R$ 12.204,03 

I25.1 Doença aterosclerótica do coração 1 R$ 11.949,55 

I25.8 Outras formas de doença isquêmica crônica do 

coração 
1 R$ 254,48 

I50   Insuficiência cardíaca 202 R$ 255.238,23 

I50.0 Insuficiência cardíaca congestiva 3 R$ 3.639,89 

I50.9 Insuficiência cardíaca Não Especificada 199 R$ 251.598,34 

I51   Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal 

definidas 
5 R$ 10.917,98 

I51.6 Doença cardiovascular Não Especificada 5 R$ 10.917,98 

Total 215 R$ 311.501,71 

Fonte: SIH/DATASUS/2015 

Tabela 3: Distribuição do número absoluto e de valor de internações por doenças 

Cerebrovasculares: 

Frequência Valor Total segundo Diag. CID10 cap. 09 

Diag. CID10 cap. 09 Frequência Valor Total 

I61   Hemorragia intracerebral 20 R$ 57.699,78 

I61.4 Hemorragia intracerebral cerebelar 4 R$ 5.324,67 

I61.6 Hemorragia intracerebral de múltiplas localizações 2 R$ 11.087,69 

I61.8 Outras hemorragias intracerebrais 14 R$ 41.287,42 

I62   Outras hemorragias intracranianas não traumáticas 3 R$ 30.237,49 

I62.0 Hemorragia subdural 1 R$ 12.132,61 

I62.9 Hemorragia intracraniana não especificada 2 R$ 18.104,88 

I64   Acidente vascular cerebral não especificado como 

hemorrágico isquêmico 100 R$ 88.274,88 

Total 123 R$ 176.212,15 

Fonte: SIH/DATASUS/2015 
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Tabela 4: Distribuição do número absoluto e de valor de internações por diabetes e suas 

complicações: 

Frequência Valor Total segundo Diag. CID10 cap. 04 - Diabetes 

Diag. CID10 cap. 04 - Diabetes e suas complicações Frequência Valor Total 

E10   Diabetes mellitus insulinodependentes 20 R$ 10.846,41 

E10.1 Com cetoacidose 15 R$ 7.142,47 

E10.7 Com complicações múltiplas 1 R$ 470,11 

E10.8 Com complicações não especificadas 4 R$ 3.233,83 

E11   Diabetes mellitus não insulinodependentes 3 R$ 1.218,14 

E11.3 Com complicações oftálmicas 1 R$ 414,91 

E11.5 Com complicações circulatórias periféricas 1 R$ 388,32 

E11.6 Com outras complicações especificadas 1 R$ 414,91 

E13   Outros tipos especificados de diabetes mellitus 7 R$ 4.595,75 

E13.8 Com complicações não especificadas 1 R$ 1.620,31 

E13.9 Sem complicações 6 R$ 2.975,44 

E14   Diabetes mellitus não especificada 14 R$ 6.358,17 

E14.1 Com cetoacidose 1 R$ 460,91 

E14.8 Com complicações não especificadas 2 R$ 878,91 

E14.9 Sem complicações 11 R$ 5.018,35 

Total 44 R$ 23.018,47 

Fonte: SIH/DATASUS/2015 
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Tabela 5: Distribuição do número absoluto e de valor de internações por doenças respiratórias 

crônicas: 

Frequência Valor Total segundo Diag. CID10 cap. 10 - Doenças Respiratórias Crônicas 

Diag. CID10 cap. 10 - Doenças Respiratórias Crônicas Frequência Valor Total 

J32   Sinusite crônica 3 R$ 1.990,32 

J32.0 Sinusite maxilar crônica 1 R$ 664,45 

J32.3 Sinusite esfenoidal crônica 1 R$ 976,63 

J32.8 Outras sinusites crônicas 1 R$ 349,24 

J35   Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides 1 R$ 767,08 

J35.0 Amigdalite crônica 1 R$ 767,08 

J40   Bronquite Não Especificada como aguda ou crônica 1 R$ 511,19 

J44   Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas 90 R$ 72.254,53 

J44.1 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação 

aguda não especificada 
2 

R$ 1.201,06 

J44.9 Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada 88 R$ 71.053,47 

J45   Asma 11 R$ 6.016,31 

J45.9 Asma não especificada 11 R$ 6.016,31 

J46   Estado de mal asmático 2 R$ 1.213,36 

Total 108 R$ 82.752,79 

Fonte: SIH/DATASUS/2015 

Tabela 6: Distribuição do número absoluto e de valor de internações por hipertensão arterial: 

Frequência Valor Total segundo Diag. CID10 cap. 09 - Hipertensão 

Diag. CID10 cap. 09 - Hipertensão Frequência Valor Total 

I10   Hipertensão essencial 1 R$ 189,67 

I15   Hipertensão secundária 19 R$ 9.230,56 

I15.8 Outras formas de hipertensão secundária 4 R$ 889,34 

I15.9 Hipertensão secundária não especificada 15 R$ 8.341,22 

Total 20 R$ 9.420,23 

Fonte: SIH/DATASUS/2015 
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Tabela 7: Distribuição do número absoluto e de valor de internações por Infarto Agudo do 

Miocárdio: 

Frequência Valor Total segundo Diag. CID10 cap. 09 - Infarto agudo do miocárdio 

Diag. CID10 cap. 09 - Infarto agudo do miocárdio Frequência Valor Total 

I21   Infarto agudo do miocárdio 63 R$ 209.231,31 

I21.0 Infarto agudo transmural parede anterior do miocárdio 13 R$ 43.599,91 

I21.1 Infarto agudo transmural parede inferior do miocárdio 1 R$ 511,97 

I21.3 Infarto agudo transmural miocárdio de localização não 

especificada 3 R$ 2.423,51 

I21.4 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio 4 R$ 11.591,81 

I21.9 Infarto agudo do miocárdio não especificado 42 R$ 151.104,11 

Total 63 R$ 209.231,31 

Fonte: SIH/DATASUS/2015 

 



42 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, por 

qualquer meio convencional ou eletrônico, desde que citada à fonte. 

 

   

 

 

 

_________________________________ 

Beatriz do Rosário Batista 

 

 

 

bbatista.saude@gmail.com 

 

 

 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000, Diamantina/Alto da Jacuba, 

Minas Gerais. CEP: 39100-000 

 

 

 


