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Introdução: A informação sobre um determinado ambiente ou situação é uma ferramenta 

fundamental para nortear as tomadas de decisões, planejamentos e ações. No contexto da 

Saúde, isso também não é diferente, para que se obtenha um planejamento mais específico e 

capaz de resolver situações e até mesmo elaborar dados quantificados faz-se o uso de 

indicadores de saúde, que se caracterizam como medidas atribuídas de informações sobre o 

sistema de saúde e também outras abordagens referentes ao estado de saúde, os dados desses 

indicadores são extraídos dos sistemas de informações em saúde do Ministério da Saúde e 

estão categorizados em dados demográficos; socioeconômicos; de mortalidade; de morbidade 

e fatores de risco; recursos; cobertura; avaliação hospitalar e indicadores administrativos¹. O 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) é o responsável por fornecer os sistemas 

de informações e suporte de informática, necessários ao processo de planejamento, operação e 

controle do SUS, por meio da manutenção de bases de dados nacionais, apoio e consultoria na 

implantação de sistemas e coordenação das atividades de informática inerentes ao 

funcionamento integrado dos mesmos². Os principais sistemas são o Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM), onde se tem os registros de óbitos e causas de mortes, essas causas 

são obtidas através da classificação internacional de doenças (CID); Sistema de Informações 

de Agravo de Notificações (Sinan), que é dirigido pela vigilância epidemiológica e conta com 

informações de doenças de notificação compulsória; Sistema Informações Sobre Nascidos 

Vivos (Sinasc), que tem dados sobre a quantidade de nascidos vivos, gravidez, parto e as 

condições do bebê ao nascer e é dirigido pela Secretaria de Vigilância em Saúde (MS/SVS) e 

o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), que envolve todos os hospitais 

públicos municipais estaduais e federais é dirigido pela Secretaria de Assistência à Saúde e 

contém dados sobre internação hospitalar. Acerca de destes dados, a obtenção se dá por meio 

da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), documento que utiliza a Classificação 

Internacional de Doenças (CID), preenchido pelo médico da instituição de saúde. 

Corroborando com a intencionalidade de existência dos sistemas de informação, os dados 

relacionados as internações hospitalares possibilitam análises relevantes para gestão do 

serviço. Por meio da análise das AIHs é possível descrever evolução temporal das 

internações; descrever a faixa etária e sexo das internações por morbidade; descrever dias de 

permanência das internações; descrever a procedência dos usuários internados bem como 

descrever o valor das internações por morbidade. Essas informações além de subsidiarem 

análises permitem controle e pagamento dos valores gastos nas internações pelo SUS e um 

planejamento alinhado com as necessidades de saúde do contexto em que a instituição se 

insere³. Objetivos: Estimular a compreensão acerca das etapas de extração nos Sistemas de 

informação em saúde (SIS) de apoio a gestão bem como descrever o valor total das 

internações por morbidade dos usuários do HUBFS no período de junho de 2018 a junho de 

2019. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. Os dados 
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analisados foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), os 

registros de interesse da pesquisa foram obtidos a partir do acesso ao site do DATASUS 

(Departamento de informática do SUS), em seguida selecionou-se o “Acesso à informações” 

na ferramenta TABNET – quesito “epidemiológicas e morbidades”. Posteriormente, foi 

selecionado o grupo “Morbidade Hospitalar do SUS”. As variáveis selecionadas 

respectivamente foram as seguintes: Geral por internação a partir de 2008; Abrangência 

geográfica Pará; Linha- Lista de morbidade CID 10; Conteúdo - Valor total; Período- junho 

de 2018 a junho de 2019; Estabelecimento- HUBFS; Seleção disponível- Lista de morbidade 

CID 10. As informações brutas tabuladas foram exportadas para o Software Microsoft - 

Excel, subsídio da análise quantitativa do perfil de internações. Resultados e Discussão: 

Segundo os dados colhidos no DATASUS no período correspondente de junho de 2018 a 

junho de 2019, foram notificadas 1.521 internações no Hospital Universitário Bettina Ferro de 

Sousa (HUBFS), onde notou-se uma diminuição de aproximadamente 10% no número de 

internações no período do primeiro semestre de 2019, em relação ao segundo semestre de 

2018. Comparando o segundo semestre de 2018 ao primeiro semestre de 2019 em relação aos 

valores gastos com internações, observamos que apesar de um quantitativo maior no número 

de internações no segundo semestre de 2018, constatou-se um aumento de 5,3% no valor 

gasto com internações no primeiro semestre de 2019. O total gasto com as internações no 

período junho de 2018 a junho de 2019 é estimado em 1.809.549,43 reais, sendo investido em 

procedimentos relacionados Doenças do ouvido e da apófise mastoide o equivalente 46,2% 

deste quantitativo total e 40,6% relativos a procedimentos envolvendo Doenças do olho e 

anexos, sendo esses percentuais referentes aos maiores custos em procedimentos/internações 

do hospital. Dados estes, que estão de acordo com a proposta do hospital, em virtude de que 

suas principais especialidades e maiores demandas são de procedimentos referentes as áreas 

de oftalmologia e otorrinolaringologia. Porém, podemos observar custos com as demais áreas 

de atendimento do hospital, que são: 9% de custos referentes a procedimentos relacionados a 

Doenças do aparelho respiratório; 1,1% relacionados a Malformações congênitas 

deformidades e anomalias cromossômicas; 1% relativos a procedimentos de Neoplasias; 0,5% 

relativos a Doenças do sistema nervoso; 0,25% pertencentes a Doenças do sistema 

osteomuscular e tecido conjuntivo; 0,04% relacionado a Doenças do aparelho digestivo; e 

0,03% de custos referentes a Doenças do aparelho digestivo. Conclusão/Considerações 

Finais: Tendo em vista as análises realizadas pelo estudo, torna-se evidente a relevância de 

SIS atualizados com objetivo de integrar as informações e cooperar para a melhoria da 

qualidade dos serviços em saúde. Este recurso também atua como um importante facilitador 

da comunicação, propiciando avaliação para um melhor desempenho profissional, e 

contribuindo no desenvolvimento a realizações de pesquisas centradas na identificação de 

evidências, bem como no auxílio ao decurso do ensino. 

 

Descritores: Gestão em saúde, Sistemas de informação em saúde, Pesquisa em Enfermagem. 
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