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RESUMO 

 

Introdução: as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) estão entre as principais 

causas de morte atualmente.  Segundo a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 

0,19 de probabilidade de morrer entre 30 e 70 anos de idade por doenças 

cardiovasculares, câncer, Diabetes mellitus (DM) ou doenças respiratórias crônicas. 

Dentre as DCNT o DM se destaca, pois uma epidemia mundial está em curso. No 

Brasil, o DM está no elenco das doenças crônicas consideradas como problema de saúde 

pública. Objetivo: analisar no tempo e espaço a rede de internações das pessoas com 

DM nas regiões de saúde do Estado da Bahia, no período de 1998 a 2017. Materiais e 

Método: trata-se de um estudo ecológico de múltiplos grupos e de séries temporais, 

descritivo de desenho misto e exploratório, a unidade de análise são as regiões de saúde 

do Estado da Bahia. Resultados: em relação ao estudo do comportamento temporal das 

flutuações das taxas de internações por DM segundo região de saúde de residência, no 

período de 1998 a 2017, foram registradas 183.153 internações tendo como diagnóstico 

principal o DM. As taxas médias de internação por DM por 100 mil habitantes variaram 

entre 2,06 a 14,38. As maiores taxas médias estão nas regiões de saúde de Jequié 

(14,38), Itapetinga (11,38) e Santo Antônio de Jesus (11,28). As menores taxas foram 

registradas nas regiões de saúde de Salvador (2,06), Paulo Afonso (2,77) e Barreiras 

(2,99). O método DFA identificou e mensurou dependência temporal persistente e 

estatisticamente significativa ao nível 5% para as ocorrências de internações por DM. 
No estudo da rede, no período de 2010 a 2017, todas as regiões de saúde do Estado da 

Bahia apresentaram fluxo de entrada e saída e grau de entrada e saída diferentes zero em 

pelo menos um ano. Em relação ao indicador tamanho médio da aresta de saída, as 

regiões de saúde que os usuários tiveram que percorrer as maiores distâncias médias em 

toda a série histórica foram: Teixeira de Freitas (439,52 Km), Jequié (368,89 Km) e 

Barreiras (363,12 Km). E as menores distâncias médias foram nas regiões de saúde de: 

Camaçari (89,27), Alagoinhas (97,56) e Cruz das Almas (113,38).  Considerações 

Finais: espera-se que os resultados explanados nesta pesquisa possam subsidiar ações 

mais elaboradas para enfrentamento das DCNT, mais especificamente do DM. Além 

disso, possa contribuir com estudos voltados para esta temática por parte da comunidade 

acadêmica, gestores públicos e/ou privados. 

 

 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Hospitalização. Detrended Fluctuation Analysis-

DFA. Estudos de Séries Temporais. Rede de Internação. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: Chronic Noncommunicable Diseases (DCNT) are among the leading 

causes of death today. According to the World Health Organization, there is a 19% 

chance of dying between 30 and 70 years of age due to cardiovascular diseases, cancer, 

Diabetes mellitus (DM) or chronic respiratory diseases. Among the CNCDs the DM 

stands out because a worldwide epidemic is under way. In Brazil, DM is in the list of 

chronic diseases considered as a public health problem. Materials and Methods: this is 

an ecological study of multiple groups and time series, descriptive of mixed design and 

exploratory, the unit of analysis are the health regions of the State of Bahia. Results: in 

relation to the study of the temporal behavior of the fluctuations of hospitalization rates 

by DM according to the region of residence health, from 1998 to 2017, 183,153 

hospitalizations were registered, with DM being the main diagnosis. The average 

hospitalization rates for DM per 100,000 inhabitants ranged from 2.06 to 14.38. The 

highest average rates are in the health regions of Jequié (14,38), Itapetinga (11,38) and 

Santo Antônio de Jesus (11,28). The lowest rates are in the health regions of Salvador 

(2.06), Paulo Afonso (2.77) and Barreiras (2.99). The DFA method identified and 

measured persistent and statistically significant temporal dependence at the 5% level for 

the occurrences of DM hospitalizations in the study period. In the study of the network, 

in the period from 2010 to 2017, all the health regions of the State of Bahia presented 

inflow and outflow and different entry and exit degrees zero in at least one year. In 

relation to the average size of the exit edge, the health regions that users had to cover 

the largest average distances in the whole historical series were: Teixeira de Freitas 

(439.52 Km), Jequié (368.89 Km) and Barriers (363.12 km). The lowest mean distances 

were in the health regions of: Camaçari (89,27), Alagoinhas (97,56) and Cruz das 

Almas (113,38). Final considerations: it is hoped that the results explained in this 

research may support more elaborate actions to confront the DCNT, more specifically 

the DM. In addition, it can contribute with studies focused on this subject by the 

academic community, public managers. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus. Hospitalization. Detrended Fluctuation Analysis-DFA. 

Time series studies. Internment Network. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) estão entre as principais 

causas de morte atualmente.  Segundo a Organização Mundial da Saúde (2014), há 

cerca de 0,19 de probabilidade de morrer entre 30 e 70 anos de idade por doenças 

cardiovasculares, câncer, Diabetes mellitus (DM) ou doenças respiratórias crônicas. 

Dentre as DCNT o DM se destaca, pois uma epidemia mundial está em curso. No 

Brasil, o DM está no elenco das doenças crônicas consideradas como problema de saúde 

pública (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2014; INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2018; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2017).  

Em 2017, a Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes 

Federation) estimou que 8,8% (425 milhões) da população mundial, entre 20 e 79 anos 

de idade, viviam com DM, podendo alcançar 9,9% (629 milhões) em 2045. Estimou-se 

que 7,3% (352,1 milhões) de pessoas apresentaram tolerância à glicose diminuída, o que 

os coloca em alto risco de desenvolver a doença no futuro e 179 milhões não foram 

diagnosticadas (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2018). 

No Brasil, em 2017, existiam cerca de 12,5 milhões de pessoas com DM, como 

idade entre 20 e 79 anos, podendo alcançar 20,3 milhões em 2045. Atualmente o Brasil 

está em quarto lugar entre os dez países com maior número de pessoas com DM. É 

válido salientar que há crescimento da proporção de pessoas acometidas com faixa 

etária mais jovem (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2018). 

Segundo Rosa (2008) e Ministério da Saúde (BRASIL, 2010a), o DM e a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) estão entre as principais causa de mortalidade e de 

internações no Sistema Único de Saúde (SUS) e representam mais da metade do 

diagnóstico primário em pessoas adultas com insuficiência renal crônica submetidas à 

diálise. Pois o DM não controlado pode provocar, a longo prazo, disfunção e falência de 

vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos, além de 

estar associado ao aumento da mortalidade e ao alto risco de desenvolvimento de 

complicações micro e macrovasculares, bem como de neuropatias. Desta forma, o DM é 

considerado causa de cegueira, insuficiência renal e amputações de membros, 

apresentando risco 30 vezes maior para cegueira e 40 vezes maior para amputação de 

MMII do que em pessoas sem DM (BRASIL, 2010a; DONELLY et al, 2000).  
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A internações e as complicações do DM destacam-se também pelos altos custos 

para os sistemas de saúde. Mendes (2011) e Rosa et al (2018), destacam que o gasto 

anual de um país pode variar entre 2,5 e 15% do orçamento. No Brasil os custos estão 

em torno de 3,9 bilhões de dólares anualmente. Quanto ao tratamento ambulatorial de 

pessoas com DM pelo SUS, as despesas são da ordem de US$ 2.108,00 por paciente. 

Analisando o DM como diagnóstico principal, o custo anual é de aproximadamente R$ 

40,3 milhões, sendo 91% correspondentes às internações hospitalares (BAHIA et al, 

2011).  

Diante desse contexto, há também que se considerar que o perfil da população 

brasileira que vem enfrentando um processo de transição demográfica e epidemiológica. 

A primeira diz respeito a aumento da expectativa de vida, que tende a aumentar o 

número de pessoas idosas na população o que causa aumento do tempo de exposição 

aos fatores de risco para o adoecimento crônico. A segunda diz respeito ao perfil de 

morbimortalidade marcado por uma transição acelerada expressa por uma tripla carga 

de doenças composta por doenças infecciosas e carências, uma carga importante de 

causas externas e uma presença majoritária de condições crônicas. O que torna urgente a 

articulação de políticas e programas voltados para o enfrentamento dessa realidade 

(MENDES, 2011). 

Diante do exposto surgiu o interesse de conhecer a organização da rede de 

internações das pessoas com DM nas regiões de saúde do Estado da Bahia. Uma vez 

que as internações por DM são consideradas um indicador da qualidade de assistência à 

saúde, ou seja, os cuidados adequados no momento oportuno podem reduzir 

significativamente o risco de hospitalizações, prevenir o surgimento de co-morbidades 

e/ou complicações (ALFRADIQUE et al, 2009).  

Esta questão é relevante, pois o DM é uma condição crônica e possui potencial 

elevado para gerar complicações que estão intimamente relacionadas a grandes 

impactos que se dão a nível social, econômico e psicológico podendo leva a limitação 

da mobilidade, à perda da autonomia para cuidar de si, para o trabalho, as atividades 

domésticas, lazer etc. e, dessa forma resultar no decréscimo da qualidade de vida, perda 

da capacidade laboral, diminuição da socialização. 

Este estudo também se mostra relevante por possibilitar conhecer a distribuição 

temporal e espacial das internações, o fluxo de internações das pessoas com DM e os 

pontos mais frequentados nas regiões de saúde do Estado da Bahia, tendo em vista 
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fornecer informações relevantes sobre as características dessa rede e sua adequação as 

necessidades de saúde de seus usuários. Pois a situação de saúde atual da população 

brasileira carece de um sistema de saúde que responda adequadamente as suas 

necessidades de saúde, diferente do que conhecemos hoje com características de 

fragmentação e voltado prioritariamente para o enfrentamento das condições agudas e 

das agudizações das condições crônicas.  

Dessa forma, o problema de pesquisa está estruturado em torno das seguintes 

perguntas de investigação: Qual a dinâmica espaço-temporal das internações por DM 

nas regiões de saúde do Estado da Bahia pelo SUS? Quais as características da rede de 

internações das pessoas com DM atendidas no âmbito do SUS nas regiões de saúde da 

Bahia segundo o local de residência e atendimento?  

Para tal, temos como objetivo geral: 

Analisar no tempo e espaço a rede de internações das pessoas com DM nas 

regiões de saúde do Estado da Bahia, no período de 1998 a 2017.  

Para isso foram definidos como objetivos específicos: 

Descrever o comportamento temporal das flutuações das taxas de internações 

por DM segundo região de saúde de residência, no período de 1998 a 2017. 

Caracterizar a rede de internações das pessoas com DM, segundo a região de 

saúde de residência e atendimento, no período de 2010 a 2017. 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está estruturada em 6 capítulos. O primeiro capítulo contém a 

introdução, nele é apresentado a contextualização do tema, justificativa, objetivos geral 

e específicos. O capítulo 2 contém a fundamentação teórica, abordando o DM, atenção à 

saúde das pessoas com DM, regionalização da saúde, redes de atenção à saúde, séries 

temporais, espacialização em saúde e teoria das redes complexas. O capítulo 3 trata das 

considerações metodológicas da pesquisa.  

O capítulo 4 apresenta os resultados do primeiro artigo desta pesquisa, 

intitulado: “Modelagem espaço-temporal dos casos de diabetes mellitus na Bahia: 

uma abordagem com o DFA”, que descreve o comportamento temporal das flutuações 

das taxas de internações por DM segundo região de saúde do Estado da Bahia no 

período de 1998 a 2017.  
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O capítulo 5 apresenta os resultados do segundo artigo desta pesquisa, intitulado: 

“Caracterização da rede de internações por Diabetes Mellitus nas regiões de Saúde 

do Estado da Bahia: Uma abordagem com a teoria das redes”, que caracteriza a rede 

de internações das pessoas com DM, segundo a região de saúde de residência e 

atendimento, no período de 2010 a 2017. 

E o último capítulo apresenta as considerações finais desta dissertação. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DIABETES MELLITUS 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2016, p.7), o DM “não é uma única 

doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta em comum 

a hiperglicemia, resultante de defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou 

em ambas”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Associação Americana de 

Diabetes (ADA) classificaram o DM em quatro classes clínicas: DM tipo1 (DM1), DM 

tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e DM gestacional. Há ainda duas 

categorias para pré-diabetes que são: glicemia de jejum alterada e tolerância à glicose 

diminuída (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016, 2017). 

O DM1 caracteriza-se por destruição das células beta do pâncreas que leva a não 

produção de insulina, causando deficiência absoluta de insulina. A destruição é 

geralmente causada por processos autoimunes, em geral é rapidamente progressiva, 

ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes (maior incidência entre 10 a 14 

anos de idade) podendo ocorrer em adultos (referido como latent autoimmune diabetes 

in adults – LADA). É subdividido em tipos 1A e 1 B (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2016, 2017; SMELTZER et. al, 2011). 

 O DM1 tipo 1A ocorre em cerca de 5 a 10 % dos casos de DM. É resultado da 

destruição autoimune das células betapancreáticas. A fisiopatologia envolve fatores 

genéticos e ambientais potencias para o desencadeamento da autoimunidade em 

indivíduos geneticamente predispostos, como algumas infecções virais, fatores 

nutricionais, deficiência de vitamina D e outros. O DM1 tipo 1B é de etiologia 

desconhecida, referido como idiopático. Os indivíduos acometidos apresentam grau 
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variável de deficiência de insulina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2016, 2017; BRASIL, 2013b; INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2018). 

O DM2 atinge cerca de 90 a 95% dos casos de DM. É caracterizado por defeitos 

na ação e secreção da insulina e na regulação da produção hepática de glicose, ou seja, 

há um estado de resistência à ação da insulina, associados com defeitos de secreção. 

Possui início insidioso e sintomatologia mais branda que o DM1. Manifesta-se com 

frequência maior em adultos. Em sua etiologia apresenta uma interação entre fatores 

genéticos e ambientais. Os fatores ambientais envolvem sedentarismo, dieta rica em 

gorduras e envelhecimento. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é diagnosticado com 

mais frequência após os 40 anos de idade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2016, 2017; BRASIL, 2013b; INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2018). 

Os outros tipos específicos de DM são formas menos comuns nas quais os 

defeitos ou processos causadores podem ser identificados (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2016, 2017). 

O DM gestacional é um estado de hiperglicemia decorrente de intolerância à 

glicose e da diminuição da função das células betapancreáticas, de magnitude variável, 

detectado pela primeira vez durante a gestação. Ocorre em 1 a 14% de todas as 

gestações, dependendo da população estudada. Cerca de 7% das gestações são 

complicadas por hiperglicemia, no Brasil. Na maioria dos casos pode haver reversão 

após a gestação, mas existe de 10 a 63% de risco para o desenvolvimento de DM2 após 

5 a 16 anos do parto (KIM; NEWTON; TNOPP, 2002). 

A glicemia de jejum alterada refere-se a glicemia de jejum inferior ao critério 

diagnóstico para DM, porém mais elevada que o valor de referência normal. A 

tolerância à glicose diminuída “representa uma anormalidade na regulação da glicose no 

estado pós-sobrecarga, diagnosticada por meio de teste oral de tolerância à glicose, o 

qual inclui a determinação da glicemia de jejum e de 2 horas após a sobrecarga com 75 

g de glicose” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016, p. 9). Ambas são 

categorias de risco aumentado para o desenvolvimento do DM ou pré-diabetes 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016, 2017). 

Atualmente são aceitos três critérios diagnósticos para o diagnóstico do DM com 

a utilização da glicemia (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 1997, 2015): 
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 Sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos de glicemia casual 

(glicemia casual é aquela realizada a qualquer hora do dia, independentemente 

do horário das refeições) < 200 mg/dl.  

 Glicemia de jejum <110 mg/dl (7 mmol/l). Em caso de pequenas elevações o 

exame deve ser repetido. 

 Teste oral de tolerância à glicose ≥140 e <200 mg/dl.  

Quanto aos critérios clínicos para diagnostico do DM, são citados por Duncan et al 

(2013), os seguintes sinais e sintomas clássicos do DM: poliúria, polidipsia, perda 

inexplicada de peso, polifagia. E sintomas menos específicos: fadiga, fraqueza e 

letargia, visão turva, prurido vulvar ou cutâneo, balanopostite. 

O curso crônico do DM associado ao controle inadequado dos níveis séricos de 

glicose e a fatores de risco como hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, sedentarismo 

e dislipidemias provocam algumas complicações que podem ser classificadas como 

agudas ou crônicas. As complicações agudas são a hipoglicemia, cetoacidose diabética e 

síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, que de acordo com Smeltzer et al (2011) estão 

relacionadas aos distúrbios em curto prazo nos níveis séricos de glicose.  

As complicações crônicas são classificadas em macrovasculares (cardiopatia 

isquêmica, doença cerebro-vascular e doença vascular periférica), microvasculares 

(retinopatias e nefropatias) e neuropatias (BRASIL, 2013b; SMELTZER et al, 2011). 

Tais complicações são responsáveis por gerar cegueira, insuficiência renal e 

comprometimento do sistema cardiovascular, além de ser a principal causa de 

amputação de membros inferiores em adultos, uma vez que as pessoas com DM 

possuem maior risco de desenvolver infecções (BRASIL, 2013b; INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2018). 

Por todas as complicações a que estão expostas as pessoas com DM, o 

tratamento adequado em tempo oportuno precisa ser feito de forma a detectar, 

estabelecer o diagnóstico, identificar lesões em órgãos-alvo e efetuar tratamento 

adequado a fim de evitar desfechos mais graves como, por exemplo, amputações, 

cegueira, HAS, que tendem a resultar em internações recorrentes. 
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2.2 ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DIABETES MELLITUS 

 

Segundo o que preconiza a Política de Atenção ao Diabetes no Sistema Único de 

Saúde (SUS), a porta de entrada preferencial do sistema de saúde para as pessoas com 

DM é a Atenção Básica. Esta tem como características as ações que contemplam a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento 

de doenças, redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer as 

possibilidades de viver de forma saudável, a reabilitação e a manutenção da saúde 

individual e coletivamente, pautando-se nos princípios do SUS (BRASIL, 2012). 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo estratégias voltadas a 

reduzir o ônus advindo do DM. Para tanto uma série de medidas tem sido adotadas no 

sentido de prevenir e tratar o DM e suas complicações. Essas estratégias referem-se ao 

conjunto formado por ações de promoção a saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, 

capacitação de profissionais, vigilância e assistência farmacêutica, além de pesquisas 

voltadas para o cuidado de pessoas com diabetes. São ações pactuadas, financiadas e 

executadas pelos gestores dos três níveis de governo: federal, estadual e municipal. 

Contudo, as ações de assistência são majoritariamente executadas nos municípios, 

sobretudo por meio da rede básica de saúde (BRASIL, 2001). 

Uma estratégia é o HIPERDIA, que é o Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos que são captados através das estratégias 

propostas no Plano Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus, em todas as unidades ambulatoriais do SUS. Com isso busca-se 

garantir o recebimento dos medicamentos prescritos, além de gerar informações que 

poderão definir o perfil epidemiológico da população, subsidiando estratégias de saúde 

pública visando melhorias no quadro (BRASIL, 2002). 

Nesse contexto, o papel da atenção básica compreende a detecção, 

estabelecimento do diagnóstico, identificação de lesões em órgãos-alvo e/ou 

complicações crônicas e efetuar tratamento adequado para o DM; orientar e sistematizar 

medidas de prevenção, detecção, controle e vinculação das pessoas com diabéticos 

inseridos na atenção básica; reconhecer as situações que requerem atendimento nas 

redes secundária e/ou terciária; reconhecer as complicações do DM, possibilitando a 

reabilitação psicológica, física e social dos portadores dessas enfermidades (BRASIL, 

2001a). 
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Conforme recomendado pela American Diabetes Association (2005), propõe-se 

uma avaliação abrangente do paciente, com história clínica, exame físico e dados 

laboratoriais. A partir deste conhecimento é iniciado o acompanhamento dos pacientes 

diabéticos nas Unidades de Saúde do Município (Unidade Básica de Saúde e Unidade 

de Saúde da Família) e o tratamento do paciente (BRASIL, 2001a; MINAS GERAIS, 

2006). 

Os pontos supracitados são muito importantes, mas é válido salientar que o DM 

pode permanecer assintomático por longo tempo de forma que sua detecção clínica pode 

ser feita não apenas pelos sintomas, mas pelos seus fatores de risco. Assim, é importante 

que as equipes de Atenção Básica e dos demais níveis de atenção à saúde estejam 

atentas para os sintomas do DM e seus fatores de risco (hábitos alimentares não 

saudáveis, sedentarismo e obesidade) (BRASIL, 2013a). 

Quanto aos casos suspeitos identificados devem ser vinculados às Unidades 

Básicas de Saúde e/ou Equipes de Saúde da Família devendo ser solicitados os exames 

necessários para confirmação diagnóstica e iniciado tratamento adequado quando 

necessário (BRASIL, 2001a, 2002; MINAS GERAIS, 2006). 

O rastreamento, que é referente ao diagnóstico da doença antes das 

manifestações clínicas, a probabilidade de apresentar DM ou um estado intermediário 

de glicemia depende da presença de fatores de risco. O público-alvo para o rastreamento 

do DM preconizado pela Associação Americana de Diabetes (2015) é mostrado na 

Tabela 1(BRASIL, 2013a): 
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Tabela 1 – Critérios para o rastreamento do DM em adultos assintomáticos 

 

Excesso de peso (IMC >25 kg/m2) e um dos seguintes fatores de risco: 

 História de pai ou mãe com diabetes; 

Hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos); 

 História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg; 

 Dislipidemia: hipertrigliceridemia (>250 mg/dL) ou HDL-C baixo (<35 mg/dL); 

Exame prévio de HbA1c ≥5,7%, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum 

alterada; 

Obesidade severa, acanthosis nigricans; 

Síndrome de ovários policísticos; 

 História de doença cardiovascular; 

 Inatividade física; 

OU 

Idade ≥ 45 anos; 

OU 

Risco cardiovascular moderado  

Fonte: Brasil, 2013a.  

 

 

Não existem evidências para a frequência ideal de rastreamento. A Associação 

Americana de Diabetes (2013), aponta que as pessoas que apresentam resultados 

negativos podem ser testadas a cada 3 a 5 anos. O rastreamento, quando de forma 

seletiva, é recomendado uma vez por ano para indivíduos com maior probabilidade de 

ter DM. São estes, indivíduos com idade igual ou superior a 45 anos, mulheres com 

história de diabetes gestacional, evidências de dois ou mais componentes da síndrome 

metabólica, presença de dois ou mais fatores de risco, glicemia de jejum alterada ou 

tolerância à glicose diminuída.  No que tange ao rastreamento das complicações, nos 

portadores de DM tipo I deve ser realizado anualmente, a partir do quinto ano de 

diagnóstico, no DM tipo II deve ser anual a partir do diagnóstico (MINAS GERAIS, 

2006). 

A recomendação do Ministério da Saúde é que a consulta de rastreamento para a 

população-alvo definida pelo serviço de Saúde seja realizada pelo enfermeiro da UBS, 

encaminhando para o médico a fim de confirmar o diagnóstico dos casos suspeitos. Os 
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objetivos da consulta de rastreamento são: conhecer a história pregressa da pessoa; 

realizar o exame físico; identificar os fatores de risco para DM; avaliar as condições de 

saúde e solicitar os exames laboratoriais necessários e que possam contribuir para o 

diagnóstico e para a decisão terapêutica ou preventiva (BRASIL, 2013a). 

Quanto a regulação da assistência à saúde das pessoas com DM, a principal 

função é ordenar o acesso às ações e aos serviços de saúde. Ou seja, a alocação 

prioritária de consultas médicas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos aos 

pacientes com maior risco, necessidade e/ou indicação clínica oriundos dos diversos 

serviços de saúde em tempo oportuno, a fim de conferir resolubilidade a APS e 

ampliação do cuidado clínico, além de evitar a exposição dos pacientes a consultas e/ou 

procedimentos desnecessários, promovendo a otimização dos recursos em saúde 

(BRASIL, 2016). 

Nesse sentido, a oferta de exames complementares para identificar alterações 

metabólicas e lesões em órgãos-alvo, é de fundamental importância o acompanhamento 

das pessoas com DM. Para garantir a realização dos exames complementares e o 

acompanhamento dos casos que demandarem atenção especializada e/ou hospitalar, é 

necessário o estabelecimento de fluxo para referência e contra- referência. Para tal, o 

SUS disponibiliza os recursos financeiros para garantir a realização do conjunto de 

exames padronizados (BRASIL, 2001). Contudo, compete as Secretarias Municipais de 

Saúde “[...] referenciar o portador de diabetes e hipertensão aos serviços de maior 

complexidade, se for o caso, para tratamento e acompanhamento sistemáticos. ” 

(BRASIL, 2001, p. 24). 

De forma semelhante, o encaminhamento da APS para a atenção especializada 

requer conhecimento de informações mínimas do paciente para determinar a 

necessidade da consulta no serviço ou do procedimento especializado. Pacientes com 

diagnóstico e suspeita de DM tipo 1 devem ter preferência no encaminhamento ao 

endocrinologista. De forma geral, o Ministério da Saúde recomenda, por meio do 

Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada volume 1 

- endocrinologia e nefrologia, as condições clínicas que indicam a necessidade de 

encaminhamento para endocrinologia (BRASIL, 2016):  

 Paciente em uso de insulina em dose otimizada (mais de uma unidade por 

quilograma de peso);  
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 Doença renal crônica (taxa de filtração glomerular (TFG) < 30 ml /min/1,73m2 

(estágio 4 e 5); 

 Paciente com DM tipo 1 (uso de insulina como medicação principal antes dos 40 

anos).  

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Nefrologia: 

 Pacientes com taxa de filtração glomerular < 30 ml /min/1,73 m2 (estágio 4 e 5);  

 Proteinúria (macroalbuminúria);  

 Perda rápida da função renal (> 5 /min/ 1,73 m2 em um período de seis meses, 

com uma TFG < 60 /min/1,73 m2, confirmado em dois exames). 

A abordagem terapêutica dos casos detectados, o monitoramento e o controle da 

glicemia, bem como o início do processo de educação em saúde são fundamentais para 

a prevenção de complicações e para a manutenção de sua qualidade de vida. Essas ações 

podem ter como alvo rastrear quem tem alto risco para desenvolver a doença e assim 

iniciar cuidados preventivos; além de rastrear quem tem diabetes, mas não sabe, a fim 

de oferecer o tratamento mais precoce (BRASIL, 2013a). 

 

2.2.1 Diabetes mellitus e a população negra 

 

 O DM está no elenco das doenças e agravos mais prevalentes na população 

negra (BRASIL, 2013b). Contudo, trabalhos publicados sobre a prevalência do DM na 

população negra no Brasil são escassos. Estudo realizado no Canadá, nos anos 1996 e 

2007, mostrou que o DM na população negra (8,5%) é mais prevalente que em outros 

grupos populacionais (brancos =4,2%, chinês = 4,3%) (CHIU et al, 2010). 

 Em Salvador – Bahia, entre 1993 e 2000, foi feita uma avaliação em mulheres 

obesas para saber se nessa população havia maior prevalência de DM tipo 2 e tolerância 

a glicose prejudicada (TGP). A TGP teve prevalência maior em mulheres negras 

(18,8%) que em brancas (12,7%). A prevalência do DM tipo 2 foi maior em mulheres 

negras (13,3%) que em brancas (7,2%) (BRITO; LOPES; ARAUJO, 2001). 

Outra pesquisa que explorou os fatores de risco para o DM gestacional em 

Pelotas – Rio Grande do Sul, em 2004, com diagnósticos auto-referidos, foi verificado 

que a cor da pele não branca é um dos fatores de risco para o DM gestacional (DODE; 

SANTOS, 2009). 
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Em outro estudo, a prevalência auto-referida do DM no Brasil, através da análise 

dos resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013, foi verificado que as pessoas que 

informaram ter DM e que autodeclararam cor da pele parda totalizaram 5,5%, preta 

7,2% e branca 6,7% (ISER; STOPA; CHUEIRI et al, 2015). 

O que chama a atenção é a escassez de dados sobre o perfil da população de 

pessoas com DM, especificamente sobre o quesito raça/cor da pele, uma vez que é um 

importante indicador de condições de vida e saúde da população negra. Essa escassez de 

dados reflete diretamente no não estabelecimento da programação do cuidado dessa 

população dentro das políticas de saúde das pessoas com DM. 

Essas questões são importantes, pois uma pesquisa realizada em um subgrupo 

populacional de Salvador – Bahia, explorou a influência da cor da pele auto-referida na 

prevalência da síndrome metabólica (SM) e há maior quantitativo de indivíduos de nível 

sócio-econômico baixo (55,2%), baixa escolaridade (43,2%) e mulheres (43,2%). A 

distribuição da SM em brancos, pardos e negros entre homens foi, respectivamente, 

24,9%, 46,8% e 28,3%. Entre as mulheres foi, respectivamente, 26,6% (brancos), 45,3% 

(pardos e negros) e 28,1% (negros).  Em relação a distribuição dos fatores de que 

compõem a SM, o DM foi mais prevalente em negros e pardos que em brancos 

(BARBOSA; LESSA; FILHO et al, 2010). 

 

2.3 REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

A regionalização da saúde é uma diretriz do SUS e deve orientar a 

descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e 

pactuação entre os gestores. Foi regulamentada pela Norma Operacional da Assistência 

à Saúde – NOAS – SUS 01/2002, que aprovou a ampliação das responsabilidades da 

atenção básica e estabeleceu o processo de regionalização como uma estratégia de 

hierarquização dos serviços de saúde e maior equidade (BRASIL, 2002).  

O processo de regionalização contempla  

“uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as noções de 

territorialidade, na identificação de prioridades de intervenção e de 

conformação de sistemas funcionais de saúde, não necessariamente 

restritos à abrangência municipal, mas respeitando seus limites como 

unidade indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos a todas 

as ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de 

saúde, otimizando os recursos disponíveis” (BRASIL, 2002, p. 3). 
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O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 

19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, 

considera região de saúde como:  

“espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 

Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 

saúde” (BRASIL, 2011, p 1). 

 

Segundo mesmo decreto, para ser instituida região de saúde é preciso, no 

mínimo, dispor de ações e serviços  de atenção primária, urgência e emergência, atenção 

psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde 

(BRASIL, 2011). 

Ou seja, a região de saúde é atributo fundamental para uma rede regionalizada 

de atenção à saúde. É composta por um conjunto de unidades ou pontos de atenção, com 

diferentes funções, complexidades e perfis de atendimento, que operam de forma 

ordenada e articulada no território, de modo a atender as necessidades e demandas da 

população (LIMA et al, 2012). 

Com o processo de regionalização da assistência a saúde busca-se organizar as 

ações e serviços de saúde de forma coerente para atender as necessidades de saúde da 

população e garantir o acesso a todos os níveis de atenção necessários para resolução 

dos problemas de saúde, podendo ser feito diretamente ou por meio de referências 

intermunicipais (BRASIL, 2002). 

A organização em regiões de saúde tem por objetivo: 

I. “garantir o acesso resolutivo da população, em tempo oportuno e com 

qualidade, a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, 

organizados em redes de atenção à saúde, assegurando-se um padrão de 

integralidade; 

II. efetivar o processo de descentralização de ações e serviços de saúde entre os 

entes federados, com responsabilização compartilhada, favorecendo a ação 

solidária e cooperativa entre os gestores, impedindo a duplicação de meios para 

atingir as mesmas finalidades; e 

III. buscar a racionalidade dos gastos, a otimização de recursos e eficiência na rede 

de atenção à saúde, por meio da conjugação interfederativa de recursos 

financeiros entre outros, de modo a reduzir as desigualdades locais e regionais” 

(BRASIL, 2011a, p. 1). 
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Além da delimitação das regiões de saúde a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais, é preciso contemplar também uma rede de comunicação, 

infraestrutura e transporte compartilhados, reconhecimento das necessidades 

econômicas, sociais de saúde da população da região para o processo de pactuação dos 

fluxos assistenciais (BRASIL, 2011a). 

As regiões de saúde possuem em sua formação: 

I. Módulo assistencial: “é o módulo territorial com resolubilidade correspondente 

ao primeiro nível de referência” (BRASIL, 2011a, p 1). É formado por um ou 

mais municípios habilitados em gestão plena do serviço de saúde municipal ou 

gestão plena da atenção básica ampliada, que possuem capacidade de ofertar um 

conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade (atividades 

ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico e de internação hospitalar) 

(BRASIL, 2002). 

II. Município cede do módulo assistencial:  

“[...] possuem capacidade de ofertar os serviços de saúde 

correspondentes ao primeiro nível de referência intermunicipal, com 

suficiência para sua população e para a população de outros 

municípios adiscritos” (BRASIL, 2002, p. 2). 

III. Município pólo: “apresenta papel de referência para outros municípios, em 

qualquer nível de atenção” (BRASIL, 2002, p. 2). 

Esta divisão atende ao objetivo de se estabelecer um sistema ordenatório e 

organizacional que possibilite o máximo de eficiência, eficácia e efetividade de ações 

administrativas (FERNANDES, 2017). 

 

2.4 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

A proposta de RAS foi mencionada pela primeira vez no Relatório de Dawson, 

publicado em 1920, que foi o médico que trabalhou na organização dos serviços de 

emergência na primeira guerra mundial. O documento definiu esquemas para a provisão 

sistematizada de serviços médicos que deveriam ser disponibilizados para uma 

população de uma dada área (MENDES, 2011). 

Mais recentemente, a proposta de RAS originou-se, em meados dos anos 90, nos 

Estados Unidos, avançando para a Europa Ocidental e Canadá até atingir outros países 
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em desenvolvimento (SHORTELL, 1993; LEAT, 1996). Na América Latina há relatos 

no Peru, Bolívia, México, Chile e República Dominicana (MENDES, 2011). 

No Brasil a ideia inicial da construção de um sistema de saúde nos moldes de 

atenção à saúde em rede está presente na Constituição Federal, em seu Artigo 198, no 

qual diz que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único de saúde [...]” (BRASIL, 1988, p. 33,). 

Em 2008 o Ministério da Saúde analisou historicamente a RAS no âmbito do 

SUS, definindo conceito, princípios, justificativa, bem como formulou um processo de 

transição para a RAS por meio de territórios integrados de atenção à saúde, as linhas de 

cuidado e as diretrizes para sua implantação (MENDES, 2011). 

Diante do exposto, o SUS, em suas ações e serviços, deve refletir respostas 

efetivas as necessidades de saúde de seus usuários. A situação atual da população, no 

que tange a morbimortalidade, é expressa por uma tripla carga de doenças composta por 

doenças infecciosas e carenciais, causas externas e condições crônicas. O que requer um 

sistema de saúde que atenda tais necessidades (MENDES, 2011). 

Atualmente o SUS apresenta, em seus serviços e ações, características de 

fragmentação, médico-centrado, voltado para o atendimento de condições agudas e 

crônicas agudizadas, fundamentado em ações curativas, dimensionado com ações e 

serviços para atender de acordo com a oferta, perfil diferente do apresentado pela 

população brasileira (MENDES, 2011). 

Dessa forma, verificou-se a necessidade de uma nova forma de organização do 

SUS, como uma estratégia de enfrentamento da atual situação de saúde da população, 

de modo a permitir responder com efetividade, eficiência, segurança, qualidade e 

equidade as condições de saúde da população brasileira (BRASIL, 2010). 

Para tal, foi regulamentada em território nacional a Portaria Nº 4.279, de 30 de 

dezembro de 2010. Que estabelece as diretrizes para a organização e estruturação da 

Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS, como uma estratégia para superar a 

fragmentação da atenção à saúde bem como o aperfeiçoamento político-institucional do 

SUS, objetivando assegurar aos usuários ações e serviços de saúde eficientes e efetivos 

(BRASIL, 2010).  

Sua implantação pretende adequar e ampliar os serviços prestados em 

consonância com o perfil de morbidade e as necessidades de saúde da população, com a 

proposta de rompimento da gestão baseada na oferta e investimento na integralidade da 
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assistência e longitudinalidade do cuidado. O que vem sendo apontado como a forma 

mais eficaz para enfrentamento das condições crônicas (BRASIL, 2010; MENDES, 

2011; SANTOS et al, 2015). 

A RAS é definida como “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. ” (BRASIL, 

2010, p. 4).  

Tem por objetivo “promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde 

com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, 

bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, 

eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica” (BRASIL, 2010, p. 4). 

Tem como característica principal o fortalecimento de relações horizontais entre 

os pontos de atenção à saúde com o centro de comunicação na Atenção Primária à 

Saúde, pautando-se nos princípios do SUS e nas necessidades em saúde de uma 

população (BRASIL, 2013, 2012). Ou seja, a RAS visa melhorar a qualidade da 

assistência prestada garantindo a longitudinalidade do cuidado, através de medidas e 

ações articuladas de prevenção e tratamento. Além de otimizar a utilização dos recursos 

e promover a equidade em saúde, buscando promover a integralidade do cuidado 

através da oferta de um ciclo completo de atendimento aos usuários dos diferentes 

pontos da RAS (MENDES, 2011; SANTOS et al, 2015). 

Segundo Podolny e Page (1998), as principais vantagens das redes são: a 

capacidade de aprendizagem, com o funcionamento com canais de difusão do 

conhecimento e a utilização de informações existentes para produzir novos 

conhecimentos; a criação de vínculos diversificados entre atores e organizações que 

permitem diminuir as incertezas nas políticas e nos programas; possibilita ganhos de 

escala, com redução dos custos e melhoria da qualidade dos serviços. 

Os elementos constituintes da RAS são: população/região de saúde definidas, 

estrutura operacional e por um modelo de atenção à saúde (BRASIL, 2010; MENDES, 

2011).  

 A população e região de saúde 

A fim de preservar, recuperar e melhorar a saúde das pessoas e da comunidade, 

as RAS devem ser capazes de identificar com precisão a população e a área geográfica 

sob sua responsabilidade; deve estar organizada socialmente em famílias, cadastradas e 
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registradas por fatores de risco e estratificada por riscos em relação às condições de 

saúde estabelecidas; e registrada em um sistema de informações (BRASIL, 2010; 

MENDES, 2011).  

No âmbito do SUS o território sanitário são as regiões de saúde. Definidas pelo 

Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011, p. 1), como  

“Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 

Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 

saúde”. 

 

A região de saúde deve ser bem definida, baseada em parâmetros espaciais e 

temporais que permitam assegurar que as estruturas estejam bem distribuídas 

territorialmente, garantindo o tempo/resposta necessário ao atendimento, melhor 

proporção de estrutura/população/território e viabilidade operacional sustentável 

(BRASIL, 2010). 

 Estrutura operacional 

A estrutura operacional é constituída pelos diferentes pontos de atenção à 

saúde/nós e pelas ligações materiais e imateriais que comunicam esses diferentes nós. É 

estruturada por cinco componentes: Atenção Primária à Saúde (APS); os pontos de 

atenção secundária e terciária; os sistemas de apoio; os sistemas logísticos e o sistema 

de governança (MENDES, 2011).  

A Atenção Primária à Saúde (APS) é formada pelos serviços de atendimento 

inicial à saúde do usuário no SUS. É o primeiro contato de indivíduos, famílias e 

comunidades com o sistema de saúde, colocando os serviços de saúde mais próximo 

possível aos lugares de vida e trabalho das pessoas e significa o primeiro elemento de 

um processo de atenção à saúde (BRASIL, 2012). 

A APS tem um papel primordial na estruturação e ordenação das RAS e 

coordenadora do cuidado através da comunicação com os diversos pontos da rede, da 

centralidade nas necessidades de saúde da população, responsabilizando-se pela atenção 

contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, compartilhando os objetivos e 

compromissos com os resultados sanitários e econômicos (BRASIL, 2010; MENDES, 

2011). 

Suas ações de saúde abrangem a promoção, proteção da saúde, prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde. Possui a 
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função de integrar verticalmente os serviços de saúde. Estrutura-se segundo sete 

atributos e três funções: Atributos - Primeiro Contato; Longitudinalidade; Integralidade; 

Coordenação; Centralidade na Família; Abordagem Familiar e Orientação Comunitária.  

Funções - Resolubilidade, Organização e Responsabilização (BRASIL, 2010; 

MENDES, 2011).  

Os Pontos de Atenção Secundários e Terciários são complementares. Reúne em 

seus pontos de atenção serviços com densidades tecnológicas distintas para realização 

de ações especializadas, como ambulatorial e hospitalar. Devem apoiar e complementar 

os serviços da APS de forma resolutiva e em tempo oportuno (BRASIL, 2010; 

MENDES, 2011). 

Sistemas de Apoio são lugares da rede que prestam serviços comuns a todos os 

pontos de atenção à saúde. São constituídos pelos sistemas de apoio diagnóstico e 

terapêutico (patologia clínica, imagens, entre outros); pelo sistema de assistência 

farmacêutica que envolve a organização dessa assistência em todas as suas etapas: 

seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação 

e promoção do uso racional de medicamentos; e pelos sistemas de informação em saúde 

(BRASIL, 2010; MENDES, 2011).  

Os Sistemas Logísticos são responsáveis pelo estabelecimento de relações entre 

os pontos da rede, pela racionalidade da referência e contra- referência dos usuários, 

produtos e informações. Os principais sistemas logísticos da rede de atenção à saúde 

são: os sistemas de identificação e acompanhamento dos usuários; as centrais de 

regulação, registro eletrônico em saúde e os sistemas de transportes sanitários 

(BRASIL, 2010; MENDES, 2011).  

O Sistema de Governança é responsável pelo acompanhamento da implantação 

da rede e articulação com os atores envolvidos, bem como pelos mecanismos e 

procedimentos para a gestão regional compartilhada da rede (MENDES, 2011). 

 O modelo de atenção à saúde  

É a forma como a Atenção à saúde deve ser realizada na rede e como os diversos 

pontos devem se comunicar e se articular. É definido como  

 

“um sistema lógico que organiza o funcionamento da RAS, 

articulando, de forma singular, as relações entre a população e suas 

sub populações estratificadas por riscos, os focos das intervenções do 

sistema de atenção à saúde e os diferentes tipos de intervenções 

sanitárias, definido em função da visão prevalecente da saúde, das 
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situações demográficas e epidemiológicas e dos determinantes sociais 

da saúde, vigentes em determinado tempo e em determinada 

sociedade” (BRASIL, 2010, p.16). 

 

A atual organização da atenção e da gestão do SUS ainda é caracterizada por 

intensa fragmentação de serviços, de programas, de ações e de práticas clínicas, 

existindo incoerência entre a oferta de serviços e as necessidades de atenção. O modelo 

de atenção atual não tem acompanhado a mudança no perfil epidemiológico da 

população, na qual há ascensão das doenças crônicas, mostrando-se inadequado para 

enfrentar os desafios postos por essa situação de saúde (MENDES, 2011; BRASIL, 

2010a). No contexto das RAS é necessária a implantação de um modelo de atenção à 

saúde que se adéque ao perfil epidemiológico da população brasileira e impacte sobre as 

condições agudas e crônicas.  

Mendes (2011), desenvolveu um modelo de atenção às condições crônicas para 

ser aplicado no SUS, considerando as relações que se estabelecem entre as equipes de 

saúde e os usuários dos serviços de saúde e a singularidade do SUS. O modelo foi 

denominado de Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC). O MACC 

estrutura-se em cinco níveis e três componentes integrados. Os componentes são: a 

população, os focos da intervenção de saúde e os tipos de intervenção de saúde. Os 

níveis são: intervenções de promoção à saúde, intervenções de prevenção das condições 

de saúde, gestão da condição de saúde simples, gestão da condição de saúde complexa e 

gestão do caso para as condições de saúde muito complexas. 

O Ministério da Saúde explicitou um conjunto de atributos essenciais para o 

funcionamento da RAS (BRASIL, 2010): 

1. População e território definidos com amplo conhecimento de suas 

necessidades e preferências que determinam a oferta de serviços de saúde;  

2. Extensa gama de estabelecimentos de saúde que presta serviços de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, gestão de casos, reabilitação e cuidados paliativos e 

integra os programas focalizados em doenças, riscos e populações específicas, os 

serviços de saúde individuais e os coletivos;  

3. Atenção Primária em Saúde estruturada como primeiro nível de atenção e 

porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a 

população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo as suas necessidades de 

saúde;  
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4. Prestação de serviços especializados em lugar adequado;  

5. Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e 

integração assistencial por todo o contínuo da atenção;  

6. Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em 

conta as particularidades culturais, gênero, assim como a diversidade da população;  

7. Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de criar uma 

missão, visão e estratégias nas organizações que compõem a região de saúde; definir 

objetivos e metas que devam ser cumpridos no curto, médio e longo prazo; articular as 

políticas institucionais; e desenvolver a capacidade de gestão necessária para planejar, 

monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e das organizações;  

8. Participação social ampla;  

9. Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico;  

10. Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e com 

incentivos pelo alcance de metas da rede;  

11. Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede, 

com identificação de dados por sexo, idade, lugar de residência, origem étnica e outras 

variáveis pertinentes;  

12. Financiamento tripartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da 

rede;  

13. Ação intersetorial e abordagem dos determinantes da saúde e da equidade em 

saúde; e  

14. Gestão baseada em resultado.  

Inicialmente foram definidas pelo Ministério da Saúde as redes prioritárias de 

acordo com vulnerabilidade, doenças ou agravos que acometem a população brasileira, 

a saber: rede cegonha, rede de atenção às urgências e emergências, rede de atenção 

psicossocial, rede de cuidado à pessoa com deficiência e rede de atenção às doenças 

crônicas e condições crônicas (iniciando-se pelo câncer de mama e de colo do útero) 

(BRASIL, 2017). 

 

2.5 SÉRIES TEMPORAIS 

 

Série temporal ou série histórica “é um conjunto de observações ordenadas no 

tempo” (MORETTIN; TOLOI, p. 1, 1987), que pode ser obtido através de observações 
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regulares/periódicas do evento de interesse. A partir da análise de uma série temporal é 

possível medir um fenômeno, descrever o comportamento da série, bem como os fatores 

que influenciam o comportamento da série (MORETTIN, 2006; EHLERS, 2007). A 

figura 1 exemplifica a série temporal das internações por DM nas regiões de saúde do 

Estado da Bahia, mostrando um crescimento acentuado a partir de 2005 e uma redução 

em 2011. 

 

Figura 1 – Taxas de internação por DM nas regiões de saúde do Estado da Bahia, no 

período de 1998 a 2017. 
Fonte: Elaboração própria. Nota: DM denota desvio padrão da série; CV, coeficiente de variação; AS, 

coeficiente de assimetria. 

 

A análise de séries temporais podem ser aplicadas em diversas áreas como: 

financeira, econômica, ciências sociais, epidemiologia, etc. Na área da saúde, a análise 

de séries temporais possibilita estudar a movimentação de uma variável de interesse no 

tempo, previsão de resultados e reconhecimentos de fatores que interferem sobre ele 

(ANTUNES; CARDOSO, 2015). A característica mais importante desse tipo de dado é 

que as informações vizinhas são dependentes e o objetivo é modelar essa dependência 

(LATORRE; CARDOSO, 2001). 

Os objetivos de analisar uma série temporal são (MORETTIN; TOLOI, 1987; 

MORETTIN, 2006; EHLERS, 2007): 
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 Descrição: investigar o mecanismo gerador da série, das propriedades da 

série, como por exemplo, o padrão de tendência, existência de variação 

sazonal, outliers, alterações estruturais; 

 Explicação/modelagem: usar um modelo estatístico adequado que 

permita explicar como a série temporal se comporta; 

 Previsão: predizer valores futuros com base em valores passados; 

 Controle de processos: medidas que possibilitam controlar os processos 

de qualidade. 

Os componentes de uma série temporal podem ser determinísticos e/ou 

estocásticos. O primeiro diz respeito aos valores que são representados por uma função 

matemática perfeitamente determinada por uma ou mais variáveis. O segundo refere-se 

ao componente aleatório, ou seja, ao fato de não poder determinar o seu valor exato 

mesmo conhecendo a sua especificação e o valor de todos os seus determinantes, o que 

se relaciona diretamente ao fato de a série possuir uma natureza intrinsecamente 

aleatória (MORETTIN; TOLOI, 1987; LATORRE; CARDOSO, 2001). 

O conjunto de observações ordenadas temporalmente pode ser discreto, como 

nos casos observações pontuais ou periódicas; ou continuo, como nos casos de registros 

ininterruptos (ANTUNES; CARDOSO, 2015). 

As séries temporais podem ser classificadas como estacionárias e não-

estacionárias. É estacionária quando suas características estatísticas (média, variância, 

autocorrelação, etc.) são constantes ao longo do tempo, ou seja, flutua em torno de uma 

mesma média ao longo do tempo e não há tendência. As não-estacionárias podem exibir 

tendências e/ou padrões sazonais (MORETTIN; TOLOI, 1987). 

Os componentes de uma série temporal são: tendência (Tt), sazonalidade (St) e 

ruído branco (at). Sendo {Zt = 1..., n} as observações de uma série histórica, Zt pode se 

decomposto por um modelo aditivo: (Zt= Tt + St + at) ou por um modelo multiplicativo: 

(Zt= Tt . St . at). Ao analisar uma série temporal, cada um desses componentes deve ser 

estudado separadamente, retirando-se o efeito dos outros. (MORETTIN; TOLOI, 1987; 

MORETTIN, 2006; EHLERS, 2007; LATORRE; CARDOSO, 2001). 

Para modelar a sazonalidade e identificar se há variação sazonal, é preciso 

decompor a série temporal, isolando o componente e verificando se atende à hipótese de 

significância estatística (MORETTIN; TOLOI, 1987; LATORRE; CARDOSO, 2001; 

ANTUNES; CARDOSO, 2015). 
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A sazonalidade é definida como “ um fenômeno que ocorre regularmente em 

períodos fixos de tempo” (LATORRE; CARDOSO, p. 149, 2001). Dessa forma, uma 

série é sazonal quando os fenômenos que ocorrem durante o tempo se repetem a cada 

período idêntico de tempo. 

A análise da tendência pode ser feita pelo ajuste de uma função polinomial do 

tempo (regressão polinomial) ou análise do componente da série ao redor de um ponto 

com estimativa da tendência nesse ponto (modelos auto-regressivos) (LATORRE; 

CARDOSO, 2001). 

No que diz respeito aos métodos matemáticos de previsão de séries temporais, 

estão relacionados aos procedimentos que permitirão prever qual será o comportamento 

esperado dos dados, ou seja, a previsão fornece informações subsidiárias para o 

processo decisório tendo em vista atingir objetivos predeterminados (MORETTIN; 

TOLOI, p. 1, 1987). 

Para análise da tendência os dois métodos mais utilizados são (MORETTIN; 

TOLOI, 1987; LATORRE; CARDOSO, 2001):  

1) Ajuste de uma função polinomial do tempo, utilizando-se os modelos de 

regressão polinomial; 

2) Análise do comportamento da série ao redor de um ponto, estimando a 

tendência naquele ponto, utilizando-se os modelos auto-regressivos. 

Os modelos de regressão são usados para descrever o comportamento de uma 

variável dependente (Y) e os períodos do estudo como variável independente (X). Com 

tais modelos busca-se encontrar e descrever padrões de homogeneidade dentre a 

heterogeneidade observada em um conjunto de observações de (Y) (LATORRE; 

CARDOSO, 2001; ZEVIANI; JÚNIOR; BONAT, 2013). 

Os estudos de uma série de problemas práticos, nas mais diversas áreas, podem 

ser modelados através dos modelos de regressão, o que faz com que sejam largamente 

adotados. Os modelos de regressão permitem (ZEVIANI; JÚNIOR; BONAT, 2013): 

 Explicar ao menos parcialmente o comportamento de (Y); 

 Quantificar a influência das condicionantes em (Y); 

 Selecionar, mediante algum critério, as condicionantes relevantes; 

 Predizer o comportamento de (Y) para estados observados e também não 

observados das condicionantes (X); 

 Avaliar a incerteza associada a esse processo.   
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Nos modelos de regressão polinomial, inicialmente  

“Deve-se fazer o diagrama de dispersão de Zt (Y) em relação ao 

tempo para visualizar qual a função que mais se ajusta à trajetória do 

processo: linear, parábola, exponencial etc. Para se evitar a correlação 

serial entre os termos da equação de regressão, recomenda-se fazer a 

transformação da variável período na variável período-centralizada 

(período menos o ponto médio da série histórica), estimando-se, então, 

o modelo de regressão correspondente” (LATORRE; CARDOSO, p. 

148, 2001). 

A média móvel também pode ser usada para estimar a tendência de uma série 

temporal, bem como a análise do comportamento da série ao redor de um ponto, 

estimando a tendência para valores da série próximos a ele e não utilizando a série como 

um todo (MORETTIN; TOLOI, 1987; LATORRE; CARDOSO, 2001; ANTUNES; 

CARDOSO, 2015). 

Outra classe de modelos passíveis de utilização para a análise do comportamento 

de séries temporais estacionárias, ou seja, livres de tendência e de sazonalidade, são os 

modelos auto-regressivos (AR) ou combinar o modelo auto-regressivo (AR) com que 

incorpora a médias móveis (ARMA) (LATORRE; CARDOSO, 2001). 

Quando a série histórica é não-estacionária, ou seja, possui tendência, uma 

maneira de analisar o comportamento da série é usando o modelo conhecido como 

ARIMA (modelo auto-regressivo integrado de médias móveis). Para incorporar na 

análise da série o componente sazonalidade, principalmente quando ocorre em, 

múltiplos períodos da série, utilizam-se os modelos SARIMA (modelo auto-regressivo 

integrado de médias móveis sazonal) (LATORRE; CARDOSO, 2001). 

 

2.6 ANÁLISE ESPACIAL E SAÚDE 

 

 A relação entre geografia e saúde tem sido estudada e aprofundada em uma série 

de estudos, pois  

“A saúde é uma manifestação do indivíduo, a situação de saúde é uma 

manifestação do lugar. Os lugares, dentro de uma cidade ou região, 

são resultado de uma acumulação de situações históricas, ambientais e 

sociais que promovem condições particulares para a produção de 

doenças” (BARCELOS et al, 2002, p. 130). 
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 Dessa forma, a preocupação com a distribuição espacial de agravos à saúde fez 

crescer o uso do Sistema de Informações Geográficas (SIG), tornando-o largamente 

utilizada para elucidar o papel de fatores espaciais, ambientais e sociais no processo de 

adoecimento, de acesso aos serviços de saúde, da disseminação de doenças infecto-

contagiosas, por exemplo (BONFIM; MEDEIROS, 2008; SÁ CARVALHO; SOUZA-

SANTOS, 2005). 

 A utilização da espacialização através do SIG é atualmente usada com 

frequência, pois é uma ferramenta que permite analisar a situação de saúde de um dado 

grupo populacional considerando os  fatores relacionados aos perfis epidemiológico e 

de morbimortalidade, além de considerar a lógica territorial da distribuição dos sistemas 

de saúde locais, acesso aos recursos de saúde, uma vez que a base territorial é 

fundamental para a organização e gestão das ações e serviços de saúde (BONFIM; 

MEDEIROS, 2008; SÁ CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005). Assim, “ a análise de 

fenômenos da saúde no espaço serve antes de tudo para a síntese de indicadores 

epidemiológicos, ambientais e sociais” (BARCELOS et al, 2002, p. 130). 

 Nesse contexto, a análise espacial permite mensurar propriedades e 

relacionamentos, priorizando a localização espacial do fenômeno estudado, 

incorporando explicitamente o espaço na análise feita (CÂMARA et al, 2002). 

 Quanto aos tipos de dados em análise espacial, a classificação mais utilizada 

considera três os tipos de dados (CÂMARA et al, 2002): 

 Eventos ou padrões pontuais: fenômenos expressos por ocorrências identificadas 

como pontos localizados no espaço, denominados processos pontuais;  

 Superfícies contínuas: estimadas com base em um conjunto de amostras de 

campo que podem ser regularmente ou irregularmente distribuídas; 

 Áreas com contagens e taxas agregadas: dados associados a levantamentos 

populacionais que originalmente referem-se a indivíduos localizados em pontos 

específicos do espaço. 

A espacialização da condição de saúde pode considerar:  

 O espaço-geometria: através do uso de técnicas de estatística espacial para a 

análise de redes, estudos de definição de doenças ou agentes infecciosos; 

 O espaço-região: está concepção do espaço “admite a existência de um mosaico 

de subespaços com características fisiográficas e humanas próprias, não 

necessariamente semelhantes aos vizinhos” (BARCELOS et al, 2002, p. 131). 
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 O espaço-lugar: “procura entendê-lo como um conjunto de lugares, resultado da 

interação singular de grupos sociais com seu entorno mais próximo” 

(BARCELOS et al, 2002, p. 131). Estudos nesta perspectiva buscam planejar 

ações e serviços de saúde, conhecer as demandas de saúde dos usuários de uma 

mesma região. 

Estudo desenvolvido por Sá Carvalho, Souza - Santos (2005) apresenta algumas 

aplicações de modelos de análise espacial de eventos de saúde, discutindo vantagens, 

desvantagens e aplicabilidade no campo dos estudos ecológicos, análise do uso de 

serviços de saúde, cobertura dos serviços de saúde. Os métodos podem empregar, por 

exemplo, técnicas espaciais de análise de redes, utilizados por Souza, Araújo e Miranda 

(2017), Grabois, De Oliveira e Sá Carvalho (2013), De Oliveira, Sá Carvalho e 

Travasso (2004). 

Os estudos supracitados mostram que para o completo diagnóstico da situação de 

saúde de uma população é importante  

“ [...] o desenvolvimento de indicadores capazes de detectar e refletir 

condições de risco à saúde advindos de condições ambientais e sociais 

adversas. Esses indicadores devem permitir a identificação dos 

lugares, suas relações com a região, bem como a relação entre a 

população e seu território. É nessas relações que se desenvolvem 

meios propícios para o desenvolvimento de doenças e também para 

seu controle” (BARCELOS et al, 2002, p. 130). 

 

2. 7 TEORIA DAS REDES COMPLEXAS 

 

O estudo das redes complexas é um tema interdisciplinar que abrange diversas 

áreas do conhecimento, a exemplo da biologia, matemática, física, sociologia, 

linguística e ciências da computação. O termo redes complexas diz respeito a um grafo, 

portanto a teoria das redes complexas teve sua origem na teoria dos grafos (ALBERT; 

BARABÁSI, 2002; NEWMAN, 2003). 

O estudo de redes na forma de grafos é um dos pilares da matemática discreta e 

teve início em 1.735, quando Leonard Euler propôs uma solução para o problema das 

pontes de Königsberg. O artigo publicado em 1.736, sobre o problema das sete pontes 

de Königsberg, um famoso problema histórico da matemática resolvido por Euler, é 
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considerado o primeiro que originou a teoria dos grafos (ALBERT; BARABÁSI, 2002; 

NEWMAN, 2003). 

O problema é baseado na cidade de Königsberg, cortada pelo Rio Prególia, onde 

há duas grandes ilhas que juntas formam um complexo que na época continha sete 

pontes. Então, discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as 

pontes sem repetir nenhuma (ALBERT; BARABÁSI, 2002; NEWMAN, 2003). Euler 

provou que não existia caminho que possibilitasse tais restrições, transformando os 

caminhos em linhas e suas intersecções em pontos, criando possivelmente o primeiro 

grafo da história (ALBERT; BARABÁSI, 2002; NEWMAN, 2003). 

O início do estudo das redes complexas data de meados de 1930, por sociólogos, 

com finalidade de estudar o comportamento da sociedade e compreensão do 

funcionamento da sociedade humana através dos padrões de conexão entre as pessoas. 

As respostas do estudo buscavam detalhar as interações com as outras pessoas e 

caracterizavam-se por vértices (representados pelos indivíduos) e arestas (a 

conectividade ou interação entre eles) (NEWMAN, 2003). 

O termo redes complexas refere-se a um grafo composto por um conjunto de 

vértices (nós) que são interligados por meio de arestas, assumindo assim um formato de 

rede (ALBERT; BARABÁSI, 2002). Ou seja, “uma rede é uma abstração que permite 

codificar algum tipo de relacionamento entre pares de objetos” (FIGUEIREDO, 2011, p. 

304). São exemplos de rede a internet, redes de relações comerciais entre empresas, 

redes neurais, redes metabólicas (NEWMAN, 2003) (Figura 2).  

Figura 2 – Redes complexas. 
Fonte: Newman, 2003. 
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Os objetos de uma rede são os vértices ou nós e a existência de relacionamento 

entre dois objetos é chamada de aresta. Esse relacionamento pode ser simétrico quando 

não existe distinção entre a ordem em que os objetos se apresentam, e assimétrico 

quando os objetos codificam diferentes relacionamentos. Usando o número de vértices e 

arestas é possível definir a densidade, ou seja, a fração de arestas que a rede possui 

(FIGUEIREDO, 2011). 

Figueiredo (2011), destaca que o aspecto central do estudo de redes consiste em 

descobrir, caracterizar e modelar a estrutura real da rede. Um aspecto importante no que 

tange a estrutura das redes é a caracterização de sua estrutura, o que corresponde a 

conhecer os diversos aspectos que capturam e resumem a estrutura da rede. 

O estudo das redes complexas permite analisar, além de propriedades individuais 

de pequenos grafos (redes com dezenas ou centenas de vértices), as propriedades 

estatísticas, em larga escala, de grafos com grande quantidade de vértices (redes com 

milhões ou bilhões de vértices). De forma que, se em uma rede pequena é possível 

analisar qual a repercussão da retirada de um vértice para a conectividade entre os 

pontos, numa rede complexa é mais apropriado analisar a repercussão da retirada de 

determinada porcentagem de vértices para a conectividade dos pontos (STROGATZ, 

2001; NEWNMAN, 2003). 

Assim a teoria das redes complexas permite (NEWNMAN, 2003): 

 Encontrar e destacar propriedades estatísticas, como caminho médio, 

distribuição de graus e coeficiente de aglomeração média, que caracterizam a 

estrutura e o comportamento dos sistemas de rede, oferecendo formas adequadas 

de medir estas propriedades; 

 Criar modelos de rede que ajudem a entender o significado destas propriedades; 

 Prever o comportamento do sistema modelado em redes, baseado no 

comportamento das propriedades estatísticas. 

As redes complexas possuem diversas propriedades úteis na análise dos aspectos 

que envolvem uma rede, a saber (ALBERT; BARABÁSI, 2002; NEWMAN, 2003; 

COSTA et al, 2008; FIGUEIREDO, 2011): 

 Coeficiente de aglomeração/transitividade/Coeficiente de clusterização 

É a redundância ou correlação das arestas ao redor de um vértice. Considerando um 

vértice que está relacionado a dois outros, quais as chances destes dois também estarem 

relacionados? Ou seja, ocorre quando um vértice A está conectado a um vértice B, e o 
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vértice B está conectado a um vértice C, aumenta a chance do vértice A também está 

conectado ao vértice C. 

 Distribuição de graus 

O grau de um vértice qualquer de uma rede define o número de arestas que 

conectam aquele vértice. Assim, a distribuição de graus é uma função de distribuição 

probabilística que indica a probabilidade de um determinado vértice ter grau fixo, ou 

seja, é o número de arestas que incidem sobre um determinado vértice de uma rede. O 

grau de um vértice representa o número de relacionamentos que existe com um vértice. 

 Resistência 

Refere-se a capacidade de resistência da rede quanto à remoção de alguns vértices 

sem que haja perda de sua funcionalidade. O que está diretamente relacionado com a 

distribuição dos graus dos vértices, uma vez que a remoção dos vértices pode resultar na 

perda de conexão entre pares de vértices aumento de aresta. 

 Mistura de padrões 

Diz respeito aos diferentes padrões nos quais os vértices podem representar os mais 

variados objetos (pessoas, animais, plantas). Dessa forma, a probabilidade de conexão 

entre os vértices depende do tipo. 

 Correlação de graus 

Indica se as arestas de uma rede associam com graus parecidos. 

Quanto aos tipos de rede, os três principais modelos de redes complexas são 

(STROGATZ, 2011; NEWMAN, 2003; COSTA et al, 2008; FIGUEIREDO, 2011):  

 Redes aleatórias – G(n, p):  

Conhecido como modelo de Erdos-Rényi, foi estudado pelos matemáticos Paul 

Erdos e Alfred Rényi nas décadas de 50 e 60. É o modelo mais básico que uma rede 

complexa pode assumir. Este modelo não determina a estrutura de uma rede, mas sim o 

processo aleatório que irá gerar a estrutura da rede. Dessa forma, a rede gerada pelo 

modelo é uma variável aleatória (STROGATZ, 2011; NEWMAN, 2003; COSTA et al, 

2008; FIGUEIREDO, 2011). 
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O modelo G (n, p) possui dois parâmetros, n, p. O parâmetro n é o número de 

vértices da rede e são rotulados de 0 a n. Já o parâmetro p é a probabilidade de uma 

determinada aresta ser incluída na rede. Assim, as arestas não direcionadas são incluídas 

aleatoriamente entre um número fixo de vértices (n) de forma independente e o número 

de arestas (p) conectadas a cada vértice é distribuído de acordo com uma distribuição 

binomial ou distribuição de Poisson (STROGATZ, 2011; NEWMAN, 2003; COSTA et 

al, 2008; FIGUEIREDO, 2011) (Figura 3). 

 

Figura 3 – Rede aleatória 

Fonte: Google imagens. 

 

 Redes de pequeno mundo (modelo de Watts-Strogatz, WS) 

Estudado por Duncan Watts e Steven Strogatz na década de 90. Eles propuseram um 

modelo simples de redes com as seguintes características estruturais comuns: alta 

clusterização, baixa distância e muito esparsas. Foi então nomeado de Small World 

Network (redes de mundo pequeno) (STROGATZ, 2011; NEWMAN, 2003; COSTA et 

al, 2008; FIGUEIREDO, 2011). 

Segundo o modelo citado anteriormente, muitas redes apresentam padrões altamente 

concentrados, tendendo a formar pequenas quantidades de conexões em cada vértice, ou 

seja, grande parte das conexões estão estabelecidas entre os vértices mais próximos, 

apresentando-se como um pequeno mundo. O efeito pequeno mundo é observado nas 

redes em que a maioria dos vértices se conecta a outros através de um caminho mínimo, 

que é aquele formado pelo menor número de arestas que conectam um vértice 

(STROGATZ, 2011; NEWMAN, 2003; COSTA et al, 2008; FIGUEIREDO, 2011) 

(Figura 4). 
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Figura 4 – Rede de pequeno mundo. 
Fonte: Strogatz, 2011. 

 

 Redes de livre escala 

Proposta por Albert – László Barabási e Réka Albert no final da década de 90, 

demonstra que o grau de distribuição de muitos sistemas reais é caracterizado por uma 

distribuição desigual. Uma das principais características é chamada de conexão 

preferencial, que é a tendência de um novo vértice se conectar a um vértice da rede que 

tem um grau elevado de conexões, resultando em redes com poucos vértices altamente 

conectados (hubs) e muitos vértices com poucas conexões e ausência de grau 

característico (STROGATZ, 2011; NEWMAN, 2003; COSTA et al, 2008; 

FIGUEIREDO, 2011) (Figura 5). 
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Figura 5 – Rede de livre escala. 
Fonte: Google imagens. 

 

Nesta pesquisa, através do estudo de rede buscamos conhecer, caracterizar e 

modelar a estrutura de rede de internação das pessoas com DM, pois um adequado 

planejamento e avaliação do setor Saúde precisa considerar a identificação dos pólos de 

atração, a regionalização do atendimento, as distâncias percorridas pela população na 

busca pela assistência, e os volumes envolvidos nestes deslocamentos. Para tal a análise 

de redes é uma forma de investigar a questão das relações entre local de residência e 

local do serviço de saúde (GRABOIS; DE OLIVEIRA; SÁ CARVALHO, 2013). 

 

3. MATERIAS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa envolveu a parceria do Programa de Pós-Graduação em 

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) e o Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva, através do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Sobre 

Desigualdades em Saúde (NUDES) do Departamento de Saúde da Universidade 

Estadual de Feira de Santana. E apoio do grupo de pesquisa do Departamento de 

Ciências Exatas denominado como Bioestatística da UEFS. 
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3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo ecológico misto (múltiplos grupos e de séries temporais), 

descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa. Nos estudos ecológicos de 

múltiplos grupos a unidade a ser analisada é uma população ou grupos de pessoas 

pertencentes a uma área geográfica definida, portanto as informações não são em nível 

individual, mas a nível coletivo da população estudada. Nos estudos de séries temporais  

a unidade de análise é o tempo (MEDRONHO; CARVALHO, 2006). 

Os estudos ecológicos visam avaliar de que forma o contexto social e ambiental 

podem interferir na saúde de grupos populacionais, favorecendo a realização de 

diagnósticos em uma dada situação, em um dado local e período, além de fornecer 

dados referentes à variação do evento em relação as caracterísiticas da população 

envolvida, do lugar e tempo. Tem por objetivo gerar, testar hipóteses e avaliar a 

efetividade de intervenções na população estudada (MEDRONHO; CARVALHO, 

2006). 

As vantagens deste tipo de estudo são a facilidade de execução, baixo custo, o 

uso de dados sob a forma de estatísiticas, conclusões que podem ser generalizaveis a 

coletividade. É possível também fazer comparações geográficas, pois é uma forma de 

valiar o impacto de intervenções, como por exemplo, programas governamentais 

(MEDRONHO; CARVALHO, 2006; PEREIRA, 2008). 

Em contra-partida, é válido salientar que o que se aplica a uma parte nem sempre 

é aplicável as partes do todo investigado. Neste sentido, comete-se erro ao inferir uma 

relação causal em nível individual baseando-se em associações encontradas em 

comparações de grupos. Além disso, uma vez que a unidade de análise é uma população 

ou um grupo populacional, a relação entre exposição e efeito no nível individual não 

pode ser estabelecida (MEDRONHO; CARVALHO, 2006; PEREIRA, 2008). 

Quanto aos estudos de séries temporais, “são uma forma de organizar no tempo 

as informações quantitativas [...] contemplando a preocupação em derivar 

conhecimentos sobre a movimentação recente das medidas de interesse em saúde, 

prever resultados e reconhecer fatores que interferem sobre eles” (ANTUNES; 

CARDOSO, p. 566, 2015).  
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Martin et al (2015), afirmam que realizar previsões por meio de um método 

estatístico reduz o grau de imprecisão sobre os valores futuros, auxiliando na tomada de 

decisões. Ainda destacam que a demanda futura será uma projeção dos valores 

anteriores e não sofre influência de outras variáveis. Pode-se dizer que uma das 

limitações da série temporal é ela considerar apenas as observações passadas para 

realizar as previsões, sem considerar as variações causais (MORGENSTERN, 1995). 

Dentre os estudos descritivos, a análise de séries temporais é usual, uma vez que 

“a organização adequada dos dados, em forma de série temporal, fornece um 

diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, informando a evolução 

dos riscos que as pessoas estão ou estiveram sujeitas” (PEREIRA, 2008, p. 246). Além 

disto, possibilitam a formulação de hipótese causais e subsídios para explicações 

causais, acompanhar a situação de saúde da população, previsão da ocorrência de 

determinados eventos, planejamento e avaliação das ações de saúde e avaliação do 

impacto das intervenções (PEREIRA, 2008).  

A abordagem epidemiológica de cunho descritivo objetiva informar sobre a 

distribuição de um dado evento na população estudada em termos quantitativos, através 

da descrição das características de um fenômeno considerando as características da 

população, o lugar e tempo (LIMA-COSTA; BARRETO, 2003). 

Os estudos de desenho misto exploratório combinam as características essências 

de estudos exploratórios de múltiplos grupos, como a identificação de padrões espaciais 

de um dado evento, as características da população e a comparação entre si das taxas de 

doenças/agravos à saúde em diferentes regiões durante o mesmo período de tempo; e de 

séries temporais caracterizam-se por permitir avaliar a progressão das taxas de 

determinada doença/agravo ao longo do tempo em uma população geográfica 

previamente definida (MEDRONHO; CARVALHO, 2006; PEREIRA, 2008). 

As variáveis utilizadas são medidas agregadas, uma vez que “sintetizam as 

características individuais dentro de grupos” (MEDRONHO; CARVALHO, p. 193,  

2006). A exemplo da proporção da população de pessoas com DM, proporção da 

população com DM segundo raça/cor, taxa de internação e taxa de amputação.  
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3.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

As ocorrências de internações hospitalares em hospitais próprios e conveniados 

do SUS tendo como diagnóstico principal o DM, de pessoas de ambos os sexos, de 

todas as faixas etárias, usuárias do SUS no Estado da Bahia, período de 1998 a 2017. 

 

3.3 ÁREA DE ESTUDO 

 

A unidade geográfica de análise são as regiões de saúde do Estado da Bahia. 

Pois, a divisão em regionais de saúde é heterogênea, principalmente em termos de 

escala, variando entre dois e 54 municípios. Além disso, as regionais de saúde refletem 

a lógica da atenção integral em redes articuladas, constituindo a unidade de análise 

adequada para este estudo (GRABOIS; DE OLIVEIRA; SÁ CARVALHO, 2011). 

O Estado está situado no sul da Região Nordeste, fazendo limite com os Estados 

de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe. Ocupa uma área territorial de 564.732,450 km² e possui uma população 

estimada de 2.857.329 pessoas e 417 municípios (IBGE, 2018). 

Dentre os Estados nordestinos, possui maior extensão territorial, maior 

população, maior número de municípios e é o quarto maior Estado segundo a 

quantidade de municípios. A capital do estado é Salvador, que é o terceiro município 

mais populoso do Brasil. Há ainda outros municípios influentes no Estado, como Feira 

de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Itabuna, Ilhéus e Juazeiro (IBGE, 2017). 

O rendimento nominal mensal domiciliar per capita do Estado foi de R$ 773, 

para o ano de 2016 (IBGE, 2017a). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para o 

ano de 2010 foi 0,660. A dimensão que mais contribuiu para o IDH do Estado foi a 

longevidade, com índice de 0,783, seguida de renda, com índice de 0,663, e de 

educação, com índice de 0,555. A esperança de vida ao nascer, em 2010, era 71,97 anos 

(ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2017). 

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o Estado 

da Bahia conta atualmente com 16.174 estabelecimentos de saúde, dos quais 459 

hospitais gerais e 77 hospitais especializados (publicos e privados) (BRASIL, 2017). 

As regiões de saúde do Estado da Bahia totalizam 28 e são: Alagoinhas, 

Barreiras, Brumado, Camaçari, Cruz das Almas, Feira de Santana, Guanambi, Itaberaba, 
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Ilhéus, Irecê, Ibotirama, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, 

Porto Seguro, Ribeira do Pombal, Salvador, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de 

Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Texeira de Freitas, Valença e Vitória da 

Conquista (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2017; BAHIA, 

2012) (Figura 6) (Quadro 1).  
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Figura 6 – Regiões de saúde do Estado da Bahia. 

Fonte: Dados do SIG Bahia (2003); Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Adaptados pela autora.
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Quadro 1 – Regiões de saúde do Estado da Bahia. 

 

Região de saúde Município sede 

Total de 

municípios 

População 

2017 Longitude Latitude 

Alagoinhas Alagoinhas 18 556.410 -38,4252 -12,1358 

Barreiras Barreiras 15 465.510 -45,0162 -12,1280 

Brumado Brumado 21 422.910 -41,6642 -14,2028 

Camaçari Camaçari 6 626.687 -38,3289 -12,6986 

Cruz das Almas Cruz das Almas 9 274.217 -39,1015 -12,6719 

Feira de Santana Feira de Santana 28 1.184.358 -38,9577 -12,255 

Guanambi Guanambi 22 471.874 -42,7653 -14,2112 

Ibotirama Ibotirama 9 202.060 -43,2211 -12,1855 

Ilhéus Ilhéus 8 320.554 -39,0364 -14,7969 

Irecê Irecê 19 427.948 -41,8571 -11,3031 

Itaberaba Itaberaba 14 261.729 -40,3071 -12,5305 

Itabuna Itabuna 22 532.999 -39,2762 -14,7870 

Itapetinga Itapetinga 12 257.350 -40,2487 -15,2454 

Jacobina Jacobina 19 407.178 -40,5116 -11,1826 

Jequié Jequié 26 508.448 -40,0813 -13,8601 

Juazeiro Juazeiro 10 547.832 -40,5010 -9,4103 

Paulo Afonso Paulo Afonso 9 260.787 -38,2199 -9,3999 

Porto Seguro Porto Seguro 8 388.876 -39,0622 -16,4469 

Ribeira do Pombal Ribeira do Pombal 15 334.563 -38,5382 -10,8358 

Salvador Salvador 10 3.489.230 -38,5179 -13,0055 

Santa Maria da 

Vitória 

Santa Maria da 

Vitória 12 313.373 -44,2108 -13,3951 

Santo Antônio de 

Jesus 

Santo Antônio de 

Jesus 22 481.319 -39,2550 -12,9723 

Seabra Seabra 11 191.045 -41,7683 -12,4187 

Senhor do Bonfim Senhor do Bonfim 9 308.471 -40,1872 -10,4612 

Serrinha Serrinha 19 652.856 -39,0052 -11,6630 

Teixeira de Freitas Teixeira de Freitas 13 464.163 -39,7387 -17,5386 

Valença Valença 12 321.415 -39,0720 -13,3725 

Vitória da Conquista Vitória da Conquista 19 670.285 -40,8534 -14,8793 
Fonte: IBGE, 2017; Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011; SIG BAHIA, 2003. 
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3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram considerados critérios de inclusão as ocorrências de internações por DM 

nos hospitais próprios e conveniados do SUS, de pessoas de ambos os sexos, de todas as 

faixas etárias, no Estado da Bahia, entre os anos de 1998 a 2017. Para exclusão, serão 

todos os dados que não estiverem de acordo com os critérios de inclusão. 

 

3.5 FONTE DE DADOS 

 

Foram utilizados os dados de população do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e da base de dados disponibilizada pelo departamento de informática 

do SUS (DATASUS). Foram extraídos dados secundários do Sistema de Informação 

Hospitalar do SUS (SIH-SUS), através da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), 

correspondente ao tratamento inicial. 

Os códigos usados para gerar as tabelas estão relacionados na Programação 

Pactuada Integrada (PPI) vigente no Estado da Bahia, homologada pela Resolução 

Comissão Intergestores Bipartite/Bahia nº 141/2010 e repactuada pela Resolução 

Comissão Intergestores Bipartite/Bahia nº 008/2019 (BAHIA, 2010; BAHIA, 2019). 

Sobre a internação por DM foram filtrados os procedimentos: tratamento de 

DM, diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica pediátrica, diagnóstico e/ou 

atendimento de urgência em clínica cirúrgica e diagnóstico e/ou atendimento de 

urgência em clínica médica. Que possuem, respectivamente, os códigos: 0303030038, 

0301060010, 0301060070 e 0301060088 (BAHIA, 2010; BAHIA, 2019) (Figuras 7 e 

8). 

O diagnóstico principal de internações relacionadas ao DM analisado, consta na 

Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10), capítulo IV, categorias E10 a E14 (ORGANIZAÇAO 

PANAMERICANA DE SAÚDE; ORGANIZAÇAO MUNDIAL DE SAÚDE, 2008) 

(Figuras 7 e 8). 

Os dados foram tabulados usando o programa Tabwin, versão 3.6, desenvolvido 

pelo Ministério da Saúde, no qual está inclusa a rotina para a criação das tabelas 

considerando o local de residência e atendimento (ocorrência), procedimento realizado, 

faixa etária, sexo, capítulo da CID – 10 e período. 
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O Tabwin, versão 3.6 também foi utilizado para gerar a matriz de internações 

por local de residência, bem como foi utilizado para gerar as matrizes de origem (local 

de residência) e destino (local de atendimento), que são os deslocamentos realizados 

pelos usuários do SUS segundo o serviço de saúde (Figura 7). 

 

Figura 7 – Tabulação dos dados usando o TabWin. 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.6 FLUXOGRAMA METODOLÓGICO 

 

A figura 7 sintetiza as fases do desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Fluxograma metodológico. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa obedece os aspectos éticos contemplados rigorosamente pela 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde  nº 510, de 07 de abril de 2016, que 

estabelece as normas e diretrizes para pesquisas com seres humanos considerando-se os 

princípios da autonômia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade. 

Respeitando o anonimato dos sujeitos por tratar-se de um estudo agregado e cujos dados 

serão obtidos de sistemas de informação de domínio público. Portanto, o projeto não foi 

submetido a Comitê de Ética em Pesquisa (BRASIL, 2016a). 

Os dois cápitulos subsequentes trazem os resultados desta investigação 

científica, por opção metodológia, em formato de artigo que tem como meta atender aos 

objetivos aqui elencados.   

 

4. MODELAGEM ESPAÇO-TEMPORAL DOS CASOS DE DIABETES 

MELLITUS NA BAHIA: UMA ABORDAGEM COM O DFA 

 

Resumo 

 

Objetivo: descrever o comportamento temporal das flutuações das taxas de internação 

por DM segundo região de saúde do Estado da Bahia no período de 1998 a 2017, tendo 

como principal método de análise o Detrended Fluctuation Analysis-DFA e métodos da 

estatística descritiva. Materiais e Método: trata-se de um estudo ecológico de séries 

temporais. A unidade geográfica de análise são as regiões de saúde do Estado da Bahia 

– Brasil, a população de estudo é composta pelas ocorrências de internações em 

hospitais próprios e conveniados do SUS tendo como diagnóstico principal o DM. 

Resultados: no período de 1998 a 2017 foram registradas 183.153 internações 

considerando o local de residência, no Estado da Bahia, de usuários do SUS, tendo 

como diagnóstico principal o DM, em todas as faixas etárias, de ambos os sexos. As 

taxas médias de internação por DM por 100 mil habitantes variaram entre 2,06 a 14,38. 

As maiores taxas médias estão nas regiões de saúde de Jequié (14,38), Itapetinga 

(11,38), Santo Antônio de Jesus (11,28) e Jacobina (11,11) e as menores nas regiões de 

saúde de Salvador (2,06), Paulo Afonso (2,77), Barreiras (2,99) e Camaçari (3,14). A 

maioria das regiões de saúde apresentaram coeficiente de assimetria positivo o que 

denota concentração de valores abaixo da média. O coeficiente de variação em todas as 
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regiões analisadas foi acima de 30% o que indica variabilidade acima de moderada. O 

DFA identificou e mensurou dependência temporal persistente e estatisticamente 

significativa ao nível 5% para as taxas de internações por DM no período em estudo. 

Conclusão: a modelagem temporal e espacial permitiu identificar aspectos importantes 

sobre a epidemiologia do DM no Estado da Bahia. A presente pesquisa constata que há 

tendência de crescimento das taxas de internações por DM na maioria das regiões de 

saúde do Estado com memória de longo alcance persistente. Acreditamos que os 

achados da presente pesquisa poderão ser utilizados como mais um indicador de 

monitoramento da atenção primária à saúde no que diz respeito aos casos de DM. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Hospitalização. Detrended Fluctuation Analysis-

DFA. Estudos de Séries Temporais. 

 

4.1 INTRODUÇÃO  

 

O DM é uma doença crônica de grande magnitude, além de ser um significativo 

e crescente problema de saúde pública de impacto mundial. A Federação Internacional 

de Diabetes (International Diabetes Federation – IDF) estima que cerca de 75% dos 

casos estão em países em desenvolvimento e que nestes países deverá ocorrer um maior 

aumento no número de pessoas com DM para as próximas décadas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017; INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2017). 

No Brasil, um dos países mais populosos do mundo, com uma população 

estimada de 325 milhões de pessoas (IBGE, 2017) e com base em estimativas recentes 

de prevalência, 12,5 milhões de pessoas possuem DM, das quais 883.000 eram menores 

de 20 anos de idade, sendo o terceiro país no mundo com mais crianças com DM tipo I. 

É também o quarto no ranking mundial de pessoas com DM e de tolerância a glicose 

prejudicada (14,6 milhões de pessoas) e o quinto no de pessoas ainda não 

diagnosticadas (5,7 milhões de pessoas) (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2017). 

O aumento da prevalência e incidência do DM associa-se, além do fator 

genético, a fatores como a crescente urbanização, aliados ao estilo de vida com hábitos 

alimentares inadequados, sedentarismo, excesso de peso, transição epidemiológica, com 

a mudança do perfil de morbimortalidade da população, transição demográfica, com o 
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aumento da expectativa de vida e assim maior tempo de exposição ao adoecimento 

crônico e ao desenvolvimento de complicações (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017; BRASIL, 2013). 

As evidencias apontam que tais fatores fazem com que pessoas com DM mal 

controlado ou não tratado ou que desconhecem ter DM possuam maior risco de 

desenvolver complicações do que pessoas que aderem ao tratamento com controle 

adequado da doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017; BRASIL, 

2013). 

O DM também está associado a uma série de complicações como, retinopatia, 

nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cardiovascular e arterial periférica, 

além de contribuir para ocorrência de agravos musculoesqueléticos, digestórios, da 

função cognitiva, saúde mental e a diversos tipos de câncer. De forma a contribuir 

significativamente para o aumento da procura por serviços de saúde (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017; BRASIL, 2013). 

Dessa forma, tanto as internações por DM quanto por suas complicações geram 

decréscimo da qualidade de vida, bem como representam também uma importante carga 

financeira para a pessoa e/ou família e um relevante impacto para o sistema de saúde, 

refletindo em uma crescente demanda de utilização dos serviços de saúde, perda de 

produtividade e cuidados prolongados requeridos para tratar complicações crônicas, 

como insuficiência renal, cegueira, problemas cardiovasculares e pé diabético. Como 

resultado há aumento das taxas de internação por DM, além de maior duração das 

internações (MENDES, 2011; SANTOS et al, 2014; DUSHEIKO et al, 2011; DE 

BERARDIS et al, 2012; GERHARDT et al, 2016).  

Nesse contexto, estudos que analisam as internações por DM especificamente no 

Estado da Bahia são escassos, contudo as internações por DM foram objeto de pesquisa 

em outros Estados brasileiros (ROSA et al, 2007; Santos et al, 2014; ROSA et al, 2014; 

Rodrigues-Bastos, Campos, Ribeiro, 2014; Santos et al, 2015; Gerhardt et al, 2016; 

Arruda, Schmidt, Marcon, 2018; Silva, Bazzo e Veras, 2018; ROSA et al, 2018). De 

forma geral as pesquisas supracitadas evidenciaram aumento da prevalência e das 

internações por DM. 

Paralelo a esse panorama, cresceram também o número de internações por DM 

como demonstrado por: Santos et al (2014), que investigaram as tendências das 

internações por DM entre adultos e idosos residentes no Estado do Ceará; Arruda, 
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Schmidt, Marcon (2018), que identificaram a tendência das internações por DM e a 

correlação com a cobertura da Estratégia Saúde da Família no Estado do Paraná; 

Gerhardt et al (2016), que analisaram a tendência temporal das internações por 

hipertensão arterial e DM entre idosos residentes no Estado do Paraná; Silva, Bazzo e 

Veras (2018), caracterizaram o perfil de internações por DM na região Sul do Brasil, no 

Paraná e em Londrina; Santos et al (2015), que pesquisaram as séries históricas das 

internações hospitalares por DM em adultos residentes no Estado do Paraná; Rodrigues-

Bastos, Campos, Ribeiro (2014), que calcularam as taxas de permanência hospitalar e 

de proporção de óbitos por internações por CSAP, no Estado de Minas Gerais. 

Neste cenário, estudos que tratam sobre as internações por DM são relevantes no 

sentido de reforçar a implementação de ações e serviços de prevenção efetiva e eficaz, 

ratificando as ações de promoção da saúde, prevenção do início da doença, detecção 

precoce, prevenção de complicações agudas e crônicas, reabilitação das incapacidades 

resultantes de suas complicações (SANTOS et al, 2015; SANTOS et al, 2014; 

DUSHEIKO et al, 2011; ALFRADIQUE et al, 2009). 

Ademais, a análise da evolução das séries temporais das internações por DM 

pode significar um indicador de efetividade dos cuidados ambulatoriais, bem como das 

intervenções implementadas. Isso, por ser um problema de saúde considerado uma 

Condição Sensível à Atenção Primária (CSAP), o que significa dizer que o DM faz 

parte de “um conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva ação da atenção 

primária diminuiria o risco de internações” (2009, p, 1337). Ou seja, as atividades de 

promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico e tratamento precoce de 

patologias agudas, controle e acompanhamento de patologias crônicas devem ter como 

consequência a redução das internações por esses problemas. Pressupondo que o bom 

manejo deste problema ainda na atenção primária evita hospitalizações e morte 

(SANTOS et al, 2015; SANTOS et al, 2014; DUSHEIKO et al, 2011; BRASIL, 2008). 

 Neste contexto, o problema da presente pesquisa está estruturado em torno da 

seguinte pergunta de investigação: Qual o comportamento das taxas de internações por 

DM nas regiões de saúde do Estado da Bahia – Brasil, no período de 1998 a 2017? Com 

isto, será possível analisar as taxas de internações por DM como uma forma de 

monitoramento e a avaliação de acesso ao sistema de saúde bem como de desempenho 

do mesmo. Uma vez que “o excesso de hospitalizações representa um sinal de alerta que 

pode acionar mecanismos de análise e busca de explicações para sua ocorrência” 
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(ALFRADIQUE et al, 2009, p, 1337), pois altas taxas de internações por condições 

sensíveis a atenção primária estão associadas a deficiência de cobertura dos serviços 

e/ou baixa resolubilidade da atenção primária para determinados problemas de saúde. O 

que ratifica a importância das ações desenvolvidas pela APS, uma vez que esta é o 

principal alicerce para o bom funcionamento do sistema de saúde e consequentemente, a 

efetividade de suas ações (MENDES, 2011; SANTOS et al, 2014; ALFRADIQUE et al, 

2009). 

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo: descrever o comportamento 

temporal das taxas de internação por DM segundo região de saúde de residência do 

Estado da Bahia no período de 1998 a 2017, tendo como principal método de análise o 

Detrended Fluctuation Analysis-DFA Peng et al, (1994) e métodos da estatística 

descritiva. 

Para atender o objetivo dessa pesquisa este artigo está estruturado em cinco 

seções: a primeira introdutória, a segunda aborda os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, a terceira os resultados, seguida da discussão e por fim a conclusão. 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.2.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais (MEDRONHO; 

CARVALHO, 2006), em que foram analisadas as ocorrências de internações por DM 

nas regiões de saúde do Estado da Bahia – Brasil, totalizando 28, regulamentadas pela 

Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS – SUS 01/2002 (BRASIL, 2002; 

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2017; BAHIA, 2012).  

 

4.2.2 População de estudo 

 

A população do estudo é composta pelas ocorrências de internações em hospitais 

próprios e conveniados do SUS tendo como diagnóstico principal o DM, de ambos os 

sexos, de todas as faixas etárias, segundo a região de saúde de residência, no Estado da 

Bahia, entre os anos de 1998 a 2017. 
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4.2.3 Fonte de dados 

 

Foram utilizados os dados de população do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017) e da base de dados disponibilizada pelo Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS). Foram extraídos dados secundários do Sistema de 

Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS), através da Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH), correspondente ao tratamento inicial. 

Os dados foram coletados e tabulados usando o programa Tabwin, versão 4.1.3 

(BRASIL, 2017), considerando as regiões de saúde de residência, precedimento 

realizado, faixa etária, sexo, capítulo da CID – 10, período (mês/ano) da internação. A 

planilha eletrônica libreoffice calc foi utilizada para gerar a matriz de internações por 

região de saúde de residência (Figura 7).  

 

4.2.4 Análise dos dados 

 

Realizou-se o armazenamento das matrizes em ambiente SIG. Para modelagem 

estatística usamos o software estatístico livre R Commander (Fox, 2005) e os pacotes 

Tseries (TRAPLETTI; HORNIK; LEBARON, 2018), Fractal (CONSTANTINE; 

PERCIVAL, 2017), NonlinearTseries (GARCIA, 2019) e Normtest (GAVRILOV; 

PUSEV, 2015), ambos em linguagem R. Para análise da tendência pelo método 

multiplicativo foi utilizada uma função do ambiente R denominada “decompose” (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2015) e mais detalhes sobre a função é possível 

consultar Zhao (2013). 

No R Commander, idealizado por Fox (2005), realizou-se  os procedimentos da 

estatísticas descritivas (medidas de posição central, medidas de dispersão e assimetria). 

Com os pacotes NonlinearTseries (GARCIA, 2019) e Fractal (CONSTANTINE; 

PERCIVAL, 2017) do software estatístico livre R foram definidos os expoentes de  

autocorrelação do método DFA das series objetos de estudo. 

O cálculo do coeficiente de assimetria (AS), foi definido pela seguinte 

expressão: 

𝐴𝑠 =
1

𝑛
(

𝑥𝑖−𝑋

𝑆
)

3

                                                                                                    (1) 
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Em que n representa o número de observações na amostra, xi a taxa de 

internações por DM, 𝑋 a média da série e s o desvio amostral. 

As taxas de internação por DM foram calculadas pela razão entre o número total 

de internações por DM dos residentes nas regiões de saúde da Bahia pela população 

total residente por região de saúde, por ano estudado, estimadas pelo IBGE, 

multiplicando-se esse quociente por 100 mil habitantes, Denotada pela seguinte 

expressão: 

 

𝑇𝑥𝐷𝑀 =
𝑛º  𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝
 ∗ 100.000                                                                                (2) 

 

Para estimar a tendência das séries temporais utilizou-se o método 

multiplicativo, por ter apresentado menor variabilidade nos resíduos e por permitir 

suavizar os movimentos das taxas, retirando os ruídos representados pelas oscilações 

mais fortes, facilitando a compreensão e a identificação das tendências de crescimento 

ou decrescimento. 

Para testar a normalidade dos dados relativos a simulação do teste estatístico do 

DFA proposto por Kristoufek (2010), foi utilizado o teste de normalidade baseado na 

curtose ou teste de Shapiro-Wilk-Chen para normalidade (SHAPIRO; WILK; CHEN, 

1968). O teste de normalidade foi modelado por meio do pacote estatístico do ambiente 

R denominado Normtest, idealizado por Gross e Ligges (2015). O referido teste pode 

ser utilizado para grandes amostras e sua Estatística de teste (SWC) é definida pela 

seguinte expressão: 

 

𝑆𝑊𝐶 =
1

𝑛
∑ (𝑋𝑖−�̅�)4𝑛

𝑖=1

(
1

𝑛
 ∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1 )
2                                                                                       (3) 

 

Em que n é o número de observações, 𝑋𝑖 é o valor de cada observação e �̅� é a 

média da série. A estatística do teste é avaliada através do p-valor. No caso de p-valor < 

0,05, isso indica ausência de normalidade para a variável analisada (SHAPIRO; WILK; 

CHEN, 1968). O teste de normalidade tem como hipótese (𝐻0) nula a normalidade dos 

dados.   
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4.2.5 Detrended Fluctuation Analysis – DFA 

 

Para identificação e mensuração da autocorrelação foi utilizado o método 

denominado Detrended Fluctuation Analysis (DFA) ou Analise das flutuações sem 

tendência, que é um método de análise de séries temporais desenvolvido por Peng et al 

(1994), em um estudo sobre as correlações de longo alcance aplicadas para as 

sequências de nucleotídeos do ácido desoxirribonucléico (DNA). Este método de 

análise já foi utilizado em diversas áreas do saber para a detecção de autocorrelação de 

longo alcance em séries temporais não-estacionárias através do seu expoente de 

autocorrelação α (PENG et al, 1994; ZEBENDE, SILVA, MACHADO FILHO, 2011; 

ZEBENDE, FERNANDEZ, PEREIRA, 2017).  

Alguns estudos utilizaram o DFA para explorar aspectos do DM como, por 

exemplo, Yamamoto et al (2010), avaliaram a tolerância a glicose em pacientes com 

níveis glicêmicos elevados; Khovanova et al (2013), estudaram a eficácia do 

monitoramento dos níveis glicêmicos subcutâneos; Varela et al (2016), analisaram 

sistemas de monitoração contínua de glicose sérica para acompanhamento da função 

glucorreguladora; Maset et al (2016), estudaram a variabilidade glicêmica em crianças e 

adolescentes com DM tipo I; Ogata et al (2012), estudaram o controle glicêmico em 

pacientes com DM. Na revisão de literatura, até o momento, não foram encontrados 

estudos que analisam as internações por DM à luz do DFA. Nesse sentido, este trabalho 

contribuirá para a literatura relacionada ao tema. 

A modelagem estatística do DFA é feita seguindo pelo menos três etapas (PENG 

et al, 1994). Para tal, considera-se uma série temporal u(i), com i variando de 1 a N 

(número de pontos da série) (Figura 9-A). 
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Figura 9 – Passos do DFA: A – série temporal das taxas de internações por DM na 

região de saúde de Itapetinga-BA (u(i)), 1998-2017; B - Série integrada y(k) das taxas de 

internações por DM na região de saúde de Itapetinga-BA, 1998-2017; C - Série 

integrada y(k) dividida em (box) de tamanho 25 das taxas de internações por DM na 

região de saúde de Itapetinga-BA, 1998-2017; D- Série integrada y(k) dividida em (box) 

de tamanho 25 e as tendências local de yn(k), das taxas de internações por DM na região 

de saúde de Itapetinga-BA, 1998-2017. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A primeira etapa é o cálculo da média da série u(i), seguida pela integração do 

sinal u(i) para a obtenção de uma série integrada y(k) (Figura 9B) usando a seguinte 

expressão (PENG et al ,1994): 

 

𝑦(𝑘) = ∑ 𝑢𝑖 − (𝑢)𝑘
𝑖−1                                                                                                      (6) 

 

Em que (𝑢) denota o valor médio de 𝑢𝑖 (Figura 9A). 

Na segunda etapa, a série integrada y(k) (Figura 9B) é dividida em intervalos de 

igual tamanho (n) sem sobreposição (Figura 9C). Na terceira etapa, cada intervalo de 

tamanho (n) é ajustado a um polinômio de primeiro grau ou superior a y(k), recebendo a 

denominação de yn(k), representando assim a tendência local no intervalo de tamanho n 

(Figura 9D). 
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A série y(k) é subtraída de yn(k) em cada intervalo de tamanho n usando a 

seguinte expressão (PENG et al, 1994): 

 

𝐹(𝑛) = √
1

𝑁
∑ [𝑦(𝑘) − 𝑦𝑛(𝑘)]2𝑁

𝑘=1                                                                        (7) 

 

Este cálculo deve ser repetido em cada intervalo de tamanho n (4 ≤ n ≤ N/4).  

Então verifica-se se a função F(n) apresenta o comportamento tipo lei de 

potência, ou seja, F(n)~nα. Sendo o αDFA o expoente de autocorrelação de longo alcance 

(PENG et al, 1994) (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Comportamento do expoente αDFA das hospitalizações por DM na região de 

saúde de Itapetinga – BA, 1998-2017. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com a modelagem do DFA é possível obter os seguintes resultados (PENG et al, 

1994) (Figura 10): 

α = 0,50: a série temporal não apresenta memória, ou seja, possui uma 

distribuição aleatória; 
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α > 0,50: a série temporal apresenta persistência de longo alcance, ou seja, o 

evento futuro terá comportamento na mesma direção que o observado 

anteriormente; 

α < 0,50: a série temporal apresenta comportamento antipersistente de longo 

alcance, significa comportamento de reversão, ou seja, o comportamento futuro 

terá sentido oposto ao observado no passado. 

Segundo Brito, Machado Filho e Zebende (2015), o expoente α obtido no DFA 

permite “[...] avaliar em que medida a tendência observada na série temporal passada 

implica em manutenção do comportamento no futuro, indicando um efeito de memória 

de longa duração na série” (p, 41). 

Contudo, uma característica do DFA é a sua recomendação para uso em séries 

temporais que possuam pelo menos 1000 pontos (N) (CARBONE; CASTELLI; 

STANLEY, 2004). Mas a literatura aponta que em estudo desenvolvido por Kristoufek 

(2010), o DFA pode ser aplicado em séries com menor quantidade de N (N=131, 

N=217), desde que seja aplicado um teste estatístico. 

O teste estatístico idealizado por Kristoufek (2010), consiste na simulação de 

10.000 séries temporais independentes e identicamente distribuídas (iid) em processo 

gausiano N(0,1), normalmente distribuído com média zero e variância igual a 1, com 

αDFA = 0,5, ou seja, xt ~ N (µ = 0, σ2 = 1, αDFA = 0,5), em que t = 1, 2, ... N 

(KRISTOUFEK, 2010).  

Nesta pesquisa, foram simulados 10.000 αDFA a partir de 10.000 séries temporais 

com N = 240 de acordo com a metodologia proposta por Kristoufek (2010) de modo a 

ser possível testar as seguintes hipóteses: 

 𝐻0: α = 0,5 (não possui memória de longo alcance); 

 𝐻1: α ≠ 0,5 (possui memória de longo alcance). 

Para rejeição ou não rejeição da hipótese nula foi construído o intervalo de 

confiança de 95% (equação 8) definido pela seguinte expressão: 

 

𝑋∝ ± 1,96. 𝑆∝                                                                                                      (8) 

 

Em que 𝑋∝ denota a média dos αDFA para uma simulação com 10.000 séries 

aleatórias (independentes e identicamente distribuidas), 1,96 corresponde ao quantil da 

distribuição normal com 0,95 de probabilidade e 𝑆∝ é o desvio padrão da simulação. 
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A figura 11 apresenta um fluxograma que resume o teste estatístico do DFA 

idealizado por Kristoufek (2010). 

 

Figura 11 –  Fluxograma do teste estatístico do DFA. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2.6 Espacialização 

Para a análise espacial foram usados os valores do DFA e as taxas médias de 

internação de todas as regiões de saúde do Estado da Bahia. As técnicas de 

geoprocessamento para espacialização dos dados foram realizadas no software GVSIG 

versão 2,5. 

            Posteriormente, com auxílio dos sistemas de informação geográficas (SIG), os 

valores do DFA e das taxas médias de internações por DM foram introduzidos em um 

banco de dados espacial para unir os dados alfanuméricos com os dados vetoriais, no 

caso, as regiões de saúde do Estado da Bahia. Após estes procedimentos foram 

espacializados tanto os valores do DFA quanto as taxas de internações por DM 

agrupados em quintis. Por fim, obteve-se como produto final dois mapas temáticos 

coropléticos. 
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4.3 RESULTADOS 

 

No período de 1998 a 2017 foram registradas 183.153 internações considerando 

o local de residência (regiões de saúde), no estado da Bahia, de usuários do SUS, tendo 

como diagnóstico principal o DM, em todas as faixas etárias, de ambos os sexos. 

Com o intuito de conhecer a variável em estudo, foram calculadas algumas 

medidas descritivas considerando os registros mensais de internações por DM (Tabela 

1). A análise descritiva permitiu identificar que as taxas médias de internação por DM 

por 100 mil habitantes nas regiões de saúde do Estado da Bahia variaram entre 2,06 a 

14,38. As maiores taxas médias referiram as regiões de saúde de Jequié (14,38), 

Itapetinga (11,38), Santo Antônio de Jesus (11,28) e Jacobina (11,11). As menores taxas 

estão nas regiões de saúde de Salvador (2,06), Paulo Afonso (2,77), Barreiras (2,99) e 

Camaçari (3,14) (Figura 12 e Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Box plot das taxas de internações por DM nas regiões de saúde da Bahia, 

1998 – 2017. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As maiores variações relativas em torno da média foram nas regiões de saúde de 

Santa Maria da Vitoria (81,95), Irecê (81,61) e Ibotirama (81,16) (Tabela 2).  

Em relação à assimetria, as regiões de saúde de Feira de Santana (-0,37), 

Jacobina (-0,17) e Santo Antônio de Jesus (-0,03) apresentaram valores menores que 
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zero, denotando concentração de casos acima da média. As demais regiões 

apresentaram assimetria positiva, indicando concentração de casos abaixo da média 

(Tabela 1). Casos típicos de séries temporais não estacionárias ou séries históricas com 

tendência. 

 

Tabela 2 – Estatística descritiva das ocorrências de internações por DM nas regiões de 

saúde do Estado da Bahia, 1998-2017 

Região de saúde 
Taxas por 100 mil hab. 

Média DP CV Ass Mín Med  Máx 

Alagoinhas 5,03 1,58 31,42 0,15 0,36 4,88 9,80 

Barreiras 2,99 1,45 48,56 0,36 0,00 3,01 8,17 

Brumado 5,62 2,52 44,81 0,13 0,73 5,55 13,22 

Camaçari 3,14 1,60 50,80 0,37 0,24 3,02 7,36 

Cruz das Almas 8,21 2,95 35,96 0,26 0,73 8,21 17,36 

Feira de Santana 4,14 1,40 33,81 -0,37 0,25 4,21 7,87 

Guanambi 6,03 2,75 45,58 0,05 0,64 6,33 13,47 

Ibotirama 3,71 3,01 81,16 1,09 0,00 3,19 16,96 

Ilhéus 7,89 3,20 40,59 0,05 0,54 8,00 16,66 

Irecê 5,97 4,87 81,61 0,76 0,00 3,79 20,49 

Itaberaba 4,88 2,53 51,71 0,66 0,39 4,45 12,33 

Itabuna 6,92 2,84 41,09 0,02 0,37 6,70 14,10 

Itapetinga 11,38 7,30 64,14 0,53 0,43 9,35 32,01 

Jacobina 11,11 3,95 35,55 -0,17 0,24 11,28 19,59 

Jequié 14,38 5,19 36,11 0,09 2,75 13,93 27,69 

Juazeiro 4,25 1,61 37,98 0,09 0,21 4,25 9,67 

Paulo Afonso 2,77 1,57 56,59 0,44 0,00 2,68 7,88 

Porto Seguro 3,61 2,15 59,76 0,31 0,00 3,58 9,77 

Ribeira do Pombal 4,99 2,93 58,82 0,54 0,00 4,53 12,71 

Salvador 2,06 0,69 33,64 0,46 0,47 2,03 4,12 

Santa Maria da Vitória 4,21 3,45 81,95 0,91 0,00 3,13 15,72 

Santo Antônio de Jesus 11,28 2,85 25,25 -0,03 3,84 11,11 19,03 

Seabra 8,24 5,14 62,30 0,51 0,00 7,28 23,79 

Senhor do Bonfim 8,22 3,33 40,58 0,30 0,32 7,92 16,73 

Serrinha 5,68 2,49 43,87 0,33 0,51 5,38 12,46 

Teixeira de Freitas 5,36 3,28 61,25 0,53 0,26 4,54 14,75 

Valença 10,96 5,30 48,35 0,05 0,67 10,68 22,84 

Vitória da Conquista 5,22 2,06 39,53 0,09 0,15 5,26 10,60 

Fonte: Dados processados pela autora. Nota: DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação; Ass = 

assimetria; Min = mínima; Med = mediana; máx = máxima. 
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Nas figuras 13, 14, 15 e 16 são mostrados os gráficos com as tendências de 

internações por DM das séries temporais por região de saúde, sendo possível analisar as 

flutuações das séries em estudo. A figura 13 mostra que as regiões de Brumado e 

Guanambi apresentaram tendência de crescimento mais evidente das taxas médias de 

internações por DM, a região de Camaçari de decrescimento. Ambas a partir do mês 

100, ou seja, maio de 2006. 

Com a análise da figura 14 é possível identificar que as regiões de Ibotirama, 

Irecê e Itapetinga apresentaram tendência de crescimento das taxas médias de 

internações por DM. Respectivamente a partir de 05/2006, 04/2004 e 06/2008. 

 

 

Figura 13 – Séries temporais mensais das taxas de hospitalizações por DM nas regiões 

de saúde por 100 mil habitantes, 1998-2017. 
Fonte: Elaboração própria. Nota: A linha em vermelho representa a componente tendência pelo método 

multiplicativo das séries analisadas. 

 

A figura 15 mostra que as regiões de Jequié, Porto Seguro, Ribeira do Pombal e 

Santa Maria da Vitória apresentaram tendência de crescimento das taxas medias de 

internações por DM, respectivamente, a partir de 05/2007, 06/2008, 01/2008, 06/2008. 
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Em Salvador é possível observar nitidamente dois movimentos (crescimento e 

decrescimento). 

A figura 16 mostra que as regiões de Seabra, Serrinha e Teixeira de Freitas 

apresentaram, de forma mais evidente, tendência de crescimento das taxas médias de 

internações por DM. Ambas a partir de 06/2006. 

 

Figura 14 – Séries temporais das internações por DM nas regiões de saúde, por 100 mil 

habitantes, 1998-2017. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 15 – Séries temporais das internações por DM nas regiões de saúde, por 100 mil 

habitantes, 1998-2017. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 16 – Séries temporais das internações por DM nas regiões de saúde, por 100 mil 

habitantes, 1998-2017. 
Fonte: Elaboração própria. 
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A figura 17 corresponde ao histograma (Figura 17A) e o QQ-plot (Figura 17B) 

que evidenciam a normalidade na distribuição dos dados simulados (p-valor>0,05) com 

95% de confiança. A figura 17A apresenta a distribuição de frequência dos 10.000 αDFA, 

feita através da simulação do 10.000 αDFA simulados a partir de séries aleatórias 

temporais com média zero e variância igual a 1 (X~N(0,1)).  

 

 

 

Figura 17 – (A) histograma da simulação do teste estatístico do DFA idealizado por 

Kristoufek (2010) com 10.000 series iid e (B) QQ-plot dos dados simulados. 
Fonte: Dados processados pela autora. Nota: Aqui DP denota o desvio padrão e SWC o p-valor do teste 

de normalidade baseado na curtose. 

 

O método DFA foi aplicado nas 28 séries temporais analisadas e identificou e 

mensurou a dependência temporal persistente para as ocorrências de internações por 

DM e significância estatística ao nível de 5% (Figura 18 e Tabela 3). A partir da análise 

da figura 18 é possível visualizar a variação dentro da qual o expoente de autocorrelação 

de longo alcance pode ser denotado como estatisticamente significativo ou não por meio 

do intervalo de confiança, sendo estatisticamente significante ao nível de 5% os valores 

do expoente αDFA fora deste intervalo. 
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Tabela 3: Resultado do DFA para as séries temporais 

Região de saúde 
Expoente 

alfa 
Siglas 

Alagoinhas 0,73 A 

Barreiras 0,87 B 

Brumado 0,85 C 

Camaçari 0,80 D 

Cruz das Almas 0,80 E 

Feira de Santana 0,85 F 

Guanambi 0,91 G 

Ibotirama 0,77 H 

Ilhéus 0,85 I 

Irecê 1,16 J 

Itaberaba 0,97 K 

Itabuna 0,89 L 

Itapetinga 1,07 M 

Jacobina 1,03 N 

Jequié 0,92 P 

Juazeiro 0,91 Q 

Paulo Afonso 0,65 S 

Porto Seguro 0,81 T 

Ribeira do Pombal 1,03 U 

Salvador 1,11 V 

Santa Maria da Vitória 1,05 W 

Santo Antônio de 

Jesus 0,66 X 

Seabra 0,96 Y 

Senhor do Bonfim 0,94 Z 

Serrinha 0,94 AA 

Teixeira de Freitas 1,02 AB 

Valença 1,12 AC 

Vitória da Conquista 0,95 AD 

       Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 18: Resultado do DFA para as séries temporais. 
Fonte: Elaboração própria. Nota: As linhas vermelhas no gráfico representam o intervalo de confiança 

com os limites superior e inferior. 

 

A figura 19 mostra a espacialização dos resultados do DFA (Figura 19A) e das 

taxas médias de internações por DM (Figura 19B) nas regiões de saúde do Estado. As 

regiões com maiores taxas médias e tendência de crescimento foram Jequié (14,38), 

Itapetinga (11,38), Jacobina (11,11) e Valença (10,96) (Figura 13, 14, 15 e 16). Ambas 

com αDFA >0,50, indicando que as taxas médias de internações futuras terão o 

comportamento na mesma direção que as observadas anteriormente, ou seja, esse 

achado indica que se nada for feito para reverter essa realidade esse comportamento 

tende a continuar em longo prazo no caso das regiões com tendência crescente e αDFA 

>0,50 (Tabela 3).  

A região que apresentou a menor taxa média de internação (3,14) com tendência 

decrescente foi Camaçari (Figura 13 e Tabela 3), também com αDFA >0,50.  

Considerando a interpretação do expoente do método αDFA, é possível afirmar que este é 

o cenário ideal, pois o comportamento futuro terá mesma direção que o observado 

anteriormente.  
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Figura 19: (A) Distribuição espacial dos resultados do DFA e (B) das taxas médias de internação nas regiões de saúde do Estado da Bahia, no 

período de 1998 a 2017. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A 
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Os resultados apresentados nas figuras 19A e 19B mostram, respectivamente, a 

distribuição do expoente de autocorrelação do método DFA (αDFA >0,50) e das taxas 

médias de internação por DM nas regiões de saúde do Estado da Bahia, no período de 

1998 a 2017. Com estas, é possível observar os maiores ou menores expoentes, bem 

como, as maiores ou menores taxas, no período estudado. As maiores taxas médias e 

maior persistência (αDFA >0,50) foram observadas nas regiões de Valença e Itapetinga. 

A menor taxa média e maior αDFA >0,50 estão presentes na região de saúde de Salvador. 

 

4.4 DISCUSSÃO 

 

O estudo apresenta algumas limitações inerentes ao uso de registros 

administrativos, como erros na codificação dos diagnósticos e subnotificação, além do 

fato de não ser possível identificar as reinternações. Entretanto, é relevante pelo fato de 

informar sobre aspectos pouco explorados sobre o DM no Estado da Bahia. 

Na presente pesquisa, as maiores taxas médias de internação por DM foram 

verificadas nas regiões de saúde de Jequié, Itapetinga, Santo Antônio de Jesus e 

Jacobina. As menores em Salvador, Paulo Afonso, Barreiras e Camaçari. As menores 

taxas estão relacionadas ao melhor acesso aos serviços e cuidados de saúde, reduzindo 

assim o risco de complicações agudas e crônicas e co-morbidades, uma vez que 

demonstram que as estratégias de promoção a saúde, prevenção de complicações e 

adesão ao tratamento estão impactando positivamente no controle do DM e na qualidade 

de vida, evidenciando que a APS tem sido eficiente em seu papel (ALFRADIQUE et al, 

2009; MENDES, 2011; RODRIGUES-BASTOS; CAMPOS; RIBEIRO et al, 2014). 

Por outro lado, taxas elevadas de internação podem indicar problemas de acesso 

ao sistema de saúde, oferta de serviços de baixa qualidade e necessidade de melhoria da 

efetividade da APS, focando em ações de controle dos fatores de risco, prevenção de 

complicações e ações continuas de rastreamento e promoção à saúde, pois as 

internações poderiam ser evitadas por ações desenvolvidas essencialmente na APS 

(ALFRADIQUE et al, 2009; RODRIGUES-BASTOS; CAMPOS; RIBEIRO et al, 

2014). 

Dessa forma, as taxas de internação por DM podem ser usadas para comparar o 

desempenho dos diferentes serviços de saúde, avaliar os efeitos da operacionalização 

das políticas de saúde, mais especificamente no que tange a resolutividade, qualidade e 
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acesso a APS, bem como auxiliar na investigação das iniquidades de acesso aos 

serviços de saúde nas regiões de saúde do Estado da Bahia (ALFRADIQUE et al, 2009; 

MENDES, 2011).    

Contudo, é necessário analisar tais taxas considerando os determinantes do uso 

inadequado dos serviços de saúde, como por exemplo, as características sócio-

demográficas da população de abrangência, padrões de  utilização  dos  serviços,  

adesão ao  tratamento, variações na prevalência de doenças na  população,  inexistência  

de  rede  de  proteção  social,  barreiras  de  acesso,  recursos  insuficiente,  manejo  

clínico  inadequado,  facilidade  de  acesso  à  atenção  especializada (ALFRADIQUE et 

al, 2009; MENDES, 2011).   

Nesse contexto de crescente apresentação do DM, apesar das projeções 

crescentes na prevalência, a mortalidade tem diminuído, provavelmente como resultado 

do melhor acesso as ações e serviços de saúde, com redução da mortalidade por 

complicações agudas (ROSA et al, 2014). No Brasil, um estudo que avaliou as 

mudanças na atenção primária e na oferta hospitalar sobre as taxas de internações por 

CSAP em adultos, no período de 1999 a 2007, afirmou que a otimização das estratégias 

de prevenção, rastreamento e de tratamentos eficazes no âmbito da atenção primária 

reduziria internações atribuíveis a doenças cardiovasculares e complicações associadas 

ao DM em até 48%, bem como as internações por CSAP (MACINKO et al, 2011).  

As hospitalizações, além de gerar ônus a pessoa e família, trazem custos 

significativos ao sistema de saúde. Globalmente, o gasto com DM é cerca de US$727 

bilhões anualmente (IDF, 2017). Nos Estados Unidos em 2012, hospitalização por DM 

foram o componente de custo mais significativo (43%) dos custos médicos diretos (US 

$ 176 bilhões) associados com DM, que somaram US $ 245 bilhões ao considerar os 

custos diretos e indiretos.   

Os custos totais de internação de adultos no SUS em 2014 foram de 

aproximadamente US$ 6,1 bilhões. As internações por diabetes e condições 

relacionadas atingiram US$ 264,9 milhões, representando 4,3% dos custos totais de 

internação. Após excluir as internações por gravidez, parto e puerpério, essa proporção 

aumentou para 4,8%. O DM por se representou apenas 18,1% custos totais atribuíveis à 

internações devido a DM e condições relacionadas, com doenças atribuíveis ao diabetes 

(47,9%), representando a maior proporção de custos globais. A população com 65 anos 
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ou mais usou uma porção maior de recursos hospitalares, tanto em número de 

internações quanto em custos (ROSA et al, 2018). 

A modelagem executada nesta pesquisa identificou dependência temporal 

persistente para as taxas de internações por DM em todas as regiões de saúde do Estado 

da Bahia (Tabela 3) e na maioria das regiões uma tendência de crescimento nessas 

taxas.  

Considerando a interpretação do expoente do método DFA, é possível afirmar 

que o cenário ideal ocorreria com a tendência de decrescimento da taxa de internação e 

o expoente do DFA maior que 0,5 (persistente). Este cenário, nesta pesquisa, foi 

constatado apenas na região de saúde de Camaçari (Figura 13 e Tabela 3).  

A análise espacial regionalizada das taxas médias de internação por DM e do 

αDFA podem fornecer subsídios para o planejamento das intervenções nas regiões de 

saúde do Estado da Bahia. Pois altas taxas de internação por CSAP também sinalizam 

para a cobertura populacional dos serviços de saúde (RODRIGUES-BASTOS; 

CAMPOS; RIBEIRO et al, 2014; ARRUDA; SCHMIDT; MARCON, 2018). 

Estudo realizado no Estado do Paraná, entre 2000 e 2012, analisou a tendência 

das internações por DM e a cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 

mostrou que apenas quatro regiões de saúde do Estado tiveram tendências decrescentes 

de internações por DM correlacionada com o aumento da cobertura da ESF (ARRUDA; 

SCHMIDT; MARCON, 2018). Outros estudos também observaram correlação inversa 

entre as internações por DM e a cobertura da APS (ELIAS; MAGAJEWSKI, 2008; 

CAMPOS; THEME-FILHA, 2012). 

Ademais, é importante salientar que a estrutura dos serviços de saúde exerce 

grande influência sobre as internações, com destaque para a organização da APS, 

serviços ambulatoriais especializados, qualificação dos profissionais, vínculos 

trabalhistas, composição das equipes de saúde, dificuldade de fixação de médicos em 

municípios interiores e pequenas localidades (ARRUDA; SCHMIDT; MARCON, 

2018). 

Pois, tanto o DM quanto suas complicações são CSAP e as internações 

atribuídas a essas causas são um indicador indireto da eficácia da atenção primária em 

saúde “[...] uma vez que a atenção primária oportuna e de boa qualidade pode evitar 

internações ou reduzir sua frequência” (ALFRADIQUE et al, 2009, p.  1338).  
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“Isso significa que o cuidado deve ser resolutivo e abrangente, de 

forma que a referência naqueles casos raros e incomuns que 

extrapolem sua competência, sendo responsabilidade da atenção 

primária a coordenação do cuidado daqueles que utilizam serviços em 

outros níveis de atenção, tornando-os integrados” (ALFRADIQUE et 

al, 2009, p. 1338). 

A literatura aponta que as ações e tratamentos eficazes no âmbito da atenção 

primária reduzem as internações por CSAP, especificamente em relação às doenças 

cardiovasculares associadas a complicações do DM em até 48%. Essa diminuição 

repercute também na diminuição das despesas com internações (DE BERARDIS et al, 

2012; MACINKO et al, 2011). 

Nesse sentido, a oferta de cuidado eficiente no âmbito da atenção primária, 

tendo em vista a adesão ao tratamento adequado com redução das taxas glicêmicas em 

pessoas com DM e o desenvolvimento de ações de educação em saúde centrada no 

autocuidado, diminuem as ocorrências de internações por DM bem como suas 

complicações. 

 

4.5 CONCLUSÃO 

 

A modelagem executada nesta pesquisa identificou que as taxas médias de 

internação por DM por 100 mil habitantes nas regiões de saúde do Estado da Bahia 

variaram entre 2,06 a 14,38. As maiores taxas médias foram nas regiões de saúde de 

Jequié, Itapetinga, Santo Antônio de Jesus e Jacobina. As menores taxas estão nas 

regiões de saúde de Salvador, Paulo Afonso e Barreiras. 

 A pesquisa mostrou também que há tendência de crescimento das taxas de 

internações por DM na maioria das regiões de saúde do Estado conciliado com um 

comportamento persistente (DFA>0,50). Esse achado indica que se nada for feito para 

reverter essa realidade esse comportamento tende a continuar em longo prazo. 

A tendência de crescimento destas taxas de internação por DM demonstra que 

maior atenção e investimentos precisam ser destinados à APS. Uma vez que o aumento 

das taxas de internações indica menor eficiência e eficácia das ações de promoção e 

proteção da saúde, prevenção de complicações, diagnóstico precoce, tratamento em 

tempo oportuno, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde no âmbito da 

APS. 
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Os resultados também apontam a necessidade de avaliações mais detalhadas e 

individualizadas de cada região de saúde, bem como dos fatores que estão associados ao 

aumento ou diminuição das tendências dessas internações, pois são importantes para o 

entendimento do processo que gerou a hospitalização. 

Dessa forma, é primordial o reconhecimento do real papel da APS como porta 

de entrada, reguladora do fluxo da rede de atenção à saúde e filtro assistencial do SUS e 

o reconhecimento das equipes de saúde sobre sua responsabilidade na operacionalização 

das estratégias usadas no rastreamento, na captação, no tratamento e no 

acompanhamento das pessoas com DM. 

Assim, o presente estudo colabora para o ajuste de políticas de saúde, pois 

permitiu conhecer as taxas de internação por regiões de saúde e sua dinâmica espaço-

temporal no estado da Bahia, podendo servir de instrumento norteador para o 

planejamento em saúde, avaliação de desempenho do SUS, bem como permitir 

identificar as iniquidades entre as regiões de saúde auxiliando na mensuração da 

efetividade da Atenção Primária em Saúde. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE INTERNAÇÕES POR DIABETES 

MELLITUS NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA: UMA 

ABORDAGEM COM A TEORIA DAS REDES 

 

Resumo 

 

Objetivo: caracterizar a rede de internações das pessoas com DM, segundo a região de 

saúde de residência e atendimento, no período de 2010 a 2017. Materiais e Método: 

trata-se de um estudo ecológico modelados conforme as redes e por meio da Teoria das 

redes complexas. A unidade geográfica de análise são as regiões de saúde do Estado da 

Bahia – Brasil, a população de estudo é composta pelas ocorrências de internações em 

hospitais próprios e conveniados do SUS tendo como diagnóstico principal o DM, 

segundo a região de saúde de residência e ocorrência. Resultados: todas as regiões de 

saúde do Estado da Bahia apresentaram fluxo de saída diferente de zero em pelo menos 

um ano, as regiões que apresentaram as maiores médias de fluxo de saída foram 

Camaçari (13,89%), Ilhéus (13,37%) e Paulo Afonso (7,81%). As menores médias de 

fluxo de saída foram nas regiões de saúde de Teixeira de Freitas (0,30%), Juazeiro 

(0,72%) e Porto Seguro (0,89%). Todas as regiões também apresentaram fluxo de 

entrada diferente de zero em pelo menos um ano, as maiores médias de fluxo de entrada 

nas regiões de Itabuna (10,09%), Salvador (7,58%) e Camaçari (6,61%). As menores 

médias de fluxo de entrada estão nas regiões de saúde de Teixeira de Freitas (0,48%), 

Porto Seguro (1,16%) e Serrinha (1,26%). Em relação ao grau de entrada, as regiões 

com maiores médias foram: Salvador (54,02%), Feira de Santana (27,23%) e Jequié 

(19,64%). As regiões de saúde com menores graus de entrada foram Paulo Afonso 

(1,79%), Porto Seguro (4,46%) e Teixeira de Freitas (4,46%). No grau de saída, as 

regiões com maiores médias foram: Salvador (26,34%), Feira de Santana (21,88%) e 

Jequié (20,54%). Os menores graus de saída ocorreram nas regiões de saúde de Teixeira 

de Freitas (2,68%), Porto Seguro (5,36%) e Juazeiro (6,25%). No que diz respeito ao 

indicador tamanho médio da aresta de saída, as regiões de saúde que os usuários tiveram 

que percorrer as maiores distâncias médias em toda a série histórica foram: Teixeira de 

Freitas (439,52 Km), Jequié (368,89 Km) e Barreiras (363,12 Km). As menores 

distâncias médias foram nas regiões de saúde de: Camaçari (89,27 Km), Alagoinhas 

(97,56 Km) e Cruz das Almas (113,38 Km). Conclusão: a caracterização da rede de 

internação por DM entre as regiões de saúde do Estado da Bahia, executada nesta 

pesquisa, pode auxiliar no processo de planejamento e diagnóstico sobre o 

funcionamento desta rede, identificar o padrão de deslocamentos dos usuários, apoiando 

a organização das referências inter-regional, e assim, colaborar para o desenvolvimento 

de uma rede regionalizada de acordo com a necessidade de cada região de saúde e 

também contribuir com pesquisas relacionadas ao tema. 

 

 

Palavras-chave: Acesso aos Serviços de Saúde. Sistema Único de Saúde. 

Regionalização. Hospitalização. Diabetes Mellitus. 
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5.1 INTRODUÇÃO  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem entre seus princípios a regionalização e 

hierarquização dos serviços de saúde, de forma a oferecer serviços organizados em 

níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área e planejados a 

partir de critérios epidemiológicos, com definição e conhecimento da população a ser 

atendida (BRASIL 1989, 1990). Essa configuração foi um avanço importante, pois visa 

permitir o planejamento e a organização dos serviços da rede de acordo com as 

necessidades do âmbito regional, possibilitando o acesso integral dos indivíduos, de 

acordo com suas necessidades de saúde, as ações e serviços de saúde em todos os níveis 

de assistência (ASSIS; JESUS, 2012). 

Contudo, a regionalização e a conformação das redes de atenção à saúde 

ocorreram de maneira descompassada, uma vez que ainda persistem significativas 

diferenças na distribuição/qualidade dos serviços de saúde entre as regiões e municípios 

brasileiros, além de um modelo de saúde curativista e médico centrado (ASSIS; JESUS, 

2012; VIANA; LIMA; FERREIRA, 2010; MENDES, 2011). 

O principal objetivo da regionalização é garantir aos usuários do SUS serviços 

de qualidade, ao menor custo social, econômico e sanitário possível. Ademais, redes 

regionalizadas e integradas de atenção à saúde podem oferecer estrutura mais adequada 

para a efetivação da integralidade da atenção à saúde e maior racionalidade sistêmica na 

utilização dos recursos (MENDES, 2011; SILVA, 2011). 

O que é particularmente importante no contexto atual, principalmente no que diz 

respeito ao perfil de morbimortalidade da população brasileira e da magnitude e 

transcendência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), dentre elas o Diabetes 

melitus (DM). Nesse sentido, é importante que o sistema de saúde esteja organizado de 

forma integral e contínua para o enfrentamento do DM assim como das demais DCNT. 

O acesso as ações e serviços de saúde é um dos elementos essenciais na 

prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do DM tendo em vista prevenir novos 

casos de DM, complicações, comorbidades e hospitalizações. A acessibilidade 

geográfica é um dos componentes do acesso e é influenciada pela distribuição dos bens 

e serviços de saúde (ASSIS; JESUS, 2012; VIANA, LIMA; FERREIRA, 2010; 

MENDES, 2011; OLIVEIRA; SÁ CARVALHO; TRAVASSO, 2004). 
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Segundo Oliveira, Sá Carvalho, Travasso (2004), o deslocamento dos usuários 

dos serviços de saúde é mensurado pelo custo financeiro ou pelo tempo gasto, mas na 

falta de medidas mais precisas, a distância percorrida pode ser um indicador do acesso. 

Dessa forma, a caracterização da rede estabelecida pelo deslocamento dos 

usuários do SUS para internamento por DM é uma forma de investigar a relação entre o 

local de residência e de atendimento, indicar lacunas, pontos de saturação de 

atendimentos, apontando para problemas de acesso e necessidade de adequação das 

políticas assistências de saúde. Nesse caso, o fluxo de origem e destino pode ser 

modelado como uma rede e analisado e caracterizado, além disso, pode ser utilizado 

como um indicador de saúde pública. 

Uma rede “é uma abstração que permite codificar algum tipo de relacionamento 

entre pares de objetos” (FIGUEIREDO, 2011, p. 304). É possível representar 

graficamente uma rede por meio de grafo. Segundo Albert e Barabási (2002), um grafo 

refere-se a uma representação gráfica da rede e é composto por um conjunto de vértices 

(nós) que são interligados por meio de arestas, assumindo o formato de uma rede. 

Na investigação das iniquidades no acesso aos serviços de saúde também deve 

levar em conta o padrão de localização dos serviços de saúde, bem como as variações 

nas distâncias percorridas pelas pessoas com DM para obter o número de internamentos 

ou atendimentos. Assim, visando apoiar o processo decisório em saúde e contribuir com 

pesquisas relacionadas ao tema, o presente estudo tem o objetivo de caracterizar a rede 

de internações das pessoas com DM, segundo a região de saúde de residência e 

atendimento, no período de 2010 a 2017. 

Para atender o objetivo dessa pesquisa este artigo está estruturado em cinco 

seções: a primeira introdutória, a segunda aborda os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, a terceira os resultados, seguida da discussão e por fim a conclusão. 

 

5.2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

5.2.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo quantitativo em que os fluxos de origem e atendimento 

das ocorrências de internação por DM, de todas as regiões de saúde do Estado da Bahia, 

foram modelados conforme as redes e por meio da Teoria das redes complexas. Para 
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caracterizar a rede foram analisados os padrões de conectividade entre as regiões, 

através da interpretação dos indicadores estatísticos de redes. 

É um estudo ecológico (MEDRONHO; CARVALHO, 2006), em que foram 

analisadas as ocorrências de internações por DM nas regiões de saúde do Estado da 

Bahia – Brasil, totalizando 28, regulamentadas pela Norma Operacional da Assistência 

à Saúde – NOAS – SUS 01/2002 (BRASIL, 2002; SECRETARIA DE SAÚDE DO 

ESTADO DA BAHIA, 2017; BAHIA, 2012).  

 

5.2.2 População de estudo 

 

A população do estudo é composta pelas ocorrências de internações em hospitais 

próprios e conveniados do SUS tendo como diagnóstico principal o DM, de ambos os 

sexos, de todas as faixas etárias, segundo a região de saúde de residência e ocorrência, 

no Estado da Bahia, entre os anos de 2010 a 2017. 

 

5.2.3 Modelagem dos dados 

 

Foram utilizados os dados da base disponibilizada pelo Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS), do Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-

SUS), através da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), correspondente ao 

tratamento inicial. 

Os dados foram processados e tabulados com os recursos do Tabwin, versão 

4.1.3 (BRASIL, 2017), considerando as regiões de saúde de residência e ocorrência, 

procedimento realizado, faixa etária, sexo, capítulo da CID – 10, período (mês/ano) da 

internação, gerando as matrizes de origem/residência e atendimento/destino. 

As matrizes de origem e destino representam os deslocamentos realizados pelos 

usuários do SUS segundo o serviço de saúde em questão. Nessas matrizes as regiões de 

saúde do Estado da Bahia foram organizados de forma que nas linhas contivessem as 

regiões de saúde de residência, e as colunas contivessem as regiões de saúde de 

ocorrência (onde foram internados). 

Para organizar o banco de dados com os fluxos de origem e destino, foram 

considerados apenas registros em que as regiões de saúde de residência eram diferentes 

da região de saúde de internação. 
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Para visualizar a evolução temporal das redes internação por DM nas regiões de 

saúde, para cada ano foi gerada uma matriz de origem e destino. A partir destas matrizes 

foram construídas as tabelas de arestas da rede realizada pelos usuários do SUS. 

Nas tabelas de arestas as informações de cada matriz de origem e destino foram 

exportadas do TabWin para o calc,  contendo nas colunas a região de saúde de 

residência e atendimento e o número de atendimentos. 

Cada nó representou a localização espacial do município sede da região de saúde 

(origem) e a aresta o deslocamento da região de saúde de residência até a região de 

saúde de internação (destino).  

Para a modelagem da rede de internações por DM foi usado o Gephi e para o 

cálculo do tamanho médio da aresta de saída foram utilizadas dados georeferrenciados 

do SIG Bahia (2003). 

Os nós foram coloridos conforme o grau de saída da região de saúde, quanto 

mais escuro maior o grau de saída. O tamanho dos nós se diferencia conforme o seu 

grau de entrada, isto é, quanto maior o grau de entrada, maior o tamanho do nó. Os 

desenhos das redes foram gerados por meio do programa Gephi, versão 0.9.2 

(BASTIAN; HEYMANN; JACOMY, 2009). 

  

5.2.4 Indicadores estatísticos 

 

Para caracterizar as redes de origem e destino das regiões de saúde do Estado da 

Bahia foram definidos cinco indicadores estatísticos: fluxo de entrada (FE), fluxo de 

saída (FS), grau de entrada (GE), grau de saída (GS) e por fim tamanho médio da aresta 

de saída (TMAS). Todos os indicadores foram definidos no período de 2010 a 2017. 

Para facilitar o entendimento segue abaixo definições e procedimentos de cálculos dos 

supracitados indicadores:   

Fluxo de entrada (FE): definido pela razão entre o número de pessoas 

recebidas na região de saúde para realização do procedimento em questão (internação 

por DM) (IDMOR) pelo total de internações na região de saúde (IDMT). Denotado pela 

seguinte expressão: 

 

𝐹𝐸 =
𝐼𝐷𝑀𝑂𝑅

𝐼𝐷𝑀𝑇
× 100                                                                                                         (9) 
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Fluxo de saída (FS): definido pela razão entre soma do número de internações 

por DM de pessoas fora da região de saúde de residência (IDMF) pelo total de 

internações por DM de pessoas residentes na região de saúde (IDMT). Definido pela 

seguinte expressão: 

 

𝐹𝑆 =
𝐼𝐷𝑀𝐹

𝐼𝐷𝑀𝑇
× 100                                                                                                          (10) 

 

Grau de entrada (GA): definido pela razão entre número de regiões de saúde 

diferentes de onde recebeu pessoas para realizar o procedimento (RSP) pelo total de 

regiões de saúde (TRS). Representado pela seguinte expressão: 

 

𝐺𝐴 =
𝑅𝑆𝑃

𝑇𝑅𝑆
× 100                                                                                                            (11) 

 

Grau de saída (GS) divisão entre número de regiões de saúde diferentes para 

onde as pessoas tiveram que se deslocar em busca do procedimento (RSR) pelo total de 

regiões de saúde (TRS). Caracterizado pela seguinte expressão: 

 

𝐺𝑆 =
𝑅𝑆𝑅

𝑇𝑅𝑆
× 100                                                                                                            (12) 

 

Tamanho médio da aresta de saída (TMAS): representa a razão entre o 

somatório das distâncias percorridas em busca do procedimento em questão (internação 

por DM) (DTP) pelo total de nós ou regiões saúde (NTR). Esta medida de distância 

representa uma medida teórica pelo fato de indicar a distância entre os municípios sede 

de cada região de saúde em linha reta. Denotada pela seguinte equação: 

 

𝐓𝐌𝐀𝐒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝐷𝑇𝑃

𝑁𝑇𝑅
                                                                                                                  (13) 

 

Na próxima seção será apresentado os resultados dos indicadores estatísiticos da 

rede aqui definidos.  
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5.3 RESULTADOS 

 

Todas as regiões de saúde do Estado da Bahia apresentaram fluxo de saída 

diferente de zero em pelo menos um ano, ou seja, enviaram pessoas com DM para 

internação fora da região de saúde de residência. As regiões que apresentaram as 

maiores médias de fluxo de saída foram Camaçari (13,89%), Ilhéus (13,37%) e Paulo 

Afonso (7,81%), com variação relativa acima de 50% (Tabela 4). A maior proporção do 

fluxo de saída no período ocorreu na região de Saúde de Camaçari que correspondeu a 

32,73% (Tabela 4) referente ao ano de 2014 (Apêndice 1). 

As menores médias de fluxo de saída foram nas regiões de saúde de Teixeira de 

Freitas (0,30%), Juazeiro (0,72%) e Porto Seguro (0,89%), ambas com variação relativa 

acima de 50% (Tabela 4). As três regiões apresentaram fluxo de saída igual a zero em 

pelo menos um ano (Apêndice 1). 
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Tabela 4 – Fluxo de saída das ocorrências de internações por DM nas regiões de saúde 

do Estado da Bahia, 2010-2017. 

Região de saúde Média 

(%) 

Ranking DP 

(%) 

CV 

(%) 

Mín  

(%) 

Máx 

(%) 

Alagoinhas 4,31 9º 3,05 70,86 1,04 9,17 

Barreiras 3,88 12º 3,82 98,31 0,51 10,20 

Brumado 3,36 14º 0,72 21,39 1,97 4,43 

Camaçari 13,89 1º 11,22 80,77 2,30 32,73 

Cruz das Almas 7,01 4º 5,20 74,09 2,50 17,68 

Feira de Santana 4,51 7º 1,53 33,93 1,90 6,48 

Guanambi 2,07 24º 0,73 35,00 1,12 3,19 

Ibotirama 4,07 10º 3,98 97,91 0,77 13,13 

Ilhéus 13,37 2º 5,59 41,79 2,29 23,08 

Irecê 2,54 18º 1,02 40,19 1,65 4,35 

Itaberaba 3,42 13º 1,56 45,46 1,53 6,12 

Itabuna 5,46 5º 3,61 66,11 2,86 13,73 

Itapetinga 2,62 17º 2,07 78,96 0,83 7,36 

Jacobina 2,14 23º 0,85 39,96 1,28 3,58 

Jequié 1,93 25º 1,10 57,27 0,93 4,35 

Juazeiro 0,72 27º 0,40 56,04 0,00 1,33 

Paulo Afonso 7,81 3º 4,58 58,57 0,00 11,70 

Porto Seguro 0,89 26º 1,04 117,22 0,00 2,56 

Ribeira do Pombal 2,40 19º 1,49 62,18 0,57 4,73 

Salvador 3,34 15º 4,81 143,92 0,72 15,04 

Santa Maria da Vitória 4,32 8º 1,41 32,66 2,37 6,27 

Santo Antônio de Jesus 2,34 21º 1,04 44,56 0,50 3,57 

Seabra 2,30 22º 1,13 49,05 0,77 4,28 

Senhor do Bonfim 2,81 16º 1,37 48,73 0,90 4,86 

Serrinha 2,36 20º 1,16 49,23 0,23 3,56 

Teixeira de Freitas 0,30 28º 0,36 123,07 0,00 0,95 

Valença 4,80 6º 2,77 57,58 1,21 10,23 

Vitória da Conquista 3,99 11º 2,00 50,07 1,83 6,41 
Fonte: Dados processados pela autora. Nota: DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação. 

 

Todas as regiões de saúde também apresentaram fluxo de entrada diferente de 

zero em pelo menos um ano, ou seja, receberam internações por DM de pessoas de 

outras regiões de saúde. As maiores médias de fluxo de entrada foram nas regiões de 

Itabuna (10,09%), Salvador (7,58%) e Camaçari (6,61%), com variação relativa abaixo 

de 50% nas regiões de Itabuna e Salvador e acima de 50% em Camaçari (Tabela 5). A 

maior proporção de fluxo de entrada no período ocorreu na região de saúde de Camaçari 

que correspondeu a 32,43% (Tabela 5) referente ao ano de 2017 (Apêndice 2). 
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Tabela 5 – Fluxo de entrada das ocorrências de internações por DM nas regiões de 

saúde do Estado da Bahia, 2010-2017. 

Região de saúde Média 

(%) 

Ranking DP  

(%) 

CV  

(%) 

Mín  

(%) 

Máx 

(%) 

Alagoinhas 2,53 17º 2,51 99,45 1,03 8,63 

Barreiras 3,55 10º 1,61 45,37 1,67 6,38 

Brumado 3,12 14º 1,69 54,21 1,56 6,64 

Camaçari 6,61 3º 10,77 162,95 0,00 32,43 

Cruz das Almas 3,62 9º 4,25 117,35 0,71 13,72 

Feira de Santana 4,67 5º 3,56 76,22 1,62 11,04 

Guanambi 1,92 20º 1,63 84,74 0,46 4,46 

Ibotirama 3,66 7º 2,06 56,40 1,18 6,21 

Ilhéus 3,53 12º 4,95 140,18 0,00 15,35 

Irecê 1,75 22º 0,92 52,58 0,67 3,31 

Itaberaba 2,05 18º 2,01 97,85 0,48 6,67 

Itabuna 10,09 1º 3,54 35,13 3,75 15,03 

Itapetinga 2,60 16º 0,78 30,05 1,12 3,74 

Jacobina 1,28 25º 0,82 63,97 0,50 2,85 

Jequié 1,96 19º 0,24 12,20 1,70 2,50 

Juazeiro 3,54 11º 1,78 50,31 1,43 5,90 

Paulo Afonso 1,47 24º 2,89 196,43 0,00 7,69 

Porto Seguro 1,16 27º 1,14 98,38 0,00 2,39 

Ribeira do Pombal 3,77 6º 1,79 47,47 2,12 7,43 

Salvador 7,58 2º 3,16 41,74 1,59 12,21 

Santa Maria da Vitória 3,65 8º 1,56 42,72 1,37 5,63 

Santo Antônio de Jesus 1,88 21º 2,47 131,10 0,00 7,48 

Seabra 3,45 13º 1,67 48,46 1,32 6,28 

Senhor do Bonfim 1,53 23º 0,94 61,44 0,30 3,16 

Serrinha 1,26 26º 1,71 135,41 0,00 5,35 

Teixeira de Freitas 0,48 28º 0,53 112,24 0,00 1,67 

Valença 2,82 15º 3,08 109,26 0,49 10,29 

Vitória da Conquista 5,63 4º 3,03 53,80 2,35 11,52 
Fonte: Dados processados pela autora. Nota: DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação. 

 

As menores médias de fluxo de entrada estão nas regiões de saúde de Teixeira 

de Freitas (0,48%), Porto Seguro (1,16%) e Serrinha (1,26%). Ambas com variação 

relativa acima de 50% (Tabela 5). As três regiões apresentaram fluxo de entrada igual a 

zero em pelo menos um ano (Apêndice 2). 

As figuras 20 e 21 contém os gráficos dos fluxos de entrada e saída no período 

de 2010 a 2017. Com a análise desses gráficos é possível avaliar as flutuações das 
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proporções de entrada e saída das internações por DM nas 28 regiões de saúde ano a 

ano.  

Em relação ao fluxo de saída, de forma geral todos os anos estudados 

apresentaram-se assimétricos, o que denota concentração de casos abaixo ou acima da 

média do período. Os anos com os menores fluxos de saída entre as regiões de saúde 

foram 2012 e 2014 e o maior no ano de 2016 (Figura 20).  

 

Figura 20 – Boxplot do fluxo de saída das ocorrências de internações por DM nas 

regiões de saúde do Estado da Bahia, 2010-2017. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Em relação ao fluxo de entrada, assim como o fluxo de saída, todos os anos 

estudados apresentaram-se assimétricos. O ano com menor fluxo de entrada foi 2015 e o 

maior no ano de 2017. É possível observar uma estabilidade no período de 2011 a 2014, 

com crescimento a partir do ano 2016 (Figura 21).  
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Figura 21 – Boxplot do fluxo de entrada das ocorrências de internações por DM nas 

regiões de saúde do Estado da Bahia, 2010-2017. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Já o grau de entrada, que tem como referência a região de saúde que realiza o 

procedimento e quantifica o percentual de regiões de saúde diferentes de onde recebeu 

pessoas para realizar o procedimento. As regiões com maiores médias foram: Salvador 

(54,02%), Feira de Santana (27,23%) e Jequié (19,64%). Ambas com variação relativa 

abaixo de 50%. (Tabela 6). A maior proporção do grau de entrada no período ocorreu na 

região de saúde de Salvador que correspondeu a 71,43% (Tabela 6) referente ao ano de 

2017 (Apêndice 3). 

As regiões de saúde com menores graus de entrada foram Paulo Afonso 

(1,79%), Porto Seguro (4,46%) e Teixeira de Freitas (4,46%). Com variação relativa 

acima de 50% nas três regiões (Tabela 6). Ambas com pelo menos dois anos 

apresentando grau de entrada igual a zero (Apêndice 3). 
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Tabela 6– Grau de entrada das ocorrências de internações por DM nas regiões de saúde 

do Estado da Bahia, 2010-2017. 

Região de saúde Média 

(%) 

Ranking DP 

 (%) 

CV  

(%) 

Mín  

(%) 

Máx 

(%) 

Alagoinhas 8,48 20º 1,85 21,79 10,71 7,14 

Barreiras 7,59 22º 2,29 30,16 10,71 3,57 

Brumado 12,95 8º 1,85 14,28 14,29 10,71 

Camaçari 5,80 25º 3,27 56,38 10,71 0,00 

Cruz das Almas 11,16 12º 3,54 31,71 17,86 7,14 

Feira de Santana 27,23 2º 7,38 27,09 35,71 14,29 

Guanambi 8,48 16º 3,27 38,57 14,29 3,57 

Ibotirama 8,93 15º 5,73 64,14 21,43 3,57 

Ilhéus 7,59 21º 4,45 58,66 14,29 0,00 

Irecê 12,95 7º 3,79 29,26 17,86 7,14 

Itaberaba 6,70 24º 2,29 34,18 10,71 3,57 

Itabuna 17,86 4º 6,04 33,81 28,57 10,71 

Itapetinga 8,48 18º 1,85 21,79 10,71 7,14 

Jacobina 11,61 10º 4,58 39,44 17,86 7,14 

Jequié 19,64 3º 8,10 41,23 32,14 10,71 

Juazeiro 8,48 16º 2,66 31,33 10,71 3,57 

Paulo Afonso 1,79 28º 3,31 185,16 7,14 0,00 

Porto Seguro 4,46 26º 4,16 93,20 10,71 0,00 

Ribeira do Pombal 10,71 13º 2,70 25,20 14,29 7,14 

Salvador 54,02 1º 17,01 31,50 71,43 17,86 

Santa Maria da Vitória 17,86 5º 3,31 18,52 21,43 14,29 

Santo Antônio de Jesus 7,14 23º 5,40 75,59 14,29 0,00 

Seabra 11,61 10º 5,31 45,79 21,43 3,57 

Senhor do Bonfim 10,27 14º 4,45 43,35 17,86 3,57 

Serrinha 8,48 18º 4,65 54,84 14,29 0,00 

Teixeira de Freitas 4,46 26º 3,70 82,81 10,71 0,00 

Valença 12,05 9º 3,79 31,43 17,86 7,14 

Vitória da Conquista 17,41 6º 5,21 29,90 21,43 7,14 
Fonte: Dados processados pela autora. Nota: DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação. 

 

O grau de saída, que tem como referência a região de saúde de residência, e 

quantifica a proporção de regiões de saúde diferentes que as pessoas tiveram que se 

deslocar em busca do procedimento. As regiões com maiores médias foram: Salvador 

(26,34%), Feira de Santana (21,88%) e Jequié (20,54%), com variação relativa acima de 

50% (Tabela 7).  A região de saúde de Salvador além de ocupar o primeiro lugar no 

ranking também apresentou a maior proporção de grau de saída no período (75%) 

(Tabela 7) referente ao ano de 2016 (Apêndice 4). 
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Tabela 7 – Grau de saída das ocorrências de internações por DM nas regiões de saúde 

do Estado da Bahia, 2010-2017. 

Região de saúde Média 

(%) 

Ranking DP 

 (%) 

CV  

(%) 

Mín  

(%) 

Máx 

(%) 

Alagoinhas 12,05 13º 5,03 41,72 17,86 3,57 

Barreiras 7,59 24º 3,54 46,64 14,29 3,57 

Brumado 13,39 11º 4,16 31,07 21,43 7,14 

Camaçari 8,48 20º 4,24 50,01 14,29 3,57 

Cruz das Almas 11,16 16º 2,29 20,51 14,29 7,14 

Feira de Santana 21,88 2º 4,45 20,35 28,57 14,29 

Guanambi 10,27 18º 3,54 34,47 14,29 7,14 

Ibotirama 10,27 17º 5,21 50,70 17,86 3,57 

Ilhéus 6,70 25º 2,98 44,51 10,71 3,57 

Irecê 13,84 9º 2,29 16,54 17,86 10,71 

Itaberaba 15,18 8º 4,58 30,16 21,43 10,71 

Itabuna 17,86 4º 4,68 26,19 25,00 14,29 

Itapetinga 12,05 14º 2,66 22,05 14,29 7,14 

Jacobina 13,84 9º 2,29 16,54 17,86 10,71 

Jequié 20,54 3º 5,31 25,88 28,57 14,29 

Juazeiro 6,25 26º 4,16 66,57 10,71 0,00 

Paulo Afonso 8,04 22º 4,16 51,78 10,71 0,00 

Porto Seguro 5,36 27º 4,68 87,29 10,71 0,00 

Ribeira do Pombal 8,04 22º 3,17 39,40 10,71 3,57 

Salvador 26,34 1º 20,82 79,04 75,00 10,71 

Santa Maria da Vitória 15,63 6º 2,66 17,01 17,86 10,71 

Santo Antônio de Jesus 8,48 20º 4,65 54,84 14,29 3,57 

Seabra 13,39 11º 4,16 31,07 21,43 7,14 

Senhor do Bonfim 10,27 18º 4,02 39,16 14,29 3,57 

Serrinha 16,96 5º 5,65 33,29 21,43 3,57 

Teixeira de Freitas 2,68 28º 3,70 138,01 10,71 0,00 

Valença 15,63 7º 5,38 34,42 21,43 3,57 

Vitória da Conquista 12,05 14º 3,27 27,14 17,86 7,14 
Fonte: Dados processados pela autora. Nota: DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação. 

 

As regiões de saúde com menores graus de saída foram Teixeira de Freitas 

(2,68%), Porto Seguro (5,36%) e Juazeiro (6,25%). A variação relativa esteve acima de 

50% nas três regiões (Tabela 7).  As regiões de Teixeira de Freitas e Porto Seguro 

apresentaram pelo menos dois anos com grau de saída igual a zero (Apêndice 4). 

Com o objetivo de caracterizar as redes de internações por DM nas regiões de 

saúde do Estado da Bahia, foram construídos os seus respectivos grafos (Figuras 22 e 

23) e por meio destes, é possível observar o desenvolvimento da rede de internações por 
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DM nas regiões de saúde do Estado da Bahia, no período de 2010 a 2017. O tamanho 

dos nós classifica o grau de entrada (quanto maior o nó maior o grau de entrada) e a cor 

dos nós está de acordo com a classificação do grau de saída.  

Como esperado, ao longo do período analisado, as regiões de saúde de Salvador, 

Feira de Santana e Jequié apresentaram os maiores graus de entrada e saída, exceto no 

ano de 2017 (Figuras 22 e 23), sendo que Salvador registrou maior número de 

internações por DM de pessoas provenientes de maior quantidade de diferentes regiões 

de saúde. Outra observação relevante é que ao longo do período estudado a quantidade 

de arestas não teve aumento significativo, sinalizando que a rede manteve o mesmo 

padrão em relação aos deslocamentos entre as regiões. No ano de 2017 Seabra e 

Ibotirama apresentaram os maiores graus de entrada, seguidas por Salvador, Itabuna, 

Valença e Feira de Santana (Figuras 22 e 23). 
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Figura 22 – Rede inter-regional de internações por DM nas regiões de saúde do Estado da Bahia, classificados com cores e tamanho do nó 

segundo grau de entrada, 2010-2013.  
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 23 – Rede inter-regional de internações por DM nas regiões de saúde do Estado da Bahia, classificados com cores e tamanho do nó 

segundo grau de entrada, 2014-2017.  
Fonte: Elaboração própria
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As regiões de saúde que os usuários tiveram que percorrer as maiores distâncias 

médias (tamanho médio da aresta de saída) em toda a série histórica foram:  Teixeira de 

Freitas (439,52 Km), Jequié (368,89 Km) e Barreiras (363,12 Km). As menores 

distâncias médias foram nas regiões de saúde de: Camaçari (89,27 Km), Alagoinhas 

(97,56 Km) e Cruz das Almas (113,38 Km) (Tabela 8). 

O tamanho médio da aresta de saída mensurado ano a ano variou de 295,86 Km 

em 2012 a 199,71 Km em 2014. Com média de 233,44 Km, assimetria positiva (1,24) e 

variação abaixo de 50%, denotando concentração de dados abaixo da média do período 

e variabilidade moderada (Figura 24). 

Figura 24 – Tamanho médio da aresta de saída entre as regiões de saúde do Estado da 

Bahia, 2010-2017.  
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 8 – Tamanho médio da aresta de saída segundo as regiões de saúde do Estado 

da Bahia, 2010-2017. 

 

Região de saúde Distância média Ranking 

Alagoinhas 97,56 27º 

Barreiras 363,12 3º 

Brumado 223,61 14º 

Camaçari 89,27 28º 

Cruz das Almas 113,38 26º 

Feira de Santana 167,79 23º 

Guanambi 291,80 10º 

Ibotirama 326,60 7º 

Ilhéus 159,46 24º 

Irecê 318,58 8º 

Itaberaba 221,29 15º 

Itabuna 189,84 20º 

Itapetinga 209,79 17º 

Jacobina 247,26 12º 

Jequié 368,89 2º 

Juazeiro 360,76 4º 

Paulo Afonso 342,88 6º 

Porto Seguro 211,95 16º 

Ribeira do Pombal 201,97 19º 

Salvador 260,43 11º 

Santa Maria da Vitória 168,52 22º 

Santo Antônio de Jesus 346,59 5º 

Seabra 296,15 9º 

Senhor do Bonfim 225,82 13º 

Serrinha 208,45 18º 

Teixeira de Freitas 439,52 1º 

Valença 129,64 25º 

Vitória da Conquista 168,64 21º 
Fonte: Dados processados pela autora. 
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5.4 DISCUSSÃO 

   

 Embora esta pesquisa não tenha abordado o comportamento da rede dentro das 

regiões de saúde e sim o comportamento entre as regiões, estudo realizado por De 

Oliveira, Sá Carvalho e Travasso (2004), que investigou a rede de internações 

hospitalares no Brasil, apontou que cerca de 75% de todas as internações realizadas no 

país ocorreram no município de residência, o que se justifica pelo fato da atenção 

hospitalar básica está disponível em grande parte do território nacional. Da mesma 

forma, dados do DATASUS mostram que os maiores quantitativos de internações por 

DM nas regiões de saúde da Bahia ocorreram no município de residência (Brasil, 2018). 

O que é o padrão esperado considerando que a regionalização e a hierarquização são 

princípios organizativos do SUS. Nesse sentido, é importante caracterizar a rede 

formada pelos deslocamentos em busca do procedimento, bem como o padrão dos 

deslocamentos entre as regiões de saúde. 

 Na presente pesquisa todas as regiões de saúde apresentaram fluxo de saída (FS) 

e fluxo de entrada (FE). As maiores médias de FS foram verificadas nas regiões de 

Camaçari, Ilhéus e Paulo Afonso e as menores em Teixeira de Freitas, Juazeiro e Porto 

Seguro. Em relação ao fluxo de entrada, as maiores médias de FE foram observadas nas 

regiões de saúde de Itabuna, Salvador e Camaçari e as menores em Teixeira de Freitas, 

Porto Seguro e Serrinha. 

 Dessa forma, as regiões com os maiores FS podem apresentar maior 

desigualdade regional de acesso, o que fica mais evidente no que tange aos serviços de 

saúde de maior complexidade. Ou ainda, pode estar relacionado a baixa disponibilidade 

de serviços especializados e vagas gerais para internamento, gerando maior quantidade 

de referenciamentos para outras regiões de saúde. Ou seja, o volume de usuários 

atendidos é superior ao tipo de serviço ofertado/existente, ou o serviço ofertado é 

diferente da necessidade de saúde dos usuários referenciados (ASSIS; JESUS, 2012; 

VIANA; BOUSQUAT; PEREIRA et al, 2015). 

 É pertinente destacar que quando um município não garante a oferta de um 

determinado serviço em seu território para sua população, este deve referenciar a 

população para o município com o qual pactua serviços de saúde indisponíveis em seu 

território, responsabilizando-se por organizar o encaminhamento das referências para 

garantir o acesso a tais serviços (BRASIL, 2002). 
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 Em contrapartida, o acesso aos serviços de saúde especializados em tempo 

oportuno é decisivo para aumentar a sobrevivência e melhorar o prognóstico, uma vez 

que possibilita o diagnóstico acurado e tratamento adequado, principalmente em casos 

graves (GRABOIS; DE OLIVEIRA; SÁ CARVALHO, 2013).  

  Em relação ao grau de entrada (GE), as regiões de saúde com as maiores médias 

de GE foram Salvador, Feira de Santana e Jequié. As menores médias de GE foram em 

Paulo Afonso, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Tais achados corroboram com o 

estudo desenvolvido por Viana, Bousquat, Pereira et al (2015), que identificou os 

condicionantes estruturais do processo de regionalização por meio da construção de 

uma tipologia das regiões de saúde do Brasil, indicando as regiões com melhores e 

piores ofertas de serviços de saúde e desenvolvimento socioeconômico. 

 A partir do cruzamento de dados do desenvolvimento socioeconômico e do 

perfil da oferta de serviços de saúde as regiões de saúde do Brasil foram classificadas 

em 5 grupos. No Estado da Bahia foram identificados 4 grupos: o grupo 5 (alto 

desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços de saúde), na região de saúde 

de Salvador; o grupo 3 (médio desenvolvimento socioeconômico e média oferta de 

serviços de saúde), nas regiões de saúde de Feira de Santana e Camaçari; o grupo 2 

(médio desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços de saúde), na região 

de saúde de Barreiras; e grupo 1 (baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta 

de serviços de saúde), que é o caso das demais regiões de saúde do Estado (VIANA; 

BOUSQUAT; PEREIRA et al, 2015).  Tais achados justificam os maiores GE, durante 

o período estudado, permanecerem em Salvador e Feira de Santana, pois concentram 

maior oferta de serviços de saúde em todos os níveis de complexidade. 

 No mesmo estudo foi verificado também que em relação ao tipo de prestador, 

nas regiões classificadas como grupos 1 e 2 há predomínio do setor público.  Em 

relação a disponibilidade de leitos, a distribuição é desigual entre os grupos, apontando 

para a desigualdade na oferta de internações. No grupo 5 a taxa de leito/1000 habitantes 

é 2,6, no grupo 3 é 2,5, nos grupos 1 e 2 é 1,7. A razão de médico por habitante também 

é desigual entre as regiões de saúde, pois nas regiões dos grupos 1 e 2 a razão está 

abaixo de 1/1000 habitantes, enquanto nas regiões do grupo 5 essa razão é de 2,54/1000 

habitantes (VIANA; BOUSQUAT; PEREIRA et al, 2015).  

 Nesse cenário, verifica-se um desequilíbrio entre a demanda e a oferta de 

serviços de saúde, notadamente pela concentração das internações por DM nas regiões 
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de saúde de Salvador e Feira de Santana ao logo do período estudado, denotando maior 

concentração dos serviços de alta complexidade nessas regiões.  

Diante desse achado, é notório que um projeto de descentralização que atendesse 

às determinações da política nacional de saúde, com a garantia do acesso universal às 

ações e serviços de saúde, da atenção integral compatível com as necessidades e 

demandas diferenciadas da população e que reduzisse a iniquidade em saúde em 

diferentes planos não foram asseguradas homogeneamente entre as regiões de saúde do 

Estado. Consequentemente, os resultados da descentralização no Estado da Bahia estão 

altamente relacionados as condições prévias locais, ou seja, a capacidade financeira, 

administrativa e operacional de cada região de saúde (VIANA; LIMA; FERREIRA, 

2010).  

Apesar da ampliação da Atenção Primária em Saúde e da rede hospitalar básica 

ter contribuído em termos de acessibilidade, destaca-se ainda a desproporção entre 

oferta de serviços, capacidade de atendimento, capacidade técnica e demanda nas 

demais regiões de saúde do Estado (ASSIS; JESUS, 2012; VIANA; BOUSQUAT; 

PEREIRA et al, 2015; VIANA; LIMA; FERREIRA, 2010). O que reforça a necessidade 

do desenvolvimento de redes de atenção regionalizadas, a fim de garantir o atendimento 

integral ao cidadão, sem desconsiderar a relação custo benefício e a otimização dos 

recursos assistenciais disponíveis (MENDES, 2011; SOUZA, AQUINO, PEREIRA et 

al, 2016; SOUSA; ARAÚJO; MIRANDA, 2017). 

Considerando a interpretação do indicador estatístico tamanho médio da aresta 

de saída, as regiões de saúde que os usuários tiveram que percorrer as maiores 

distâncias médias em toda a série histórica foram:  Teixeira de Freitas, Jequié e 

Barreiras. As menores distâncias médias foram nas regiões de saúde de: Camaçari, 

Alagoinhas e Cruz das Almas (Tabela 8). Ano a ano variou de 295,86 Km em 2012 a 

199,71 Km em 2014 (Figura 26). 

 A distância percorrida em busca da internação por DM pode fornecer 

informações sobre a disponibilidade, acessibilidade, adequação funcional dos serviços 

de saúde e capacidade financeira da região de saúde de residência. Ou seja, a relação 

entre o volume, o tipo de serviços existentes, o volume de usuários e o tipo de 

necessidade de saúde, a relação entre a localização da oferta de serviços de saúde e dos 

usuários, distância entre eles, além da forma de deslocamento e os custos (ASSIS; 

JESUS, 2012). Sugerindo que quanto maior o deslocamento maior a desigualdade de 
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oferta de serviços de saúde e de acesso, principalmente a serviços especializados e de 

maior complexidade (SOUZA; AQUINO; PEREIRA et al, 2015; GRABOIS; DE 

OLIVEIRA; SÁ CARVALHO, 2013). 

 Assim, quanto mais acentuadas as desigualdades entre as regiões de saúde, entre 

grupos populacionais e a distância percorrida em busca da internação, maiores são as 

dificuldades no acesso aos serviços de saúde e retardo no diagnóstico de diversas 

doenças, em especial, as doenças crônicas de início insidioso e de longa duração 

(SOUZA; AQUINO; PEREIRA et al, 2015). Ademais, o acesso aos serviços de saúde 

especializados em tempo hábil contribui para aumentar a sobrevivência e melhoria do 

prognóstico, além de viabilizar o diagnóstico acurado e tratamento adequado 

(GRABOIS; DE OLIVEIRA; SÁ CARVALHO, 2013).  

 

5.5 CONCLUSÃO 

  

A modelagem executada permitiu identificar que todas as regiões de saúde 

apresentaram fluxo de saída e entrada. As regiões com maiores fluxos de saída foram 

Camaçari, Ilhéus e Paulo Afonso. Os maiores fluxos de entrada foram não regiões de 

Itabuna, Salvador e Camaçari. Em relação ao grau de entrada, os maiores foram nas 

regiões de Salvador, Feira de Santana e Jequié. 

 O desenvolvimento da rede ao longo do período estudado mostrou que a região 

de saúde de Salvador concentrou maior número de internações por DM de pessoas 

provenientes de maior quantidade de diferentes regiões de saúde. Sinalizando para a 

desigualdade regional no acesso, provavelmente no que tange aos serviços de maior 

complexidade. 

A região de saúde de Teixeira de Freitas apresentou os menores fluxos de 

entrada e saída, os menores graus de entrada e saída, maior tamanho médio da aresta de 

saída e quatro anos com grau de saída igual a zero. A região de saúde de Jequié 

apresentou o terceiro maior grau de entrada e saída e o segundo maior tamanho médio 

da aresta de saída. A região de saúde de Camaçari apresentou o maior fluxo de saída, o 

terceiro maior fluxo de entrada e o menor tamanho médio da aresta de saída. 

 Este estudo mostra a importância do planejamento da distribuição dos serviços 

de saúde de acordo com as necessidades da população usuária de cada região de saúde. 
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E visa contribuir para a tomada de decisões em saúde e avaliação das condições de 

acesso aos serviços de saúde. 

A investigação da rede de internação por DM entre as regiões de saúde do 

Estado da Bahia, através do padrão de deslocamento, pode auxiliar no processo de 

planejamento e diagnóstico sobre o funcionamento desta rede, identificando o padrão de 

deslocamentos dos usuários, apoiando na organização das referências inter-regional, e 

assim, colaborar para o desenvolvimento de uma rede regionalizada de acordo com a 

necessidade de cada região de saúde. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com auxílio de métodos relativos à estatística descritiva, análise de séries 

temporais e teoria das redes complexas foi possível identificar um padrão de 

comportamento temporal e espacial nas flutuações das taxas de internação por DM nas 

regiões de saúde do Estado da Bahia, no período compreendido entre 1998 a 2017.    

Para alcançar o objetivo geral proposto: analisar no tempo e espaço a rede de 

internações das pessoas com DM nas regiões de saúde do Estado da Bahia, no período 

de 1998 a 2017, foram produzidos dois artigos correspondentes aos objetivos 

específicos. Sendo o primeiro artigo um estudo sobre o comportamento temporal das 

flutuações das taxas de internações por DM segundo região de saúde de residência, no 

período de 1998 a 2017, e o segundo uma caracterização da rede de internações das 

pessoas com DM, segundo a região de saúde de residência e atendimento, no período de 

2010 a 2017.   

A partir das análises realizadas, foi observado uma tendência de crescimento nas 

taxas médias de internação por DM na maioria das regiões de saúde do Estado e um 

comportamento persistente (α > 0,50). Além disso, no estudo da rede, a maior média de 

https://www.scielosp.org/article/csp/2015.v31n1/111-120/pt/
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fluxo de saída foi na região de saúde de Camaçari (13,89%) e a menor média em 

Teixeira de Freitas. A maior média de fluxo de entrada foi em Itabuna (10,09%) e a 

menor média em Teixeira de Freitas (0,48%). O maior grau de entrada ocorreu em 

Salvador (54,02%) e o menor em Paulo Afonso (1,79%). O maior grau de saída foi 

Salvador (26,34%) e o menor em Teixeira de Freitas (2,68%). 

Conhecer o comportamento temporal das flutuações das taxas de internações por 

DM segundo região de saúde de residência e as características da rede de internações 

das pessoas com DM, segundo a região de saúde de residência e atendimento é o passo 

relevante que oferecerá subsidio para aprimorar o acesso às ações e serviços de saúde 

subsidiar ações mais elaboradas para enfrentamento das DCNT, mais especificamente 

do DM. Além disso, contribuir com estudos voltados para esta temática por parte da 

comunidade acadêmica, gestores públicos e servir como alicerce para as políticas de 

organização do setor no SUS.  

Este estudo evidencia a importância do planejamento da distribuição dos 

serviços de saúde de acordo com as necessidades da população usuária e contribuirá 

para que as autoridades de saúde possam avaliar as condições de acesso aos serviços, 

uma vez que as ferramentas e a metodologia aqui usadas estão disponíveis 

gratuitamente. 

Esperamos com os achados desta pesquisa, contribuir para o fortalecimento de 

uma rede de serviços de saúde efetiva e eficiente, bom como, para o direcionamento de 

esforços no sentido de auxiliar a melhoria do nível de saúde da população baiana, de 

forma a responder com efetividade as necessidades de saúde dos usuários. 

Como sugestões para pesquisas futuras, cada região poderá ser analisada 

individualmente e mais detalhadamente, considerando outros agravos a saúde, os fatores 

determinantes do uso inadequado dos serviços de saúde, a cobertura da atenção primária 

em saúde, bem como dos fatores que estão associados ao aumento ou diminuição das 

tendências das internações. 
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APÊNDICE 1 

 

Tabela 9 – Percentual do fluxo de saída das regiões de saúde do Estado da Bahia, 2010-

2017. 

 

Região de saúde Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alagoinhas 1,78 2,56 1,39 5,04 7,25 9,17 6,23 1,04 

Barreiras 1,75 0,51 1,67 3,48 1,26 2,60 10,20 9,59 

Brumado 1,97 3,07 3,33 4,43 3,92 3,53 3,56 3,10 

Camaçari 4,35 2,30 9,70 16,07 32,73 14,96 27,19 3,85 

Cruz das Almas 10,71 3,58 5,66 3,88 3,23 8,87 17,68 2,50 

Feira de Santana 4,57 5,88 1,90 5,54 2,87 4,31 6,48 4,51 

Guanambi 2,24 2,05 1,62 1,12 1,86 1,47 3,19 3,02 

Ibotirama 13,13 0,77 1,80 5,37 2,27 3,17 4,57 1,45 

Ilhéus 13,91 13,81 14,21 12,89 13,33 23,08 13,45 2,29 

Irecê 2,00 4,35 2,23 2,07 1,65 1,79 2,27 3,95 

Itaberaba 3,03 1,53 3,31 2,20 2,82 5,39 6,12 2,97 

Itabuna 4,72 6,91 5,48 3,53 3,25 3,22 2,86 13,73 

Itapetinga 3,34 2,30 1,70 2,55 1,27 0,83 1,61 7,36 

Jacobina 1,28 3,58 1,59 2,02 1,73 2,15 3,29 1,45 

Jequié 1,41 4,35 1,38 0,98 0,93 1,88 2,20 2,27 

Juazeiro 0,84 0,00 1,01 0,86 0,34 1,33 0,72 0,68 

Paulo Afonso 10,00 1,53 9,76 10,94 11,70 11,32 7,25 0,00 

Porto Seguro 0,00 0,51 0,00 0,00 0,90 2,39 2,56 0,75 

Ribeira do Pombal 0,57 1,53 1,11 2,53 3,49 1,37 3,87 4,73 

Salvador 1,79 2,81 0,88 0,81 0,72 1,78 2,87 15,04 

Santa Maria da Vitória 2,60 4,86 2,37 5,28 3,29 5,33 4,57 6,27 

Santo Antônio de Jesus 2,69 2,05 3,57 3,46 2,98 1,48 2,00 0,50 

Seabra 1,96 0,77 2,17 2,51 2,59 0,99 3,13 4,28 

Senhor do Bonfim 4,03 4,86 3,31 3,42 1,52 1,61 2,80 0,90 

Serrinha 1,29 3,32 2,54 3,03 3,16 1,77 3,56 0,23 

Teixeira de Freitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,66 0,34 0,95 

Valença 5,41 10,23 5,15 3,67 2,54 3,66 6,55 1,21 

Vitória da Conquista 2,01 3,58 2,00 1,83 5,96 3,81 6,41 6,34 
 Fonte: Dados processados pela autora. 
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APÊNDICE 2 

 

Tabela 10 – Percentual do fluxo de entrada das regiões de saúde do Estado da Bahia, 

2010-2017. 

Região de saúde 
Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alagoinhas 1,03 1,55 1,39 1,61 2,29 1,29 2,43 8,63 

Barreiras 4,27 5,00 3,28 3,48 1,67 2,09 6,38 2,22 

Brumado 1,69 3,23 2,52 2,27 4,46 2,61 1,56 6,64 

Camaçari 2,22 1,96 0,00 1,05 1,33 6,09 7,78 32,43 

Cruz das Almas 3,85 0,71 1,57 1,76 1,64 1,60 4,12 13,72 

Feira de Santana 1,62 2,75 2,83 3,64 2,87 2,98 11,04 9,61 

Guanambi 0,46 0,81 4,45 1,57 1,60 1,47 0,55 4,46 

Ibotirama 5,49 1,94 1,80 5,37 5,15 2,14 1,18 6,21 

Ilhéus 1,10 1,57 3,64 3,85 0,00 1,55 1,18 15,35 

Irecê 2,97 1,46 1,38 1,20 0,67 1,20 1,83 3,31 

Itaberaba 1,54 0,48 2,78 1,33 2,03 0,87 0,72 6,67 

Itabuna 11,62 15,03 12,52 8,39 6,99 11,00 11,40 3,75 

Itapetinga 3,14 2,87 2,25 2,17 2,96 2,59 3,74 1,12 

Jacobina 1,70 1,34 0,96 1,80 0,53 0,50 0,56 2,85 

Jequié 2,50 2,01 1,94 1,94 1,93 1,88 1,70 1,79 

Juazeiro 4,59 5,90 4,84 5,19 1,69 2,62 1,43 2,01 

Paulo Afonso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 0,00 7,69 

Porto Seguro 0,00 0,41 0,00 0,00 2,21 2,39 2,06 2,21 

Ribeira do Pombal 2,53 2,84 2,20 2,12 7,43 4,42 3,87 4,73 

Salvador 8,64 7,43 4,97 8,83 7,58 9,39 12,21 1,59 

Santa Maria da Vitória 5,63 3,10 3,51 2,00 1,37 3,36 4,57 5,63 

Santo Antônio de Jesus 0,78 0,00 0,82 1,18 3,39 0,75 0,68 7,48 

Seabra 1,32 4,14 5,06 3,72 2,59 2,61 1,90 6,28 

Senhor do Bonfim 0,30 0,71 1,13 1,40 2,50 3,16 1,22 1,79 

Serrinha 0,65 0,48 0,00 0,39 0,72 1,42 1,07 5,35 

Teixeira de Freitas 0,00 0,38 0,43 0,46 0,21 0,66 1,67 0,00 

Valença 2,42 2,02 1,34 1,95 0,49 1,68 2,38 10,29 

Vitória da Conquista 4,80 3,83 2,35 4,25 4,65 4,68 11,52 8,96 
Fonte: Dados processados pela autora. 
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APÊNDICE 3 

Tabela 11 – Percentual do grau de entrada das regiões de saúde do Estado da Bahia, 

2010-2017. 

Região de saúde Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alagoinhas 10,71 7,14 10,71 7,14 7,14 7,14 7,14 10,71 

Barreiras 7,14 7,14 7,14 10,71 7,14 3,57 7,14 10,71 

Brumado 14,29 14,29 10,71 14,29 10,71 10,71 14,29 14,29 

Camaçari 7,14 7,14 0,00 3,57 3,57 10,71 7,14 7,14 

Cruz das Almas 17,86 7,14 10,71 14,29 7,14 10,71 10,71 10,71 

Feira de Santana 21,43 35,71 25,00 32,14 28,57 25,00 35,71 14,29 

Guanambi 7,14 7,14 10,71 7,14 10,71 7,14 3,57 14,29 

Ibotirama 7,14 3,57 3,57 10,71 10,71 7,14 7,14 21,43 

Ilhéus 3,57 10,71 7,14 14,29 0,00 10,71 7,14 7,14 

Irecê 14,29 10,71 17,86 17,86 7,14 10,71 14,29 10,71 

Itaberaba 7,14 3,57 7,14 7,14 7,14 7,14 3,57 10,71 

Itabuna 10,71 17,86 14,29 10,71 21,43 28,57 21,43 17,86 

Itapetinga 7,14 7,14 7,14 10,71 7,14 10,71 7,14 10,71 

Jacobina 17,86 10,71 17,86 10,71 7,14 7,14 7,14 14,29 

Jequié 17,86 17,86 14,29 32,14 25,00 28,57 10,71 10,71 

Juazeiro 10,71 7,14 10,71 10,71 7,14 10,71 3,57 7,14 

Paulo Afonso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 7,14 

Porto Seguro 0,00 3,57 0,00 0,00 7,14 7,14 7,14 10,71 

Ribeira do Pombal 10,71 14,29 10,71 7,14 7,14 10,71 14,29 10,71 

Salvador 60,71 53,57 42,86 67,86 57,14 60,71 71,43 17,86 

Santa Maria da Vitória 21,43 21,43 21,43 17,86 14,29 14,29 17,86 14,29 

Santo Antônio de Jesus 3,57 0,00 3,57 10,71 14,29 7,14 3,57 14,29 

Seabra 14,29 10,71 10,71 10,71 14,29 3,57 7,14 21,43 

Senhor do Bonfim 3,57 7,14 10,71 17,86 10,71 14,29 7,14 10,71 

Serrinha 10,71 7,14 0,00 3,57 10,71 10,71 14,29 10,71 

Teixeira de Freitas 0,00 7,14 3,57 3,57 3,57 7,14 10,71 0,00 

Valença 14,29 10,71 7,14 14,29 7,14 10,71 14,29 17,86 

Vitória da Conquista 17,86 21,43 14,29 21,43 14,29 21,43 21,43 7,14 
Fonte: Dados processados pela autora. 
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APÊNDICE 4 

Tabela 12 – Percentual do grau de saída das regiões de saúde do Estado da Bahia, 

2010-2017. 

Região de saúde Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alagoinhas 14,29 14,29 7,14 10,71 10,71 17,86 17,86 3,57 

Barreiras 3,57 3,57 7,14 7,14 7,14 7,14 14,29 10,71 

Brumado 14,29 10,71 7,14 21,43 14,29 14,29 10,71 14,29 

Camaçari 10,71 7,14 7,14 3,57 14,29 14,29 3,57 7,14 

Cruz das Almas 10,71 10,71 14,29 10,71 10,71 14,29 10,71 7,14 

Feira de Santana 25,00 21,43 21,43 25,00 14,29 17,86 21,43 28,57 

Guanambi 14,29 14,29 7,14 14,29 7,14 7,14 10,71 7,14 

Ibotirama 17,86 7,14 3,57 17,86 10,71 7,14 10,71 7,14 

Ilhéus 3,57 10,71 3,57 10,71 3,57 7,14 7,14 7,14 

Irecê 14,29 14,29 14,29 17,86 10,71 14,29 14,29 10,71 

Itaberaba 14,29 17,86 10,71 14,29 21,43 21,43 10,71 10,71 

Itabuna 14,29 14,29 14,29 17,86 14,29 25,00 25,00 17,86 

Itapetinga 14,29 10,71 10,71 14,29 14,29 7,14 10,71 14,29 

Jacobina 10,71 14,29 14,29 17,86 14,29 14,29 14,29 10,71 

Jequié 14,29 28,57 25,00 21,43 17,86 25,00 17,86 14,29 

Juazeiro 10,71 0,00 10,71 7,14 3,57 10,71 3,57 3,57 

Paulo Afonso 10,71 3,57 10,71 7,14 10,71 10,71 10,71 0,00 

Porto Seguro 0,00 7,14 0,00 0,00 7,14 10,71 10,71 7,14 

Ribeira do Pombal 3,57 7,14 7,14 10,71 10,71 3,57 10,71 10,71 

Salvador 17,86 28,57 10,71 17,86 10,71 21,43 28,57 75,00 

Santa Maria da Vitória 14,29 14,29 10,71 17,86 14,29 17,86 17,86 17,86 

Santo Antônio de Jesus 10,71 3,57 7,14 14,29 14,29 10,71 3,57 3,57 

Seabra 14,29 10,71 14,29 21,43 14,29 7,14 10,71 14,29 

Senhor do Bonfim 14,29 14,29 10,71 10,71 7,14 7,14 14,29 3,57 

Serrinha 17,86 17,86 21,43 21,43 17,86 17,86 17,86 3,57 

Teixeira de Freitas 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 10,71 3,57 3,57 

Valença 17,86 17,86 17,86 21,43 14,29 17,86 14,29 3,57 

Vitória da Conquista 10,71 7,14 10,71 14,29 14,29 10,71 10,71 17,86 
Fonte: Dados processados pela autora. 
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