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RESUMO 
 

Objetivos: Descrever o perfil epidemiológico e a morbimortalidade da doença hepática 
alcoólica na cidade de Salvador no período de 2008 a 2015 e avaliar as variáveis sexo, faixa 
etária, letalidade hospitalar, tempo de permanência nas internações e estabelecimentos 
designados para tratamento dos pacientes com doença hepática alcoólica. Material e 
métodos: Trata-se de um estudo ecológico, de série temporal, cuja unidade de análise foi o 
município de Salvador, de 2008 a 2015. O estudo teve como fontes os dados secundários de 
Sistemas de Informações de Saúde, de acesso público e gratuito via website do Departamento 
de Informático do Sistema Único de Saúde, no portal do DATASUS. Resultados e 
discussão: Os dados para taxas de mortalidade por DAF indicam para o aumento das taxas, 
no geral: de 2,99 (por 100 mil habitantes) para 4,41, tendo os homens maior prevalência de 
casos. Outros resultados apontaram para maior mortalidade e hospitalização das pessoas com 
idade acima de 60 anos quando comparadas a outras faixas etárias e que de modo geral, a 
magnitude da Doença Alcóolica do Fígado contou cerca de 10% dos óbitos dentre todas as 
Doenças do Aparelho Digestivo. Quanto às taxas de hospitalização, observou-se valores mais 
baixos por parte do grupo das mulheres (em 2012 teve número de 3,85, contra 22,2 dos 
homens no mesmo período), embora foi notado crescimento nos índices dos dados gerais. As 
informações colhidas através do DATASUS explicitaram uma letalidade hospitalar por DAF 
considerável para todos os anos estudados (acima de 20%) e, quanto às médias de dias 
hospitalizados, notou-se tendência de aumento para os dados, para todos os grupos 
investigados. Conclusão: A pesquisa fornece suporte para a compreensão dos efeitos da 
Doença Alcóolica do Fígado. Medidas de prevenção e promoção da saúde podem favorecer 
na diminuição do consumo e na redução dos males associadas ao uso de álcool, devendo se 
buscar a implementação de políticas públicas, campanhas governamentais de alerta sobre os 
riscos do álcool e outras ações, medidas e restrições para alterar os índices relacionados aos 
problemas de saúde. 

 
Palavras-chave: Hepatite Alcoólica. Mortalidade. Hospitalização. Letalidade.  

 
 

ABSTRACT 
 
Objectives: Describe the epidemiological profile and morbidity and mortality of hepatic 
disease (DAF) in the city of Salvador from 2008 to 2015 and evaluate how the variables of 
gender, age, hospital mortality, length of hospital stay and which facilities were designated for 
treating patients with alcoholic liver disease. Material and methods: It is an ecological, time-
series study with a unit of analysis for the municipality of Salvador, from 2008 to 2015. The 
study used, to collect data, the website of the Department of Informatics of the Unified Health 
System, on the DATASUS portal. Results and discussion: The results for the rates of DAF 
indicate the global increase in rates: from 2.99 per 100 thousand inhabitants to 4.41, with men 
having a higher prevalence of cases. Other results pointed to a higher mortality and 
hospitalization of people aged over 60 years when compared to other groups. Regarding the 
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hospitalization rates, it was noticed that the values were lower for the group of women (in 
2012, the number of 3.85, against 22.2 for men in the same period). The data collected 
through DATASUS revealed a hospital lethality for DAF for all the years of study above 20% 
and, for averages of hospitalized’s days, was noticed a tendency of increase for the data, in all 
investigated groups. Conclusion: The research provides support for understanding the 
information about Alcoholic Liver Disease. Preventive measures alcoholic beverages’ use 
include increasing the dose of weight, reducing the risks associated with alcohol use and the 
health problems related to it. 
 
Keywords: Hepatitis, Alcoholic. Mortality. Hospitalization. Lethality. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A Doença Hepática Alcoólica (DHA) é um problema muito frequente para a saúde e 

pode ser prevenida. Ela surge a partir do consumo excessivo de álcool, e de forma geral a 

quantidade de álcool consumido e a frequência de consumo são determinantes para a 

probabilidade e importância da lesão hepática.  As mulheres são mais vulneráveis a 

desenvolver alterações no fígado que os homens. O consumo de bebidas alcoólicas com doses 

acima de 30 a 40 g etanol/dia em homens e 20g etanol/dia em mulheres por períodos de 5 ou 

10 anos podem causar diversas lesões hepáticas como esteatose, hepatite alcoólica, cirrose, 

fibrose perivenular e hepatocarcinoma. O álcool é um depressor do Sistema Nervoso Central e 

age diretamente em diversos órgãos, tais como o fígado, o coração, vasos e na parede do 

estômago. Além dos efeitos citados, o álcool pode causar alterações hematológicas como 

anemia, leucocitose e trombocitopenia. 

O álcool é uma das substâncias mais consumidas em todo mundo. Desde longa data 

são conhecidos os efeitos danosos que o consumo abusivo de bebidas que contêm álcool 

(etílico ou etanol) podem causar1, 2. Por ser uma molécula pequena, altamente solúvel e de 

absorção rápida, pode causar desde intoxicação até dependência3. A hepatoxicidade do etanol 

está intimamente relacionada, com o metabolismo do etanol. A doença hepática alcoólica 

(DHA) representa o modelo de doença humana desencadeada pelo próprio homem e 

modulada por diversos fatores. Estudos epidemiológicos possibilitaram demonstrar que há 

correlação entre o consumo per capita de etanol e índices de mortalidade por cirrose em vários 

países1. 

Ao mesmo tempo que é largamente consumido, o álcool é um grande contribuinte para 

a carga de doenças e mortes prematuras no mundo4. Problemas relacionados ao álcool variam 

de vício, dependência a questões de saúde mais sérias como cirrose e, óbito5, além de resultar 
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em implicações comportamentais e sociais. A literatura pontua que a ingestão de álcool é 

responsável por matar milhões de pessoas anualmente no mundo, resultando em cerca de 4% 

do total de óbitos6. No Brasil, a maior parte dos custos hospitalares oriundos do uso de 

substâncias decorre do uso indevido do álcool6 e a dependência do produto atinge homens 

jovens, principalmente quando consumido de maneira regular, levando ao incremento nos 

dados de mortalidade e caracterizando causa evitável de morte7. 

A DHA se configura como questão de saúde em países de cultura distintas do Brasil, 

sendo um dos maiores problemas de saúde no Butão, país asiático em que a incidência de 

DHA em 2016 foi de 46 (por 10 mil casos)5. Nos EUA, 48% das mortes associadas à cirrose 

se dão por conta das DHA2. 

Insuficiência hepática crônica é a síndrome clínica que ocorre quando a massa de 

hepatócitos ou sua função é inadequada para manter as atividades metabólicas de 

detoxificação e síntese, vitais, do fígado. A insuficiência hepática pode ocorrer de modo 

agudo, mas em decorrência de uma hepatite viral ou de lesão hepatotoxica. Em contrapartida, 

as hepatopatias crônicas, como a hepatite viral crônica ou a cirrose, podem levar ao início 

insidioso da insuficiência hepática8. A cirrose é a causa mais comum de insuficiência 

hepática.  

Ressalta-se que as hepatopatias crônicas têm múltiplas etiologias, dentre elas destaca-

se a doença hepática alcoólica, que representa um prevalente problema de saúde pública. A 

ingestão crônica e excessiva de álcool, bem como a quantidade, duração, tipos de bebidas, e 

as concentrações alcoólicas muito altas, representam fatores de risco mais importantes ao 

desenvolvimento da hepatopatia alcoólica.  

Um indivíduo sadio, que não tem o habito de ingerir bebidas alcoólicas, ao ingerir uma 

quantidade de álcool suficiente para deixa-lo eufórico, apresentará horas depois, tumefação 

dos hepatócitos situados na zona centro – acinar. O uso repetido de álcool, mesmo em doses 

que não causam embriaguez, resulta na persistência das lesões iniciais e provoca, em 

indivíduos geneticamente predispostos, a lenta e progressiva formação de fibrose, em virtude 

a liberação de metabolitos, especialmente acetaldeído9.  

 O limiar para desenvolver hepatopatia alcoólica nos homens, é representado por uma 

ingestão maior que 30 a 40g/dia de álcool durante 10 anos e nas mulheres para a quantidade 

maior que 20g/dia, fatores sociais, imunológicos e hereditários, influenciam no 

desenvolvimento do processo patogênico. Alguns fatores explicativos são direcionados á 

mulher na condição dela ser mais susceptível: em geral tem menos água corporal e pesam 

menos que os homens; menor atividade da ADH gástrica, condição que diminui a 
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metabolização do etanol do estomago, causando maior etanolemia; eventualmente existência 

de doenças broncopulmonares e anemia, que aumentariam risco de lesão hipóxica do fígado e, 

portanto necrose heptocelular e cirrose; eventualmente maior predisposição para doenças 

autoimunes e para produzir mais anticorpos que o homem, após estimulação com antígenos e 

ação de estrógenos facilitando a endotoxemia. 

Podem ser observadas diversas lesões hepáticas induzidas pelo álcool, dentre elas a 

esteatose hepática. Esta pode surgir já mesmo após 3 a 7 dias de altas doses de consumo 

etílico. Demonstrou-se que na esteatose alcoólica há, além de acúmulo de gorduras, acentuada 

deposição de proteínas no fígado, favorecendo o surgimento da hepatomegalia. Assim sendo a 

esteatose poderá evoluir para uma esteatohepatite alcoólica, uma lesão que antecede o 

aparecimento da cirrose. Pacientes cirróticos, habitualmente, podem desenvolver, ainda, uma 

síndrome clínica caracterizada por ictérica denominada hepatite alcoólica, cujos índices de 

mortalidade variam de 0% a 13,5% nas formas leves de 29% a 55% nas formas graves1. A 

cirrose hepática é a fase da doença considerada crônica do fígado, hepática alcoólica 

considerada irreversível, pela maioria dos autores, sendo responsável em 1997, no Brasil, por 

39.889 internações hospitalares e por uma mortalidade de 12,6 por 100 mil habitantes e sua 

prevalência é variável em diferentes países10. A incidência varia entre 12% e 30%.  

O carcinoma hepatocelular é uma complicação da cirrose hepática e geralmente se 

desenvolve em cerca de 5% a 10% dos casos. O álcool atua como co-carcinógeno e indutor de 

tumor.  

A coexistência de hepatite C e/ou B aumenta o risco de desenvolvimento de 

hepatocarcinoma em pacientes com doença hepática alcoólica. 

A DHA é uma doença complexa, cujo manejo bem-sucedido depende da integração de 

todas as competências em saúde pública, epidemiologia, comportamento aditivo e lesões de 

órgãos induzidas por álcool. Tanto a intervenção primária para reduzir o abuso de álcool 

como a intervenção secundária para evitar a morbidade e mortalidade associadas ao álcool 

dependem da ação coordenada de equipes multidisciplinares estabelecidas a nível local, 

nacional e internacional. 

Há uma clara necessidade de realizar estudos epidemiológicos em larga escala para 

determinar a prevalência da DHA compensada na população em geral e o peso da DHA como 

uma causa de cirrose. 

A razão da escolha do tema, para esse estudo, justifica-se por ser considerada, dentre 

as doenças hepáticas, uma das que têm maior relevância clínica. O presente estudo tem a 

finalidade de descrever perfil epidemiológico da doença hepática alcoólica na cidade de 
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Salvador, considerando os indicadores de mortalidade e morbidade, associado ao sexo, faixa 

etária, letalidade hospitalar, tempo de permanência nas internações e estabelecimentos 

designados para tratamento.    

O atual trabalho tem como objetivo geral descrever o perfil epidemiológico e a 

morbimortalidade da doença hepática alcoólica na cidade de Salvador no período de 2008 a 

2015. Além disto, tem como objetivo específico avaliar as variáveis: sexo, faixa etária, 

letalidade hospitalar, tempo de permanência nas internações e estabelecimentos designados 

para tratamento dos pacientes com doença hepática alcoólica. 

 

2  MATERIAL E METODOS 

 

O atual trabalho trata-se de um estudo ecológico, de série temporal, cuja unidade de 

análise foi o município de Salvador, de 2008 a 2015. O estudo teve como fontes os dados 

secundários de Sistemas de Informações de Saúde, de acesso público e gratuito via website do 

Departamento de Informático do Sistema Único de Saúde, no portal do DATASUS11.  

Para a obtenção dos dados de mortalidade, foi consultado o Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM), enquanto que o perfil de morbidade foi descrito a partir de 

indicadores de internação hospitalar, cujos dados são provenientes do Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Para o cálculo dos coeficientes, 

considerou-se as projeções e censos populacional realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Foi utilizada estatística descritiva na confecção das análises 

dos resultados. 

Destaca-se que tanto as internações quanto os óbitos foram coletados a partir do local 

de residência dos indivíduos. 

Considerou-se como Doença Alcoólica do Fígado (DAF) o código da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10) K70, tanto para os cálculos de morbidade quanto de 

mortalidade.  

As variáveis selecionadas representaram os indicadores que seriam trabalhados em 

análise. Foram investigadas as taxas de mortalidade, de morbidade, de hospitalização, de dias 

hospitalizado e de letalidade hospitalar. Os fatores chamados de sociodemográficos, ou 

variáveis de descrição e denotação individual foram o gênero ou sexo, a faixa etária e, por 

último, o estabelecimento de internamento. Os indicadores de mortalidade estão explicados no 

quadro (Quadro 1): 
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Quadro 1 – Definição e descrição dos indicadores de mortalidade utilizados em análise 

Indicador Descrição 
Mortalidade por DAF Óbitos por DAF por população residente 

em Salvador por 100 mil habitantes 
Sexo / Gênero Gênero do paciente hospitalizado 
Faixa etária Faixa etária do paciente hospitalizado 
Óbitos por DAF em 
relação aos óbitos por 
Doenças do Aparelho 
Digestivo 

Proporção de DAF em relação aos óbitos 
por Doenças do Aparelho Digestivo por 

100 mil habitantes 

Fonte: elaboração própria do autor. 

 

Outras análises da pesquisa se pautaram nos indicadores de morbidade, obtidos a partir 

de informações de hospitalização (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Definição e descrição dos indicadores de morbidade utilizados em análise 

Indicador Descrição 
Hospitalização por 
DAF 

Óbitos por DAF por população residente 
em Salvador por 100 mil habitantes 

Sexo / Gênero Gênero do paciente hospitalizado 
Faixa etária Faixa etária do paciente hospitalizado 
Letalidade 
hospitalar por DAF 

Óbitos de pacientes internados por DAF 

Média de 
permanência em 
dias 

Dias de internação hospitalar por DAF 
(média) 

Internações - 
estabelecimentos 

Internações por DAF, segundo 
estabelecimentos 

Fonte: elaboração própria do autor. 

 

A análise dos dados contou com o cálculo dos indicadores descritos nos quadros 

acima. Os dados foram captados no DATASUS e exportados para a edição, análise e 

construção de indicadores, e produção de tabelas e gráficos no software Excel, da Microsoft. 

Por se tratar de um estudo com dados secundários, de domínio público, sem a 

possibilidade de identificação dos sujeitos, esta pesquisa dispensa a apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa com seres humanos, estando de acordo com a Resolução 466/12, do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

As informações coletadas permitiram tecer comparações entre as taxas de mortalidade, 

hospitalização, dias médios hospitalizado e letalidade hospitalar. 
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Gráfico 1 – Taxas de mortalidade por DAF, geral e segundo sexo, Salvador - BA, 2008-2015 

 

 
Fonte: DATASUS. 

 

Os dados para taxas de mortalidade por DAF de acordo com o sexo, no contexto da 

cidade de Salvador, contemplados os anos entre 2008 e 2015, indicam para o aumento das 

taxas, no geral: de 2,99 (por 100 mil habitantes) para 4,41. A diferença é maior entre as taxas 

para os indivíduos do gênero masculino (de 5,30 para 8,28), enquanto os dados para os 

indivíduos do sexo feminino denotam pouca variação (de 0,89 por 100 mil habitantes, para 

0,97). O ano de 2010 foi o período com maior variação para o gênero masculino (no caso, 

denotando uma redução dos casos, em relação aos anos de 2008 e 2009) e período onde 

ocorreu o valor máximo de número de casos, para o grupo feminino (1,13 por 100 mil 

habitantes). 

As taxas coletadas nos dados à nível nacional corroboram com os dados encontrados 

na pesquisa e com os encontrados na literatura: os homens possuem prevalência nas taxas de 

mortalidade em relação às mulheres12. 

O crescimento das taxas de mortalidade para os dois grupos, ou as taxas gerais dos 

dados encontrados, pode ser indicativo do aumento do consumo de bebidas alcóolicas nos 

períodos de 2008 a 2015, na cidade de Salvador. Isto estaria em consonância com outros 

trabalhos científicos sobre o tema, assim como o relatório da OMS, que relatam aumento no 

coeficiente de consumo de bebidas alcóolicas no mundo4-6. Estas informações também foram 

levantadas quanto aos dados nacionais e regionais, compreendendo que a mortalidade, no 
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país, esteve relacionada à quantidade de álcool consumida por região (Nordeste e Centro-

Oeste tiveram maiores taxas, enquanto o Norte obteve os menores valores)12. 

Uma pesquisa realizada em Sergipe indicou que, nos anos entre 1998 e 2010, 

observou-se um aumento de 1,7 vezes do coeficiente de mortalidade de bebidas alcóolicas, 

que se levou de 5,1 óbitos/100 mil habitantes para 13,9/100 mil habitantes)6. As informações 

empíricas relacionadas à mortalidade coletadas em Salvador concordam com estas 

observações, onde também houve aumento no número de casos. 

Ainda, a literatura aponta para prevalência dos óbitos relacionados à doença alcóolica 

no fígado, quando comparado aos óbitos de transtornos mentais e comportamentais 

associados basicamente ao consumo de álcool. Na região Nordeste, a DAF supera os demais 

óbitos relacionados ao álcool6. 

 

Gráfico 2 – Taxa mortalidade por DAF, segundo principais faixas etárias, Salvador - BA, 2008-2015 

 
Fonte: DATASUS – 2018. 

 

As informações do Gráfico 2 permitem destacar para a maior mortalidade em pessoas 

idosas (acima de 60 anos), com máxima de 15,48 de óbitos por 100 mil habitantes no ano de 

2014, seguido de adultos (40 a 59 anos), com valor máximo de 10,26 óbitos por 100 mil 

habitantes e adultos jovens (20 a 39 anos), com taxa máxima de mortalidade de 1,68 por 100 

mil habitantes. 

Nota-se, no gráfico, quedas nas taxas do grupo de indivíduos mais velhos (60 anos ou 

mais) de 2009 para 2010 (quando o grupo mais velho tem o menor valor de mortalidade por 

100 mil habitantes, 8,48) e de 2014 para 2015 (ficando com 15,48), embora não pareça haver 

razão associada a mudanças nos hábitos de consumo ou melhoria da saúde deste público na 
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literatura, nestes períodos. Apesar da redução das taxas, deve se ater à ideia de que, para a 

variável faixa etária, houve crescimento das taxas de mortalidade em todas as categorias 

estudadas. Para os indivíduos na faixa entre 20 e 39 anos, o número de óbitos subiu de 0,55, 

em 2008, para 1,68 por 100 mil habitantes, em 2015. Para a faixa entre 40 e 59, os casos 

contavam 8,68 em 2008 e 10,26 em 2015. O grupo mais velho, acima de 60 anos, teve taxas 

de 10,66 e 12,05 por 100 mil habitantes nos dois respectivos períodos. 

Os dados encontrados para a variável faixa etária revelam crescimento nos valores em 

todos os grupos, observação que pode indicar aumento do consumo geral, na cidade de 

Salvador. Isto estaria consonância com os dados nacionais sobre ingestão e consumo de 

álcool, que tem aumentado nos últimos anos, conforme citado anteriormente. 

Autores de outros trabalhos na área encontram dados similares de mortalidade de 

acordo com as faixas de idade. Apesar de dividir de forma diferente as faixas, encontra-se 

resultados análogos, havendo predomínio do óbito para os indivíduos mais velhos (idades 

entre 45 e 54, naquela pesquisa), seguido pelos indivíduos de idade entre 35 e 44 anos e, por 

fim, se nota o grupo mais jovem, a partir de 25 anos6. O aumento dos índices de mortalidade 

foi vigente em todas as faixas etárias, da mesma forma que os dados encontrados na atual 

pesquisa, e além disto, se fizeram em concordância com os dados nacionais. O álcool, de 

acordo com a OMS, se configura como principal fator de risco de morte entre homens com 

idade entre 15 e 59 anos4. 

 

Gráfico 3 – Mortalidade proporcional por Doença Alcoólica do Fígado, em relação aos óbitos por 
Doenças do Aparelho Digestivo, Salvador-BA, 2008-2015 

 
Fonte: DATASUS – 2018. 

O Gráfico 3 exemplifica a mortalidade proporcional por Doença Alcoólica do Fígado 

em relação aos óbitos por Doenças do Aparelho Digestivo (DAD) nos dados colhidos em 

Salvador de 2008 a 2015. De modo geral, os resultados revelaram que a magnitude da DAF 
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em relação às Doenças do Aparelho Digestivo contabilizou cerca de 10% de óbitos em 

relação aos óbitos das DAD. Apesar de algumas alterações, o percentual comparado se 

mantém em valores aproximados a 10%, sofrendo elevação um pouco maior em 2014 (13,2%) 

e 2015 (14,5% dos óbitos por DAD se deram por conta da DAF. Logo, em 2015, 14,5% das 

mortes de DAD se deram por conta da DAF, valor 3,1%, mais alto dos números iniciais, em 

2008 (11,6%).  

Os dados tornam evidente o aumento da influência da mortalidade induzida pela DAF 

dentro do quadro das DAD, notado pelo crescimento no número de casos ao longo dos oito 

anos estudados. Este acréscimo pode ser relacionado às elevações das taxas de consumo de 

bebidas alcóolicas no país e no mundo, mais uma vez. 

A incidência das DAF no Brasil pode ser considerada elevada quando se compara aos 

percentuais de óbitos relacionados em indicadores de outros países. No Butão, por exemplo, a 

mortalidade associada à doença a torna uma das cinco mais letais no país, correspondendo a 

15% de todas as mortes no país, de 2015 até 2017. No ano de 2016, a mortalidade atribuída à 

DAF foi de 18,4 (por 100 mil habitantes), correspondendo a 97% das mortes quanto a 

doenças hepáticas reportadas5. 

 

Gráfico 4 – Taxas de hospitalização por DAF, geral e segundo sexo, Salvador - BA, 2008-2015 

 
Fonte: DATASUS – 2018. 

Os resultados quanto às taxas de hospitalização por DAF, de acordo com o gênero, 

permitiram denotar aumento nas hospitalizações, dado que o número de indivíduos 

hospitalizados mudou de 1,95 por 100 mil habitantes, para 8,9, de 2008 para o ano de 2015. 
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Este aumento ocorreu em especial para os indivíduos do sexo masculino: em 2008 o grupo 

teve 2,95 hospitalizações por 100 mil habitantes e, em 2015, possuiu 16,14 hospitalizações.  

Esses valores diferiram grandiosamente em relação aos do gênero feminino. Entre as 

mulheres soteropolitanas, as taxas de hospitalização variaram de 1,03 por 100 mil habitantes 

(2008) para 2,46 (2015), corroborando com as estimativas de menor consumo deste grupo. O 

pico de índice de hospitalização para o grupo das mulheres foi de 3,85 (em 2012) e o do grupo 

dos homens foi 22,2 (também em 2012, ano com maior número de hospitalizações por DAF 

nos dados colhidos em Salvador), revelando uma diferença de 18,3 hospitalização por 100 mil 

indivíduos. 

O baixo valor de mulheres hospitalizadas por DAF em Salvador acompanha os valores 

médios nacionais, assim como as taxas de indivíduos do sexo masculino. É notória a redução 

das taxas de hospitalização a partir de 2012, porém, não se encontrou explicação associada a 

alguma variação (redução) no consumo de álcool, dado que na maioria dos outros índices 

pesquisados (mortalidade e casos de DAF por DAD) não houve tal queda – exceto para as 

taxas de mortalidade dos indivíduos do sexo masculino.  

O aumento no consumo de álcool, mais uma vez, pode ser descrito na explicação das 

razões para o aumento da hospitalização. A ampliação de oferta de serviços especializados na 

área de gastroenterologia e de leitos em hospitais gerais, possivelmente colabora com o 

aumento da taxa de hospitalização. Dados de 2004, no Brasil, indicaram que a maior parte dos 

custos hospitalares seria decorrente do uso indevido do álcool, contando 83,1%, enquanto 

apenas 16,9% seria voltado a outras substâncias psicoativas13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Taxas de hospitalização por DAF, segundo principais faixas etárias, Salvador - BA, 2008-
2015 
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Fonte: DATASUS – 2018. 

 

Quando observadas por faixa etária, as taxas de hospitalização por DAF denotam 

crescimentos e picos distintos da divisão por gênero (Gráfico 5). Em Salvador, o grupo com 

idade acima de 60 anos teve maiores taxas de hospitalização pela doença referida, tendo 

máxima em 2012 (47,71 hospitalizações por 100 mil habitantes).  

Os outros grupos investigados tiveram suas máximas no mesmo período: 28,56 

hospitalizações por 100 mil habitantes para o grupo de adultos com idade entre 40 e 59 anos e 

4,14 para o grupo com idade entre 20 e 39. Os valores mais baixos, em 2008, apontam mais 

uma vez para o crescimento geral das taxas encontradas, para todos os grupos. Foi observado 

um decréscimo nas taxas entre 2012 e 2014, em todos os grupos, mas o ano de 2015 indicou 

retorno ao crescimento vistos nos três primeiros anos pesquisados. No geral, observou-se 

crescimento para todos os números desta variável. 

Utilizando distintas faixas etárias consideradas na metodologia analítica, autores de 

um trabalho científico encontraram maior número de pacientes atendidos na faixa etária entre 

35 e 54 anos14. Através de dados clínicos e ao longo da discussão, apontaram que nesta faixa 

de idade surgem os problemas decorrentes do consumo de álcool, informação que ajudaria na 

explicação dos graus superiores de hospitalização de indivíduos acima dessa faixa: indivíduos 

que possivelmente fizeram consumo de álcool ao longo de toda a vida. 

O consumo de álcool se configura como um dos principais fatores de risco para a 

mortalidade prematura no mundo12, além de fatores como tabagismo, obesidade, sedentarismo 

e hipertensão arterial, se relacionando direta ou indiretamente ao desenvolvimento de 
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patologias como cirrose hepática, hipertensão arterial, miocardiopatia, doenças neurológicas e 

variados tipos de câncer 6. 

 

Gráfico 6 – Letalidade hospitalar por DAF, Salvador-BA, 2008-2015 

 
Fonte: DATASUS – 2018. 

 

As informações colhidas através do DATASUS explicitaram uma letalidade hospitalar 

por DAF considerável para todos os anos estudados (acima de 20%). Apesar de sofrer 

algumas nuances, as taxas de letalidade mantiveram-se entre 29,63 (a máxima, em 2008) e 

20,61 (a mínima, em 2012). 

Dados de uma pesquisa regional permitiram investigar comparativamente as taxas de 

mortalidade hospitalar por DAF com os dados de mortalidade doméstica por DAF médica6. 

Na situação da pesquisa foi observado aumento nos óbitos no domicílio, com crescimento sete 

vezes maior que o crescimento dos óbitos em hospital. Como explicação, observou-se que a 

tendência crescente do óbito em ambiente domiciliar pode indicar falta de conhecimento da 

condição de doente, por parte do indivíduo ou da família, negligenciando atenção médica6 - 

algo que poderia ser reduzido através de informações, de políticas de conscientização e 

prevenção. 

Deve notar se que houve aumento do consumo no país e no mundo, mas os dados para 

Salvador indicaram um aumento pequeno ao longo dos oito anos pesquisados (2008-2015). A 

letalidade hospitalar, de certa forma, não acompanhou o crescimento dos indicadores de 

mortalidade e hospitalização. 

 

Gráfico 7 – Média de permanência, em dias, por hospitalizações por DAF, segundo sexo, Salvador-
BA, 2008-2015 



13 
 

 
Fonte: DATASUS – 2018. 

 

O Gráfico 7 exibe as médias de permanência em dias de hospitalização relacionada a 

DAF, em Salvador. A tendência de aumento para os dados relacionados à DAF se torna nítida 

também neste caso: a média geral se inicia em 15 dias, em 2008, e termina com 18,6, em 

2015. O grupo de indivíduos do gênero masculino teve média de 13,9 dias de permanência no 

hospital em 2008 e 18,2 dias em 2015.  

Em relação a todos os outros dados observados na presente pesquisa, notou-se a única 

vez em que os índices para o gênero feminino superaram os índices masculinos em alguns 

períodos (na metade deles, em 2008, 2009, 2011 e 2015). Houve uma redução nos índices 

médios de dias em hospital para todos ambos os grupos em 2009 e a partir de 2011 observa-se 

decréscimo apenas nos índices femininos. Por fim, observa-se que há uma variação mais 

intensa nos dados do grupo feminino, algo não foi notado nas outras análises desta pesquisa.  

A diferença nas variações entre o Gráfico 7 e as outras comparações de gênero, ou 

seja, a grande variação e os altos índices de dias de permanência em hospital que foram 

notadas nesta análise, podem ser vigentes devido às especificidades anatômica da mulher, 

mais susceptível às doenças hepáticas alcoólica, uma vez que a etapa gástrica do metabolismo 

é menos eficiente em relação ao homem, em geral a atividade da enzima etanol desidrogenase 

ADH gástrica, possui menor atividade o que contribui em diminuir a metabolização do etanol 

do estômago, causando maior etanolemia. Estes fatores podem ampliar os dias de 

permanência hospitalar, o que explicaria as altas taxas da mulher, considerado que as outras 

taxas, de mortalidade e hospitalização, são inferiores às do homem. 
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Gráfico 8 – Proporção de hospitalizações por DAF, segundo estabelecimentos, Salvador-BA, 2008-
2015 

 
Fonte: DATASUS – 2018. 

 

A análise da proporção de hospitalizações por DAF, segundo estabelecimentos 

permite observar as tendências de hospitalização. O Hospital Santo Antônio (HSA) e o 

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) são os principais estabelecimentos para o atendimento 

de DAF em Salvador. Conforme o gráfico (Gráfico 8), as hospitalizações no Hospital Geral 

Roberto Santos foram predominantes nos quatro anos iniciais, passando por mudança a partir 

de 2011: em 2012, o Hospital Santo Antônio se tornou referência entre os estabelecimentos 

(42,6% das hospitalizações por DAF), em substituição ao HGRS (que no mesmo período 

ficou 30,6% das hospitalizações por DAF). 

A alteração na utilização do estabelecimento, que pode ter ocorrido por questões 

estruturais ou outras mudanças no panorama da saúde na cidade, pelos pacientes com DAF 

pode ter impactado nas informações de hospitalização e dias médios hospitalizados também 

contempladas nesta pesquisa. Nos dados investigados anteriormente, observou-se a redução 

em média de dias hospitalizado e nos índices de hospitalização, para todas as variáveis 

investigadas, a partir do ano de 2012. Isto pode ter sido consequência da mudança para outro 

hospital (HGRS para HSA), com diferente equipe técnica, diferente conhecimento e 

experiências e propostas de tratamentos também distintas, ou outros fatores que podem ter 

impactado no processo de atendimento aos indivíduos com DAF.  
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Os dados apontaram que, no contexto da cidade de Salvador, o aumento nas taxas de 

mortalidade associada à DAF e de consumo de álcool (atestado na região, no país e no 

mundo), não foram acompanhados do aumento nos índices de hospitalização e dias médios 

em hospital. Deve se pontuar, também, que em 2012 não houve redução das taxas para as 

variáveis mortalidade e letalidade, como ocorreu aos outros dois índices, o que pode indicar 

influência da mudança do hospital ou outro fator não abarcado pela pesquisa.  

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O atual estudo se ateve às Doenças Alcoólicas de Fígado e na investigação das taxas 

de mortalidade, letalidade e de hospitalização na cidade de Salvador nos períodos entre 2008 e 

2015. As informações e resultados obtidos são referentes ao contexto desta localidade e 

região, assim como também refletem características epidemiológicas que pertencem a quadros 

mais amplos, remetente às condições sociais e de saúde internacionais, nacionais e regionais. 

Os resultados devem fornecer suporte e material para a compreensão dos efeitos da Doença 

Alcóolica do Fígado e os impactos que pode gerar.  

As implicações associadas ao álcool devem ser melhor estudadas para favorecer os 

índices de saúde dos indivíduos em geral, não visando apenas a redução e relocação dos 

gastos, e também a melhoria em todos os indicadores e índices. Observa-se que, além das 

complicações hepáticas, o consumo indevido de álcool se relaciona a problemas e transtornos 

sociais e comportamentais.  

Medidas de prevenção e promoção da saúde podem favorecer na diminuição do 

consumo e posterior redução dos males associadas ao uso de álcool6. A implementação de 

políticas públicas, em escolas, campanhas governamentais de alerta sobre os riscos do álcool, 

programas de tratamento que deveriam ser ampliados em unidades de saúde, ambulatórios a 

rede pública e hospitais gerais. Outras mediadas se referem a elevação de preços, ou restrições 

de marketing, limitação de estratégias de propaganda e triagem e intervenções 

comportamentais para reduzir o uso de álcool se mostra eficaz5, 15, notado na diferença entre 

as medidas e o consumo nas regiões2, 12. 
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