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RESUMO
Por conta do processo de transição demográfica países em desenvolvimento
enfrentam rápida expansão da prevalência de casos de demência. A perspectiva é de
crescimento com uma evolução da prevalência de 7,6% em 2010 para 7,9 % em 2020 na
população brasileira. Por ser uma das principais causas de incapacidade na velhice,
demanda cuidados durante todo o curso da doença. Essa demanda acaba por impactar no
custo da doença e estima – se que seja crescente. A partir desse panorama, e para
responder a hipótese de que o custo com internações por demência no Sistema Único de
Saúde (SUS) de residentes em Palmas estaria aumentando, o presente trabalho objetivou
descrever as internações por demência no SUS correlacionando os dados com
estimativas populacionais. Para isso foram coletados dados populacionais estimados
pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015 (PNAD – 2015) e tabulados
dados por meio do programa Tabwin, disponíveis no Sistema de Internação Hospitalar
do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) entre os anos de 2007 e 2016. Observou – se que
a população com mais de 60 anos residente no município de Palmas – TO, no ano de
2015, correspondeu a um total de 9978 pessoas. O número total de internações por
demência no período foi de 73, apresentando um custo médio de R$ 300,81. A faixa
etária mais acometida por internações em decorrência de demência foi a de indivíduos
entre 20 e 29 anos. Por fim não foi observado padrão de crescimento no número de
internações e no custo das internações por demência em residentes em Palmas – TO.

