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APRESENTAÇÃO
A construção diária do Sistema Único de Saúde se dá nas diferentes esferas
administrativas, níveis de complexidade da assistência e na relação cotidiana de todos os
atores envolvidos, em um diálogo intersetorial que busca a melhora da situação de saúde
da

população,

tendo

como

norte

os

princípios

e

diretrizes

estabelecidos

constitucionalmente.
Em vista de tais princípios, compromisso de crucial importância é garantir a
assistência integral de saúde à população, construindo redes de saúde que conectem o
cuidado prestado, tanto no âmbito da atenção básica, quanto na média e alta
complexidade.
Parte de nossos desafios de seguir fortalecendo o SUS, está no âmbito da atenção
hospitalar, que junto às fissuras relacionadas ao processo de regionalização da saúde,
expondo dificuldades enfrentadas pelos gestores, em especial dos municípios, impactam
significativamente na saúde individual e coletiva da população.
Nesse sentido, construímos este documento no intuito de fornecer um diagnóstico
da rede hospitalar do município de Niterói, entendendo que tais informações fornecerão
maior domínio do cenário hospitalar municipal e poderão subsidiar decisões qualificadas
nesse âmbito.
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INTRODUÇÃO
Niterói está localizado na Região de Saúde Metropolitana II do Estado do Rio
de Janeiro, junto aos municípios de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim, São
Gonçalo e Tanguá, a população de Niterói correspondente a 4,93% da área da Região
(IBGE, 2010; IBGE, 2019). O município possui uma população estimada de 513.584
habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o
ano de 2020. Sua população está distribuída nos 52 bairros, em uma área territorial de
133,75 km², apresentando uma densidade demográfica próxima a 3.640,80 hab/km²
(IBGE, 2010; IBGE, 2019).
De acordo com a estratificação por idade e sexo apresentada pelo Ministério da
Saúde (2020), o município segue a tendência do Brasil, com o envelhecimento da
população, redução de crianças e adolescentes até 14 anos e concentração populacional
principalmente entre 20 a 59 anos. A proporção de idosos é de 22,9% a partir da
estimativa para a população em 2020, muito acima da projeção de 13% identificada para
2018 no Brasil, segundo dados IBGE. Este dado configura-se como um indicador
importante para o planejamento de ações que visem o envelhecimento saudável. Em
relação à distribuição da população por sexo, apesar da similaridade na distribuição
entre homens e mulheres ao longo das faixas etárias, a partir dos 60 anos há predomínio
do sexo feminino, indicada pela razão de sexo em 86%. Este dado apresenta a
oportunidade de se incidir na promoção de políticas específicas para a saúde das
mulheres e dos homens.
Em relação à distribuição por raça/cor, de acordo com o Censo 2010 (IBGE,
2010), a maioria das pessoas residentes em Niterói (64%) se autodeclaram brancas,
seguidas de 35% que se autodeclaram negras, 0,55% amarelas e, por fim, 0,13% que se
declaram indígenas.
A partir disso, o presente documento visa realizar um diagnóstico situacional da
rede pública hospitalar do município de Niterói, de forma que, a partir dos dados
sistematizados, seja possível construir propostas para a melhora da capacidade de
atendimento desses estabelecimentos, bem como, da qualificação dos serviços prestados
à população.
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Para tanto, esta análise situacional, foi disparada pela contratação de uma
consultoria técnica, que sistematizou informações e apontou recomendações para a
qualificação da rede hospitalar, e que subscreve este documento.
OBJETIVOS
Objetivo geral
Elaborar diagnóstico situacional da cobertura da rede hospitalar do município de Niterói
– RJ.

Objetivos específicos
1. Analisar o perfil de morbimortalidade de Niterói em 2018 e 2019;
2. Traçar

o

perfil

epidemiológico

dos

usuários

internados

nos

estabelecimentos de saúde do município no ano de 2019;
3. Elaborar diagnóstico situacional da cobertura da rede hospitalar do
município de Niterói-RJ;
4. Apontar possíveis eixos reorganizadores da Atenção Hospitalar em
Niterói.

METODOLOGIA
Este relatório consiste em uma análise transversal e descritiva, realizada através
de dados secundários, tendo como objeto de análise a rede hospitalar do município de
Niterói-RJ e seus residentes.
Para compor a análise da rede hospitalar foi necessário analisar ainda o perfil dos
óbitos e das internações com ocorrência no município. Como fontes, foram utilizados os
seguintes bancos de dados:
Mortalidade - Os dados foram obtidos do Sistema de Informação sobre Mortalidade
(SIM) no Sistema de Informação em Saúde DATASUS, na área de transferência /
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download de arquivos de dados. O tipo de arquivo selecionado foi DO - Declaração de
Óbito (1979 a 2018), filtrado por estado e ano (RJ-2018). Foi selecionado o ano de 2018,
visto que até o momento os dados referentes ao ano de 2019 ainda não estavam
consolidados.
Morbidade - Os dados foram obtidos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS
(SIH-SUS) no Sistema de Informação em Saúde DATASUS, através da Autorização de
Internação Hospitalar (AIH), na área de transferência / download de arquivos de dados.
O tipo de arquivo selecionado foi AIH reduzida, filtrado por estado e ano (RJ-2019).
Diagnóstico situacional da rede hospitalar do município de Niterói-RJ - Para a
análise diagnóstica da rede hospitalar foram utilizadas as análises de morbidade e
mortalidade por estabelecimentos de ocorrência, comparando-as com relatórios de
indicadores fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município, através
da Vice-Presidência de Atenção Hospitalar e Emergência (VIPAHE) e do Departamento
de Supervisão Técnico-Metodológica (DESUT). Para o Hospital Estadual Azevedo Lima
e o Hospital Universitário Antônio Pedro, foram utilizados os relatórios de gestão
hospitalar, disponíveis on-line, através dos respectivos endereços eletrônicos:
http://www.isgsaude.org/novo/heal/transparencia-heal.php acessado em 01/10/2020; e
http://www2.ebserh.gov.br/web/huap-uff/painel-de-gestao-a-vista

acessado

em

01/10/2020.
Para compor as análises e cálculos de indicadores foram utilizados dados
populacionais e municipais disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Tabela de código e classificação de doenças, disponíveis pela Classificação
Internacional de Doenças CID-10, tabela de procedimentos do Ministério da Saúde (MS)
para classificação dos procedimentos realizados à partir do grupo, subgrupo e forma de
organização e os estabelecimentos foram identificados a partir do registro no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Em relação aos dados do IBGE, foram utilizadas duas bases populacionais para o
cálculo dos indicadores. Para os óbitos de residentes do município de Niterói foi
utilizada a base populacional de 2018 (de acordo com o ano do banco de dados
disponível), sendo que no período, o município apresentava uma população estimada de
511.786 habitantes. Enquanto isso, a análise de morbidade, cujo banco de dados
disponível e utilizado era de 2019, contou com a base populacional estimada para o
mesmo ano, sendo de 513.584 habitantes.
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Para o processamento dos dados foi realizada a leitura e manipulação dos bancos
de dados utilizando o Software R. Neste ambiente, foram implementadas funções
específicas para permitir selecionar variáveis de interesse, realizar análises estatísticas e
por fim, gerar relatórios preliminares no formato de tabela. Por meio destas funções
também foi realizada a filtragem dos registros utilizando como parâmetros o município
de residência e o município de ocorrência, uma vez que o banco de dados
disponibilizado pelo DATASUS contempla registros de todos os municípios do estado
do RJ. Portanto, esta filtragem permitiu tratar somente os registros com internações e
óbitos ocorridos em Niterói, bem como as internações e óbitos de residentes de Niterói
que aconteceram em outros municípios do estado do Rio de Janeiro.
O banco de dados da mortalidade, obtido em 03/08/2020, apresenta uma
estrutura com 88 campos e 5.930 registros. Do total de campos, foram selecionados
somente 54 e ainda outros 6 novos campos foram criados a fim de possibilitar descrições
com maior detalhamento de variáveis que apresentam a informação de forma codificada.
Já o banco de dados das internações, obtido em 03/08/2020 totalizava 113
campos em sua estrutura original e 29.521 registros, permanecendo 43 campos
acrescidos de outros 18, criados para uma descrição mais detalhada das variáveis
codificadas. Desta maneira, o banco de internações apresentou ao final, 61 campos para a
análise.
Na composição da análise diagnóstica da rede hospitalar do município de Niterói,
foram realizados cálculos paramétricos de indicadores hospitalares, utilizando os
parâmetros dispostos nas portarias nº 1.101 de 2002 e nº 1631 de 2015 que dispõe sobre
os critérios e parâmetros para o planejamento dos serviços de saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), e da Portaria 2.809 de 2012 do MS que estabelece a
organização dos Cuidados Prolongados como retaguarda às Redes de Atenção às
Urgências e Emergências (BRASIL, 2002; 2012; 2015).
A variável idade, no banco de dados das internações, é classificada em anos e foi
agrupada em um novo campo seguindo as classificações do DATASUS. Já para o banco
da mortalidade, a variável idade segue uma codificação diferenciada por conter a idade
desde horas até anos vividos. Assim, seguiu-se os critérios do dicionário de dados do
SIM para primeiramente classificar a idade em anos (considerando os óbitos de usuários
com horas ou meses de vida como menor de 1 ano), para, a seguir, criar o campo da
faixa etária com os mesmos critérios usados no banco de dados das internações.
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Para os campos de causas/motivo, tanto de internações quanto de óbito (para este
foi utilizado o campo de causa básica) utilizou-se a tabela de classificação do CID-10
relacionando-a com o banco de dados de interesse, criando assim um campo que
receberia a descrição do código apresentado originalmente. Desta forma, manteve-se o
campo original inalterado em cada banco de análise, para posteriores verificações.
Da mesma maneira se procedeu com os demais campos codificados que
necessitaram descrição para maiores detalhamentos de análise.
Os dados resultantes do processamento, incluindo as decodificações, foram
salvos em arquivos com extensão ‘.csv’. Todas as funções utilizadas que foram
implementadas na linguagem R estão descritas nos arquivos do tipo script R em anexo.
Todas as figuras detalhadas que compuseram as análises estarão nos arquivos em
anexo.

RESULTADOS
Análise do perfil da mortalidade
No ano de 2018 foram registrados 5.930 óbitos com ocorrência no município de
Niterói – RJ, sendo que destes 4.145 (70%) eram de residentes e 1.785 (30%) de não
residentes.
Os óbitos de residentes em outros municípios do Estado do Rio de Janeiro com
registro de 687 ocorrências contribuíram para a totalização de 4.832 óbitos de residentes
de Niterói, com ocorrência tanto no município de residência quanto em outros
municípios do estado.
Considerando a população estimada de 511.786 habitantes para o ano de 2018,
apurou-se um Indicador de Mortalidade Geral de 9,4 óbitos para cada mil habitantes no
período analisado.
Do total dos óbitos entre residentes, 4.145 (86%) ocorreram no município de
Niterói, 367 (7%) no município do Rio de Janeiro – RJ, 194 (4%) em São Gonçalo – RJ,
37 (1%) no município de Itaboraí – RJ e 89 (2%) em outros municípios do estado.
Observou-se que dos 1.785 óbitos ocorridos no município de Niterói – RJ entre
os não residentes, 1.043 (18% do total geral de óbitos) eram do município de São
Gonçalo – RJ.
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A análise dos óbitos de residentes ocorridas fora de Niterói, por grande grupo de
causas e faixa etária, pode apontar a participação de instituições como o INCA nestes
óbitos, para o caso dos óbitos de residentes por neoplasias por exemplo, ou ainda, cruzar
os dados dos sistemas de saúde (SIM e SIH) pode fornecer detalhes sobre essa parcela da
população que vai a óbito no município do Rio de Janeiro e São Gonçalo.
Óbitos de residentes ocorridos em Niterói e fora do Município.
Em relação às causas de mortalidade segundo os seus grandes grupos do CID-10,
observou-se que as principais causas de óbitos dos residentes de Niterói foram: doenças
do aparelho circulatório (1.180; 24%); neoplasia (884; 18%); doenças do aparelho
respiratório (620; 13%); causas externas de morbidade e mortalidade (454; 9%), algumas
doenças infecciosas e parasitárias (320; 7%), e demais causas (1.374; 28%), conforme a
figura abaixo.
Figura 1. Distribuição dos óbitos de residentes de Niterói, segundo grande grupo do
CID-10, 2018.
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Quanto às causas específicas dos principais grupos de causas observados, a
distribuição dos óbitos segundo as doenças do aparelho circulatório foram: 359 (30%)
óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM); 101 (9%) decorrentes de hipertensão
essencial (primária); 99 (8%) por Acidente Vascular Cerebral (AVC) não especificado
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como hemorrágico ou isquêmico; 86 (7%) por outras doenças cerebrovasculares, e
demais causas conforme a Figura 2.
Figura 2. Distribuição dos óbitos de residentes de Niterói, segundo causas específicas do
aparelho circulatório, 2018.
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As 10 principais causas de mortalidade decorrentes de neoplasias distribuíram-se
em: 134 (15%) óbitos por neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, 90 (10%) por
neoplasia maligna de mama, 79 (9%) neoplasia maligna de cólon, 49 (6%) neoplasia
maligna de próstata, 48 (5%) neoplasia maligna de pâncreas, seguida pelas demais
causas representadas na figura a seguir.
Figura 3. Distribuição dos óbitos de residentes de Niterói, segundo causas específicas
de neoplasias, 2018.
0

20

Neoplasia maligna dos brônquios e dos…
Neoplasia maligna da mama
Neoplasia maligna do cólon
Neoplasia maligna da próstata
Neoplasia maligna do pâncreas
Neoplasia maligna do estômago
Neoplasia maligna do fígado e das vias…
Neoplasia maligna da bexiga
Neoplasia maligna do encéfalo
Neoplasia maligna do reto
0%

40

26
26
24
2%

4%

60

80

79

49
48
42
38

6%

100

8%

120

140

134

90

10%

160

12%

14%

16%

Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

As doenças do aparelho respiratório apresentaram como principais causas
específicas os óbitos por pneumonia por microrganismo não especificado (331; 54%),
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outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (100; 16%), pneumonia bacteriana não
classificada em outra parte (52; 8%) e demais causas (Figura 4).
Figura 4. Distribuição dos óbitos de residentes de Niterói, segundo causas específicas
do aparelho respiratório, 2018.
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Dos óbitos por causas externas, entre as 10 principais causas, as agressões por
meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada totalizaram 91 (20%)
das ocorrências. Na sequência, fatos ou eventos não especificados e intenção não
determinada (36; 8%), lesões devido a intervenção legal (35; 8%) e demais causas
conforme a figura abaixo.
Figura 5. Distribuição dos óbitos de residentes de Niterói, segundo causas específicas de
causas externas, 2018.
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Ainda neste grupo de causa, analisou-se a ocorrência dos óbitos por faixa etária,
visto que as violências e acidentes de trânsito tem grande impacto nos óbitos por causas
externas. A figura a seguir, aponta que para os residentes de 20 a 29 anos a frequência
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foi maior, com um total de 112 (24,7%) óbitos, seguido dos residentes com 80 anos e
mais (79; 17,4%).
Figura 6. Distribuição dos óbitos de residentes de Niterói, segundo grande grupo de
causas externas e faixa etária, 2018.
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Os óbitos de residentes com idade entre 20 e 29 anos, ocorreram por Agressões
(58; 52%), intervenção legal (21; 19%), acidentes de trânsito (18; 16%) e demais causas
conforme figura a seguir.
Figura 7. Distribuição dos óbitos por causas específicas de causas externas, segundo
faixa etária de 20 a 29 anos, 2018.
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Enquanto as principais causas dos óbitos por causas externas no grupo de 80 anos
e mais foram: Fatos ou eventos não especificados (23; 29%); Quedas (18; 23%); riscos
não especificados à respiração (16; 20%) e demais causas.
Figura 8. Distribuição de óbitos por causas específicas de causas externas, segundo faixa
etária de 80 anos e mais, 2018.
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Em relação às doenças infecciosas e parasitárias, as causas específicas
apresentaram-se nas seguintes proporções: outras septicemias (218; 68%); doença pelo
vírus da imunodeficiência humana (HIV), resultando em doenças infecciosas e
parasitárias (31; 10%); tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação
bacteriológica ou histológica (14; 4%) e demais causas conforme Figura 6. É importante
salientar que as septicemias são normalmente consequência de outros processos de
adoecimento e morte, e se apresenta como um desafio no sentido de melhoria da acurácia
da informação da mortalidade.
Figura 9. Distribuição dos óbitos de residentes de Niterói, segundo causas específicas
das doenças infecciosas e parasitárias, 2018.
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Dos óbitos ocorridos por diarreia e gastroenterite, 6 (67%) foram na faixa etária
de 80 anos e mais, 2 (22%) 70 a 79 anos e 1 (11%) 1 a 4 anos.
Óbitos de residentes com ocorrência em Niterói.
Os óbitos de residentes com ocorrência no município de Niterói, apresentaram
como principais causas, segundo grande grupo do CID 10: doenças do aparelho
circulatório (1.029; 25%); neoplasias (701; 17%); doenças do aparelho respiratório (558;
13%); causas externas de morbidade e mortalidade (360; 9%); algumas doenças
infecciosas e parasitárias (273; 7%). As demais causas totalizaram 1.224 (29%) óbitos
como mostra a figura a seguir.
Figura 10. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em Niterói, segundo
grande grupo do CID-10, 2018
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Para os óbitos ocorridos por doenças do aparelho circulatório, 355 (32%) foram
por IAM, 90 (9%) por hipertensão essencial (primária), 88 (8%) por AVC não
especificado como hemorrágico ou isquêmico, 72 (7%) por outras doenças
cerebrovasculares e demais causas como mostra a figura abaixo.
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Figura 11. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em Niterói, segundo
causas específicas do aparelho circulatório, 2018.
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As dez principais causas de óbitos entre as neoplasias malignas foram brônquios
e pulmões (110; 16%), cólon (67; 10%), mama (65; 9%), pâncreas (45; 6%), próstata
(45; 6%), seguida das demais causas conforme a figura abaixo.
Figura 12. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em Niterói, segundo
causas específicas de neoplasias, 2018.
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Dos óbitos ocorridos por doenças do aparelho respiratório, a distribuição foi:
pneumonia por microrganismo não especificado com 294 (53%) ocorrências; outras
doenças pulmonares obstrutivas crônicas com 86 (15%) óbitos; 50 (9%) por pneumonia
bacteriana não classificada em outra parte, e demais, de acordo com a figura abaixo.
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Figura 13. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em Niterói, segundo
causas específicas do aparelho respiratório, 2018.
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A distribuição dos óbitos no grande grupo de causas externas, teve como dez
principais causas: agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não
especificada (71; 20%); riscos não especificados à respiração (27; 7%); fatos ou eventos
não especificados e intenção não determinada (25; 7%); outras quedas no mesmo nível
(24; 7%), e demais causas de acordo com a figura abaixo.
Figura 14. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em Niterói, segundo
causas específicas de causas externas, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

Na distribuição por faixa etária, dos óbitos por causas externas, o grupo de 20 a
29 apresentou maior ocorrências (88; 23%), seguido de 80 anos e mais (72, 18%) e
demais faixas etárias a seguir.
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Figura 15. Distribuição dos óbitos de residentes com ocorrência em Niterói, segundo
grande grupo de causas externas e faixa etária, 2018.
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As causas específicas dos óbitos por causas externas na faixa etária de 20 a 29
anos foram as agressões (45; 51%), acidentes de trânsito (16; 18%) e demais causas,
como mostra a figura abaixo.
Figura 16. Distribuição dos óbitos de residentes com ocorrência em Niterói, segundo
causas específicas de causas externas e faixa etária de 20 a 29 anos, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

Para os residentes com 80 anos e mais, as principais causas específicas dos óbitos
foram: fatos ou eventos não especificados (19; 25%); riscos não especificados à
respiração (16; 21%); quedas (16; 21%) e demais causas.
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Figura 17. Distribuição dos óbitos de residentes de Niterói, segundo causas específicas
de causas externas e faixa etária de 80 anos e mais, 2018.
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Já as doenças infecciosas e parasitárias, apresentaram-se com 189 (69%) óbitos
decorrentes de outras septicemias, 27 (10%) por HIV resultando em outras doenças
infecciosas e parasitárias, 12 (5%) tuberculose das vias respiratórias sem confirmação
bacteriológica ou histológica, seguida das demais causas conforme a figura a seguir.
Figura 18. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em Niterói, segundo
causas específicas de doenças infecciosas e parasitárias, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

Dos óbitos ocorridos por diarreia e gastroenterite, 6 (67%) foram na faixa etária
de 80 anos e mais, 2 (22%) 70 a 79 anos e 1 (11%) 1 a 4 anos, evidenciando que todos os
óbitos de residentes por diarreia e gastroenterite, ocorreram no município de residência.
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Óbitos de residentes de Niterói com ocorrência em outros municípios.
Para os óbitos de residentes com ocorrência em outros municípios do estado do
Rio de Janeiro, as principais causas apontadas, segundo grande grupo do CID-10, foram
as neoplasias (183; 27%), doenças do aparelho circulatório (151; 22%), causas externas
de morbidade e mortalidade (94; 14%), doenças do aparelho respiratório (62; 9%),
algumas doenças infecciosas e parasitárias (47; 7%), e demais causas (150; 21%), de
acordo com a figura a seguir.
Figura 19. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em outros municípios,
segundo grande grupo do CID-10, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

Dentre os óbitos por neoplasias, as dez principais causas específicas foram:
neoplasia maligna de mama (25; 13,66%); neoplasias dos brônquios e dos pulmões (24;
13,11%); Neoplasia maligna do estômago (14; 7,65%); Neoplasia maligna do cólon com
(12; 6,56%); Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas (7; 3,83%)
ocorrências, seguida das demais causas conforme a Figura 14.
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Figura 20. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em outros municípios,
segundo causas específicas de neoplasias, 2018.
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As doenças do aparelho circulatório apresentaram as maiores proporções de
óbitos por: IAM, com 24 (15,89%) ocorrências; 14 (9,27%) óbitos por outras doenças
cerebrovasculares; 12 (7,95%) por doença isquêmica do coração; 11 (7,28%) por
hipertensão essencial (primária); 11 (7,28%) por AVC não especificado como
hemorrágico ou isquêmico, seguido das demais causas conforme a Figura 15.
Figura 21. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em outros municípios,
segundo causas específicas do aparelho circulatório, 2018.
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Em relação aos óbitos por causas externas, entre as dez principais causas, a
distribuição observada foi: agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de
arma não especificada (20; 21%); intervenção legal (11; 12%); fatos ou eventos não
especificados e intenção não determinada (11; 12%); reação anormal em paciente ou
complicação tardia, causadas por intervenção cirúrgica e por outros atos cirúrgicos, sem
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menção de acidente durante a intervenção (7; 8%); e, outras quedas no mesmo nível (6;
6%), seguido das demais causas, conforme a figura abaixo.
Figura 22. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em outros municípios,
segundo causas específicas de causas externas, 2018.
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As faixas etárias predominante nos óbitos por causas externas foram, 20 a 29
anos (24; 26%), 30 a 39 anos (17; 18%) e demais faixas etárias abaixo.
Figura 23. Distribuição dos óbitos de residentes com ocorrência em outros municípios,
segundo grande grupo de causas externas e faixa etária, 2018.
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As principais causas de óbito por causas específicas na faixa etária de 20 a 29
anos e 30 e 39 anos foram distribuídas de acordo com as figuras a seguir.
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Figura 24. Distribuição dos óbitos de residentes com ocorrência em outros municípios,
segundo causas específicas de causas externas e faixa etária de 20 a 29 anos, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

Figura 25. Distribuição dos óbitos de residentes com ocorrência em Niterói, segundo
causas específicas de causas externas e faixa etária de 30 a 39 anos, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

Os óbitos decorrentes de doenças do aparelho respiratório, apresentaram as
seguintes proporções: pneumonia por microrganismo não especificado (37; 60%); outras
doenças pulmonares obstrutivas crônicas (14; 22%); pneumonia devida a sólidos e
líquidos (3; 5%) e demais distribuição de causas, conforme a figura.
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Figura 26. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em outros municípios,
segundo causas específicas do aparelho respiratório, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

O grupo das doenças infecciosas e parasitárias apresentaram como principais
causas: outras septicemias (71; 46%); HIV resultando em doenças infecciosas e
parasitárias (4; 9%); HIV resultando em outras doenças especificadas, e demais causas,
como mostra a Figura 18.
Figura 27. Distribuição dos óbitos de residentes, com ocorrência em outros municípios,
segundo causas específicas das doenças infecciosas e parasitárias, 2018.
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Óbitos de não residentes com ocorrência em Niterói.
A distribuição dos óbitos de não residentes, de acordo com grande grupo do CID10 foi: neoplasia (453; 25%); doenças do aparelho circulatório (358; 20%); doenças do
aparelho respiratório (205; 11%); algumas doenças infecciosas e parasitárias (155; 9%);
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causas externas de morbidade e mortalidade (154; 9%) e demais causas (460; 25%),
conforme a Figura 19.
Figura 28. Distribuição dos óbitos de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo grande grupo do CID-10, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

As dez principais neoplasias malignas observadas foram: brônquios e pulmões
(82; 18,1); mama (48; 10,6%); cólon (3; 8,17%); próstata (27; 5,96%); pâncreas (25;
5,52%), seguida das demais causas, como mostra a figura a seguir.

35
Figura 29. Distribuição dos óbitos de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de neoplasias, 2018.
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Os óbitos por doenças do aparelho circulatório, apresentaram a seguinte
distribuição por causas: 85 (23,74%) ocorrências por IAM; 36 (10,06%) por
insuficiência cardíaca; 32 (8,94%) outras doenças cerebrovasculares; 29 (8,1%) AVC
não especificado como hemorrágico ou isquêmico e 22 (6,15%) por hemorragia
intracerebral, seguido das demais causas de acordo a figura a seguir.
Figura 30. Distribuição dos óbitos de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas do aparelho circulatório, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

Os óbitos por doenças do aparelho respiratório, apresentaram como principais
causas específicas: pneumonia por microrganismo não especificada (103; 50%); outras
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doenças pulmonares obstrutivas crônicas (33; 16%); pneumonia bacteriana não
classificada em outra parte (21; 10%); insuficiência respiratória não classificada em
outra parte (11; 5%), seguido das demais, de acordo com a figura a seguir.
Figura 31. Distribuição dos óbitos de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas do aparelho respiratório, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

A distribuição de causas para os óbitos por doenças infecciosas e parasitárias
foram: outras septicemias (71; 46%); HIV resultando em outras doenças infecciosas e
parasitárias (27; 17%); tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação
bacteriológica ou histológica (17; 11%), e demais causas conforme a figura a seguir.
Figura 32. Distribuição dos óbitos de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de doenças infecciosas e parasitárias, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

Os óbitos por causas externas distribuíram-se da seguinte forma: agressões por
meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada, com 36 (23%)
ocorrências; intervenção legal apresentou 15 (10%) óbitos; fatos ou eventos não
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especificados e intenção não determinada, com 14 (9%) ocorrências, e demais causas,
como mostra a figura abaixo.
Figura 33. Distribuição dos óbitos de não residentes, com ocorrência em Niterói, segundo
causas específicas de causas externas, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

A distribuição dos óbitos por causas externas, segundo faixa etária teve maior
proporção entre 20 a 29 anos (32; 24%), 30 a 39 anos (23; 17%) e demais faixas etárias.
Figura 34. Distribuição dos óbitos de não residentes com ocorrência em Niterói,
segundo grande grupo de causas externas e faixa etária, 2018.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS

Entre os óbitos de não residentes na faixa etária de 20 a 29 anos, as agressões
registraram 16 (50%) ocorrências, seguido de intervenção legal (8; 25%) e demais
causas.
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Figura 35. Distribuição dos óbitos de não residentes com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de causas externas e faixa etária de 20 a 29 anos, 2018.
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Entre os óbitos s na faixa etária de 30 a 39 anos, as agressões registraram 5 (33%)
ocorrências, seguido de acidentes de trânsito (4; 27%) e demais causas.
Figura 36. Distribuição dos óbitos de não residentes com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de causas externas e faixa etária de 30 a 39 anos, 2018.
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Óbitos registrados em Niterói de acordo com local de ocorrência.
Quanto ao local de ocorrência dos óbitos, observou-se que do total de óbitos
ocorridos no município de Niterói (5.930), 4.443 (74,92%) ocorreram em hospitais, 752
(12,68%) em domicílio, 441 (7,44%) em outros estabelecimentos de saúde, 157 (2,65%)
outros (não especificado) e 137 (2,31%) em via pública.
A análise dos óbitos com ocorrência nos estabelecimentos de saúde, que foram
informados no banco de dados através da inscrição do CNES, foi separada por
estabelecimentos públicos e privados.

39
Foram observados 2.760 óbitos com ocorrência nos estabelecimentos públicos,
representando 56,51% do total. Enquanto isso, os estabelecimentos privados registraram
2.117 (43,34%) óbitos, e ainda 7 (0,14%) óbitos que ocorreram em estabelecimentos sem
informação do CNES.
Os óbitos com ocorrência nos estabelecimentos públicos, apresentaram a seguinte
distribuição: Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), com registro de 882 (31,96%)
óbitos, sendo que 516 (58,50%) eram residentes e 366 (41,50%) não residentes; Hospital
Municipal Carlos Tortelly (HMCT), apresentou 852 (30,87%) registros de óbitos, sendo
657 (77,11%) de residentes e 195 (22,89%) de não residentes; Hospital Universitário
Antônio Pedro (HUAP) com 490 (17,75%) ocorrências, sendo 195 (39,80%) entre
residentes e 295 (60,20%) entre não residentes, e demais estabelecimentos conforme
figura a seguir. Destaca-se o menor percentual de internações de residentes do que não
residentes no HUAP.
Figura 37. Distribuição dos óbitos ocorridos em Niterói, segundo estabelecimentos
públicos, 2018.
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Na descrição desta análise, cabe relacionar o Hospital Orêncio de Freitas (HOF),
Hospital Getúlio Vargas Filho (HGVF) e Maternidade Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira
(MMARVF), uma vez que assim como o HEAL, HMCT e HUAP, são o foco destas
análises.
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Assim, o HOF ocupou a sétima posição na distribuição dos óbitos, com 61
(2,21%) ocorrências, sendo 35 (57,38%) de residentes e 26 (42,62%) de não residentes.
O HGVF apresentou um total de 26 (0,94%) óbitos, sendo 9 (34,62%) de residentes e 17
(65,38%) de não residentes, e a MMARVF com 3 (0,11%) óbitos, sendo 2 (66,67%)
destes entre os residentes e 1 (33,33%) de não residente.
Já os estabelecimentos privados apresentaram a seguinte distribuição: Hospital
Icaraí, com registro de 450 (21,26%) óbitos, sendo 338 (75,11%) entre residentes e 112
(24,89%) não residentes; Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha registrou 431
(20,36%) óbitos, sendo 318 (73,76%) entre residentes e 113 (26,22%) não residentes;
Complexo Hospitalar de Niterói com um total de 346 (62,72%) óbitos, sendo 217
(37,28%) de residentes e 129 (37,28%) de não residentes, seguido pelos demais
estabelecimentos.
Figura 38. Distribuição dos óbitos ocorridos em Niterói, segundo estabelecimentos
privados, 2018.
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O perfil da mortalidade hospitalar, segundo grande grupo do CID-10, apresentou
a seguinte distribuição de causas entre os estabelecimentos públicos:
HEAL – doenças do aparelho circulatório (260; 29%), causas externas de
morbidade e mortalidade (160; 18%), doenças do aparelho respiratório (115; 13%),
doenças do aparelho geniturinário (53; 6%), algumas doenças infecciosas e parasitárias
(49; 5%) e demais causas, conforme a Figura 27.
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Figura 39. Distribuição dos óbitos ocorridos em Niterói, no HEAL, por grande grupo do
CID-10, 2018.
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HMCT – doenças do aparelho circulatório (194; 23%), doenças do aparelho
respiratório (159; 19%), neoplasias (108; 13%), algumas doenças infecciosas e
parasitárias (104; 12%), doenças do aparelho geniturinário (67; 8%) e demais causas,
como mostra a figura a seguir.
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Figura 40. Distribuição dos óbitos ocorridos em Niterói, no HMCT, por grande grupo
do CID-10, 2018.
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HUAP – foram registrados 278 (57%) óbitos por neoplasias, seguido de doenças
do aparelho circulatório (49; 10%), algumas doenças infecciosas e parasitárias (32; 7%),
doenças do aparelho digestivo (25; 5%), doenças do aparelho respiratório (22; 4%),
doenças do aparelho geniturinário (16; 3%) e demais causas, de acordo com a figura
abaixo.
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Figura 41. Distribuição dos óbitos ocorridos em Niterói, no HUAP, por grande grupo do
CID-10, 2018.
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HOF – as principais causas dos óbitos foram as neoplasias, com 35 (57%)
ocorrências, doenças do aparelho digestivo (13; 21%), doenças do aparelho respiratório
(5; 8%), doenças do aparelho circulatório (2; 3%), doenças do aparelho geniturinário (2;
3%) e demais causas.
Figura 42. Distribuição dos óbitos ocorridos em Niterói, no HOF, por grande grupo do
CID-10, 2018.
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HGVF – a distribuição dos óbitos por causas foi por doenças do aparelho
respiratório, com 7 (26,92%) das 26 ocorrências, seguida das doenças infecciosas e
parasitárias (4; 15,38%), doenças do sistema nervoso (4; 15,38%), doenças do ouvido e
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da apófise mastoide (3; 11,54%), malformações congênitas, deformidades e anomalias
cromossômicas (3; 11,54%) e demais causas conforme a Figura 31.
Figura 43. Distribuição dos óbitos ocorridos em Niterói, no HGFV, por grande grupo do
CID-10, 2018.
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MARV – Foram registrados 3 óbitos por algumas afecções originadas no período
perinatal.
De

acordo

com

a

faixa

etária,

entre

os

residentes,

observou-se

predominantemente os grupos: 80 anos e mais (1.964; 40,65%); 70 a 79 anos (1.000;
20,7%); 60 a 69 anos (763; 15,79%); e demais faixas etárias conforme mostra a figura
abaixo.
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Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS/ IBGE

Entre os óbitos de residentes com ocorrência em Niterói, os grupos etários mais
frequentes foram: 80 anos e mais (1.752; 42,27%), 70 a 79 anos (849; 20,48%) e 60 a 69
anos (633; 15,27%) e demais faixas etárias.
Figura 44. Distribuição proporcional dos óbitos de residentes de Niterói, segundo faixa
etária, 2018.

Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS/ IBGE

Os óbitos de residentes ocorridos em outros municípios fluminenses,
apresentaram a seguinte distribuição etária: 80 anos e mais (212; 30,86%); 70 a 79 anos
(151; 21,98%); 60 a 69 anos (130; 18,92%) e demais faixas etárias.
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Figura 45. Distribuição proporcional dos óbitos de residentes, com ocorrência em outros
municípios, segundo faixa etária, 2018.

Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS/ IBGE

Os óbitos dos não residentes com ocorrência em Niterói, apresentaram maiores
proporções entre 80 anos e mais (434; 24,31%), 70 a 79 anos (368; 20,62%), 60 a 69
anos (354; 19,83%), evidenciando ainda a ocorrência de 98 (5,49%) em menores de um
ano.
Figura 46. Distribuição proporcional dos óbitos de não residentes, com ocorrência em
Niterói, segundo faixa etária, 2018.

Fonte: Ministério da Saúde; Sistema de Informação da Mortalidade / DATASUS/ IBGE

Quanto à distribuição pela variável sexo, observou-se que entre os residentes,
2.134 (51%) óbitos foram entre as mulheres, enquanto 2.011 (49%) foram entre os
homens. Já para os óbitos de não residentes com ocorrência em Niterói, observou-se o
inverso das proporções anteriores, sendo 49% (871) entre as mulheres e 51% (912) entre
os homens.
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Observou-se ainda que o perfil dos óbitos por raça/cor, apresentou proporções
maiores entre os usuários brancos (3.818; 65,39%), seguido de pardos (1.257; 21,53%),
pretos (755; 12,93%), amarelos (6; 0,1%) e indígenas (3; 0,05%).,
Análise do perfil de morbidade hospitalar
Segundo os dados obtidos do SIH-SUS, no ano de 2019 foram registradas 29.521
internações no município de Niterói - RJ. Destas, 17.923 (60,71%) foram de residentes,
enquanto 11.598 (39,09%) de usuários de outros municípios.
Das internações de não residentes com ocorrência em Niterói, o município de São
Gonçalo – RJ registrou 7.322 (24,8%) internações, seguido dos municípios de Itaboraí –
RJ (1.480; 5,01%), Maricá – RJ (1.128; 3,82%) e demais municípios (1.668; 5,65%).
Foram observadas 3.474 internações de residentes de Niterói registradas em outros
municípios do estado do Rio de Janeiro. Entre os municípios do estado que tiveram
ocorrências de internações, destacaram-se: Rio de Janeiro – RJ (1.764; 50,78%); São
Gonçalo – RJ (850; 24,47%); Vassouras – RJ (306; 8,81%); outros (554; 15,95%).
Assim, o total de internações de residentes de Niterói registrados no SIH-SUS,
com ocorrência tanto no município de residência quanto nos demais, foi de 21.397
registros.
Segundo dados do IBGE, a população estimada para o ano de 2019 era de
513.584 habitantes. Com esta base populacional, obteve-se, para o período de análise,
uma taxa de 4,2% de internações, considerando o total de internações de residentes.
A distribuição das internações dos residentes, segundo a especialidade do leito,
mostrou que 5.134 (29%) internações ocorreram em cirurgia, 4.397 (25%) em clínica
médica, 3.728 (21%) em obstetrícia, 2.368 (13%) em psiquiatria, 2.007 (11%) pacientes
sob cuidados prolongados e 123 (1%) em leitos de tisiologia.
Internações de residentes com ocorrência em Niterói e fora do Município.
De acordo com o grande grupo do CID-10, as principais causas de internações
entre os residentes foram: gravidez parto e puerpério (3.974; 19%); transtornos mentais e
comportamentais (2.786; 13%); lesões, envenenamentos e algumas outras consequências
de causas externas (2.676; 13%); neoplasias (1.834; 9%); doenças do aparelho digestivo
(1.755; 8%) e demais causas conforme a figura abaixo.

48
Figura 47. Distribuição das internações de residentes de Niterói, segundo grande grupo
do CID-10, 2019.
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Entre as internações por gravidez parto e puerpério, as principais causas foram:
parto único espontâneo (1.824; 46%); parto único por cesariana (535; 14%); outros
produtos anormais da concepção (200; 5%); ruptura prematura de membranas (133; 3%);
falso trabalho de parto (120; 3%) e demais causas, de acordo com a Figura 37.
Figura 48. Distribuição das internações de residentes de Niterói, segundo causas
específicas por gravidez parto e puerpério, 2019.
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As internações por transtornos mentais e comportamentais, registraram maiores
frequências por esquizofrenia (1.030; 37%), psicose não-orgânica não especificada (471;
17%), transtorno afetivo bipolar (245; 9%), transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (239; 9%),
retardo mental leve (123; 4%) e demais causas.
Figura 49. Distribuição das internações de residentes de Niterói, segundo causas
específicas por transtornos mentais e comportamentais, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Entre os usuários internados por lesões, envenenamento e algumas outras
consequências de causas externas, as fraturas da perna, incluindo tornozelo registraram
358 (13, 38%) internações, seguida de fratura do fêmur com 285 (10,65%) registros,
fratura do antebraço 251 (9,38%), traumatismo intracraniano 178 (6,65%), fratura do
ombro e do braço 132 (4,93%) e demais causas conforme a figura a seguir.
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Figura 50. Distribuição das internações de residentes de Niterói, segundo causas
específicas por consequências de causas externas, 2019.
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As dez principais causas de internações por neoplasias foram, leiomioma do útero
com 231 (23%) internações, seguida de neoplasia maligna da mama (230; 22%), outras
neoplasias malignas da pele (102; 10%), neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões
(93; 9%), neoplasia maligna de cólon (86; 8%) e demais causas a seguir.
Figura 51. Distribuição das internações de residentes de Niterói, segundo causas
específicas de neoplasias, 2019.
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As internações por doenças do aparelho digestivo, ocorreram por: colelitíase
(255; 14,53%); hérnia inguinal (226; 12,88%); colecistite (216; 12,31%); apendicite
aguda (163; 9,29%); outras doenças do aparelho digestivo (129; 7,35%) e demais causas.
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Figura 52. Distribuição das internações de residentes de Niterói, segundo causas
específicas do aparelho digestivo, 2019.
0

50

100

150

200

250

300

255

Colelitíase
Hérnia inguinal
Colecistite
Apendicite aguda
Outras doenças do aparelho digestivo
Hérnia umbilical
Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia
Outros transtornos funcionais do intestino
Doença diverticular do intestino
Fibrose e cirrose hepáticas

78

52
42
38
0%

2%

129
114

4%

6%

8%

163

226
216

10% 12% 14% 16%

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

As doenças do aparelho circulatório ocuparam a sexta posição na distribuição das
internações, distribuindo-se nas seguintes proporções: IAM (254; 16,87%); AVC não
especificado como hemorrágico ou isquêmico (183; 12,15%); infarto cerebral (169;
11,22%); insuficiência cardíaca (145; 9,63%); angina pectoris (118; 7,84%) e demais
causas, como mostra a figura a seguir.
Figura 53. Distribuição das internações de residentes de Niterói, segundo causas
específicas do aparelho circulatório, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Internação dos residentes com ocorrência em Niterói.
A distribuição das causas de internações de acordo com grande grupo do CID-10
foram: gravidez parto e puerpério, com 3.787 (21%) registros; transtornos mentais e
comportamentais (2.384; 13%); lesões, envenenamentos e algumas outras consequências
de causas externas (2.162; 12%); doenças do aparelho digestivo (1.504; 8%); neoplasias
(1.275; 7%) e demais causas, conforme a figura abaixo
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Figura 54. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo grande grupo do CID-10, 2019.
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Entre as causas específicas das internações por gravidez parto e puerpério, estão:
parto único espontâneo (1.728; 46%); parto único por cesariana (519; 14%); outros
produtos anormais da concepção (192; 5%); ruptura de membranas (133; 3%); falso
trabalho de parto (119; 3%) e outros (1.096; 29%).
Figura 55. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de gravidez parto e puerpério, 2019.
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As internações por transtornos mentais e comportamentais apresentaram como
principais causas, as esquizofrenias com 819 (34%) registros, psicose não-orgânica não
especificada (419; 18%), transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (239; 10%) e demais causas.
Figura 56. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas por transtornos mentais e comportamentais, 2019.
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As dez principais causas específicas das internações por lesões, envenenamentos
e algumas outras consequências de causas externas distribuíram-se em; fratura da perna
incluindo tornozelo (303; 22%); fratura do fêmur (233; 17%); fratura do antebraço (224;
16%); traumatismo intracraniano (160; 11%); fratura ao nível do punho e da mão (112;
8%) e demais causas de acordo com a figura.
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Figura 57. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de consequências de causas externas, 2019.
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A distribuição das internações por doenças do aparelho digestivo foi: 237
(15,76%) por colelitíase; 208 (13,83%) hérnia inguinal; 197 (13,01%) colecistite; 123
(8,18%) apendicite aguda; 120 (7,98%) outras doenças do aparelho digestivo e demais.
Figura 58. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas do aparelho digestivo, 2019.
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As principais causas de internações por neoplasias foram: leiomioma do útero
(218; 26%); neoplasia maligna da mama (170; 20%); outras neoplasias malignas da pele
(93; 11%); neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (79; 10%); neoplasia maligna
do cólon (67; 8%) e demais.
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Figura 59. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de neoplasias, 2019.
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As doenças do aparelho circulatório, ocuparam a sétima posição na análise por
grande grupo do CID-10 e distribuíram-se em: IAM com 185 (22%) internações; infarto
cerebral (166; 19%); AVC não especificado como hemorrágico ou isquêmico (137;
16%); insuficiência cardíaca (107; 12%); angina pectoris (73; 9%) e demais causas,
conforme a figura abaixo.
Figura 60. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas do aparelho circulatório, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Internação dos residentes com ocorrência em outros municípios.
Para as internações de residentes com ocorrência nos demais municípios do
estado, a distribuição segundo grande grupo do CID-10 foi: neoplasias (559; 16%);
lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas (514; 15%);
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doenças do aparelho circulatório (413; 12%); transtornos mentais e comportamentais
(402; 12%); doenças do aparelho digestivo (251; 7%) e demais causas, conforme a figura
abaixo.
Figura 61. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em outros
municípios, segundo grande grupo do CID-10, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Entre as internações decorrentes de neoplasias, 60 (10,73%) foram por neoplasia
maligna da mama, seguida de neoplasia maligna do colo do útero (43; 7,69%), neoplasia
maligna do reto (22; 3,94%), neoplasia maligna do corpo do útero (22; 3,94%), neoplasia
maligna do cólon (19; 3,4%) e demais causas.
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Figura 62. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em outros
municípios, segundo causas específicas de neoplasias, 2019.
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Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas
apresentaram como dez principais causas de internação: fratura da perna incluindo
tornozelo (55; 17%); fratura do fêmur (52; 17%); fraturas envolvendo múltiplas regiões
do corpo (35; 11%); complicações de procedimentos não classificadas em outra parte
(34; 11%); fratura do crânio e ossos da face (29; 9%) e demais causas.
Figura 63. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em outros
municípios, segundo causas específicas de consequências de causas externas, 2019.
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As internações por doenças do aparelho circulatório distribuíram-se em: IAM
(69; 17%); AVC não especificado como hemorrágico ou isquêmico (46; 11%); angina
pectoris (45; 11%); insuficiência cardíaca (38; 9%); aterosclerose (24; 6%) e demais
causas de acordo com a Figura 53.
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Figura 64. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em outros
municípios, segundo causas específicas do aparelho circulatório, 2019.
0

10

Infarto agudo do miocárdio
Acidente vascular cerebral, não especificado…
Angina pectoris
Insuficiência cardíaca
Aterosclerose
Flebite e tromboflebite
Hipertensão essencial (primária)
Embolia e trombose arteriais
Outras doenças isquêmicas agudas do coração
Doença isquêmica crônica do coração

20

30

40

50

60

70

80

69
46
45
38
24
22
18
16
13
12

0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16% 18%

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Os transtornos mentais e comportamentais apresentaram 211 (53%) registros de
internações por esquizofrenia, 52 (13%) por psicose não-orgânica não especificada, 42
(10%) por outros transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e à doença
física, e demais como mostra afigura abaixo.
Figura 65. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em outros
municípios, segundo causas específicas de transtornos mentais e comportamentais, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Para as internações por doenças do aparelho digestivo, a distribuição observada
foi: apendicite aguda (40; 15,94%); íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia (24;
9,56%); colecistite (19; 7,57%); hérnia inguinal (18; 7,17%); colelitíase (18; 7,17%) e
demais causas.
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Figura 66. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em outros
municípios, segundo causas específicas do aparelho digestivo, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Internação de não residentes com ocorrência em Niterói.
Na análise das internações de não residentes com ocorrência em Niterói, as
principais causas, de acordo com grande grupo do CID-10 foram: gravidez parto e
puerpério (2.665; 23%); algumas doenças infecciosas e parasitárias (1.076; 9%);
neoplasias (1.056; 9%); lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de
causas externas (989; 9%); doenças do aparelho digestivo (944; 8%) e demais causas.
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Figura 67. Distribuição das internações de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo grande grupo de causas do CID-10, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Os principais motivos de internações por gravidez parto e puerpério foram: parto
único espontâneo (926; 35%); parto único por cesariana (587; 22%); outros produtos
anormais da concepção (182; 7%); falso trabalho de parto (124; 4%); hipertensão
gestacional induzida pela gravidez, com proteinúria significativa (104; 4%) e demais.
Figura 68. Distribuição das internações de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de gravidez parto e puerpério, 2019.
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Para as internações por algumas doenças infecciosas e parasitárias, as
tuberculoses respiratórias com confirmação bacteriológica e histológica apresentaram
358 (33%) ocorrências, seguida de infecção bacteriana de localização não especificada,
com 281 (26%) registros, sífilis congênita (106; 10%), outras septicemias (90; 8%) e
demais.
Figura 69. Distribuição das internações de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de doenças infecciosas e parasitárias, 2019.
0
Tuberculose respiratória, com confirmação…
Infecção bacteriana de localização não…
Sífilis congênita
Outras septicemias
Outras infecções intestinais bacterianas
Doença pelo vírus da imunodeficiência…
Estreptococos e estafilococos como causa de…
Doenças por vírus, de localização não…
Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa…
Infecções devidas a outras micobactérias

50

100

150

200

250

300

350

400
358

281
106
90
59
26
19
18
12
10

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

As dez principais causas de internações por neoplasias foram: outras neoplasias
malignas da pele (108; 18%); neoplasia maligna da mama (105; 18%); neoplasia maligna
dos brônquios e dos pulmões (80; 13%); leiomioma do útero (62; 10%); neoplasia
maligna do cólon (58; 10%) e demais.
Figura 70. Distribuição das internações de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de neoplasias, 2019.
0

20

Outras neoplasias malignas da pele
Neoplasia maligna da mama
Neoplasia maligna dos brônquios e dos…
Leiomioma do útero
Neoplasia maligna do cólon
Neoplasia maligna da próstata
Leucemia linfóide
Neoplasia de comportamento incerto ou…
Neoplasia maligna do estômago
Neoplasia maligna da bexiga
0%
Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

40

60

80

100

120
108
105

80
62
58
42
40
35
34
32
2%

4%

6%

8%

10%

12%

62
Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas
apresentaram distribuição de causas nas seguintes proporções: fratura da perna incluindo
tornozelo (125; 21%); fratura do antebraço (96; 16%); fratura do fêmur (87; 14%);
traumatismo intracraniano (70; 11%); fratura do ombro e do braço (61; 10%) e demais
causas como mostra a figura abaixo.
Figura 71. Distribuição das internações de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas de consequência de causas externas, 2019.
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As doenças do aparelho digestivo tiveram como principais motivos de
internações: hérnia inguinal (154; 16,31%); colelitíase (151; 16%); colecistite (92;
9,75%); outras doenças do aparelho digestivo (68; 7,2%); hérnia umbilical (58; 6,14%) e
demais causas.
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Figura 72. Distribuição das internações de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas do aparelho digestivo, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

As doenças do aparelho circulatório apresentaram o oitavo grupo de causas de
internações, estando distribuídas em: insuficiência cardíaca (99; 15%); IAM (96; 15%);
infarto cerebral (88; 14%); angina pectoris (54; 8%); AVC não especificado como
hemorrágico ou isquêmico (41; 6%) e demais, conforme figura abaixo.
Figura 73. Distribuição das internações de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo causas específicas do aparelho circulatório, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Internações registradas em Niterói de acordo com local de ocorrência.
Quanto aos estabelecimentos de ocorrência das internações, os principais
hospitais analisados foram:

HEAL com 11.322 (38,35%) internações, sendo 6.525

(57,63%%) de residentes e 4,797 (42,37%) não residentes; HUAP (6.608; 22,38%), com
2.958 (44,76%) internações entre os residentes e 3.650 (55,24%) entre não residentes;
HOF (2.133; 7,26%) com 1.746 (81,86%) internações entre residentes e 387 (18,14%)

64
entre não residentes; HGVF (3.016; 7,23%) com 1.587 (52,62%) internações entre
residentes e 1.429 (47,38%) de não residentes; MAR (1.793; 6,07%) onde 1.521
(84,83%) internações foram de residentes e 272 (15,17%) de não residentes; HMCT
(1.324; 4,48%) com 1.051 (79,38%) internações de residentes e 273 (20,62%) de não
residentes, de acordo com a figura a seguir.
Figura 74. Distribuição das internações ocorridas em Niterói, segundo estabelecimentos
de interesse, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

De acordo com grande grupo de causas do CID-10, para os estabelecimentos
analisados, observou-se as seguintes distribuições:
HEAL – gravidez parto e puerpério (4.371; 39%), lesões envenenamentos e
algumas outras consequências de causas externas (2.778; 25%), doenças do aparelho
circulatório (785; 7%), algumas afecções originadas no período perinatal (693; 6%),
doenças do aparelho digestivo (510; 5%) e demais causas;
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Figura 75. Distribuição das internações ocorridas em Niterói, segundo estabelecimentos
e grande grupo do CID-10, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

HUAP – neoplasias (1.763; 27%), doenças do aparelho geniturinário (821; 12%),
doenças do aparelho digestivo (614; 9%), doença do aparelho circulatório (538; 8%),
gravidez parto e puerpério (460; 7%) e demais causas conforme figura 65;

66
Figura 76. Distribuição das internações ocorridas em Niterói, segundo estabelecimentos
e grande grupo do CID-10, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

HOF – doenças do aparelho digestivo (1.010; 47%), neoplasias (424; 20%),
doenças do aparelho geniturinário (226; 11%), fatores que exercem influência sobre o
estado de saúde e contato com serviços de saúde (174; 8%), doenças da pele e do tecido
subcutâneo (11; 5%) e demais causas;
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Figura 77. Distribuição das internações ocorridas em Niterói, segundo estabelecimentos
e grande grupo do CID-10, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

HGVF – doenças do aparelho respiratório (1.042; 34,55%), algumas doenças
infecciosas e parasitárias (751; 24,09%), doenças do aparelho geniturinário (467;
15,48%), doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos
imunitários (102; 3,38%), malformações congênitas, deformidade e anomalias
cromossômicas (101; 3,35%), e demais causas conforme a figura abaixo;
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Figura 78. Distribuição das internações ocorridas em Niterói, segundo estabelecimentos
e grande grupo do CID-10, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

MAR – gravidez parto e puerpério (1.621; 90%), algumas doenças infecciosas e
parasitárias (70; 4%), algumas afecções originadas no período perinatal (69; 4%) e
demais causas.
Figura 79. Distribuição das internações ocorridas em Niterói, segundo estabelecimentos
e grande grupo do CID-10, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS
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HMCT – doenças do aparelho circulatório (352; 27%), doenças do aparelho
respiratório (202; 15%), doenças do aparelho geniturinário (152; 11%), algumas doenças
infecciosas e parasitárias (132; 10%), doenças do aparelho digestivo (113; 9%) e demais
causas.
Figura 80. Distribuição das internações ocorridas em Niterói, segundo estabelecimentos
e grande grupo do CID-10, 2019.
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Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Internação de residentes com ocorrência em Niterói de acordo com procedimentos.
Em relação aos procedimentos realizados para os residentes com ocorrência em
Niterói, a distribuição observada foi: realização de procedimentos clínicos (11.067;
61,75%); procedimentos cirúrgicos (6.810; 38%); transplante de órgãos, tecidos e células
(31; 0,17%); e procedimentos com finalidade diagnóstica/intervencionista (15; 0,08%).
Os procedimentos clínicos distribuíram-se em: tratamentos clínicos outras
especialidades (7.542; 68,15%); parto e nascimento (1.814; 16,39%); e demais
procedimentos (1.711; 15,46%).
Os procedimentos cirúrgicos se subdividiram em: cirurgia obstétrica (1.553;
22,8%); cirurgia do sistema osteomuscular (1.006; 14,77%); cirurgia do aparelho
geniturinário (1.006; 14,77%); cirurgia do aparelho digestivo órgãos anexos e parede
abdominal (990; 14,54%); outras cirurgias (946; 13,89%); e demais.
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Os transplantes de órgãos, tecidos e células tiveram sua distribuição da seguinte
forma: acompanhamento e intercorrências pós transplante (17; 54,84%); transplante de
órgãos, tecidos e células (10; 32,26%); e demais.
Os tratamentos clínicos (outras especialidades) foram distribuídos em tratamento
dos transtornos mentais e comportamentais (2.371; 31,44%), tratamento de doenças do
ouvido/apófise mastoide e vias aéreas (821; 10,89%), tratamento de doenças infecciosas
e parasitárias (700; 9,28%), tratamento de doenças do sistema nervoso central e
periférico (624; 8,27%), tratamento de doenças cardiovasculares (589; 7,81%), e demais
tratamentos.
A tabela a seguir apresenta as especialidades dos procedimentos clínicos.
Tabela 1. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em Niterói, segundo
procedimentos clínicos específicos, 2019
Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

2.368

99,87

99,87

3

0,13

100

2.371

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento de Pneumonias ou Influenza (gripe)

603

73,45

73,45

Outros

218

26,55

100

TOTAL
Tratamento de doenças Infecciosas e Parasitárias

821

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento de outras doenças bacterianas
Tratamento de infecções de transmissão predominantemente
sexual (A50 a A64)

262

37,43

37,43

181

25,86

63,29

Tratamento de Tuberculose (A15 a A19)

137

19,57

82,86

Outros

120

17,14

100

TOTAL
Tratamento de doenças do Sistema Nervoso Central e Periférico

700

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

356

57,05

57,05

79

12,66

69,71

Tratamento de crises epiléticas não controladas

63

10,1

79,81

Outros

126

20,2

100

TOTAL
Tratamento de doenças cardiovasculares

624

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento de infarto agudo do miocárdio

138

23,43

23,43

Tratamento de insuficiência cardíaca

103

17,49

40,92

Tratamento de edema agudo de pulmão

55

9,34

50,25

Tratamento de arritmias

49

8,32

58,57

Tratamento de trombose venosa profunda

49

8,32

66,89

Tratamento de síndrome coronariana aguda

34

5,77

72,67

Tratamento em Psiquiatria (por dia)
Outros
TOTAL
Tratamento de doenças do ouvido/apófise mastoide e vias aéreas

Tratamento de acidente vascular cerebral - AVC (isquêmico ou
hemorrágico agudo)
Tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico (grau
médio)

71
Outros

161

27,33

100

TOTAL

589

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

1.183

99,94

99,94

1

0,06

100

1814

100

100

Parto e Nascimento
Parto normal
Parto normal em gestação de alto risco
TOTAL

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Para os procedimentos cirúrgicos, as cirurgias obstétricas se distribuíram em
parto (1.306; 84,1%) e demais. As cirurgias do sistema osteomuscular distribuíram-se em
membros inferiores (390; 38,77%); membros superiores (318; 31,61%), e demais.
A distribuição das cirurgias do aparelho geniturinário foi: útero e anexos (396;
39,36%); pênis (249; 24,75%); bolsa escrotal, testículos e cordão espermático (200;
19,88%); e demais.
Os procedimentos de cirurgia do aparelho digestivo órgãos anexos e parede
abdominal distribuíram-se em: parede e cavidade abdominal (389; 39,29%); pâncreas,
baço, fígado e vias biliares (375; 37,88%); e demais.
Outras cirurgias foram distribuídas em politraumatizados (404; 42,71%),
múltiplas (330; 34,88%) e demais cirurgias.
As tabelas a seguir apresentam as especialidades dos procedimentos cirúrgicos
realizados e suas respectivas distribuições.
Tabela 2. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo procedimentos cirúrgicos específicos, 2019.
Parto

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

1.255

96,09

96,09

Outros

51

3,91

100

TOTAL

1.306

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento cirúrgico de fratura do tornozelo uni maleolar

52

13,33

13,33

Tratamento cirúrgico de fratura trans trocanteriana
Tratamento cirúrgico de fratura bi maleolar / tri maleolar / da
fratura-luxação do tornozelo

51

13,08

26,41

37

9,49

35,90

Tratamento cirúrgico de fratura da diáfise da tíbia

37

9,49

45,38

Tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do fêmur

31

7,95

53,33

Amputação / desarticulação de membros inferiores
Tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria proximal (colo) do
fêmur (síntese)

21

5,38

58,72

21

5,38

64,10

Tratamento cirúrgico de fratura do pilão tibial

19

4,87

68,97

Tratamento cirúrgico de fratura do planalto tibial

18

4,62

73,59

Outros

103

26,41

100

TOTAL

390

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Parto Cesariano

Membros inferiores

Membros superiores

72
Tratamento cirúrgico de fratura da extremidade/metáfise distal dos
ossos do antebraço

40

12,58

12,58

Tratamento cirúrgico de fratura diafisaria única do rádio / da ulna
Tratamento cirúrgico de fratura/lesão fisaria das falanges da mão
(com fixação)
Tratamento cirúrgico de fratura diafisaria de ambos os ossos do
antebraço (c/ síntese)

33

10,38

22,96

29

9,12

32,08

28

8,81

40,88

Tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do úmero

27

8,49

49,37

Tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria dos metacarpianos

26

8,18

57,55

Redução incruenta de fratura diafisaria dos ossos do antebraço

23

7,23

64,78

Tratamento cirúrgico de luxação ou fratura-luxação do cotovelo
Tratamento cirúrgico de fratura de extremidades / metáfise
proximal dos ossos do antebraço

15

4,72

69,50

12

3,77

73,27

Outros

85

26,73

100

TOTAL
Útero e anexos

318

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Histerectomia total

112

28,28

28,28

Histerectomia c/ anexectomia (uni / bilateral)

106

26,77

55,05

Laqueadura tubaria

44

11,11

66,16

Ooforectomia / ooforoplastia

34

8,59

74,75

Outros

100

25,25

100

TOTAL

396

100

100

Pênis

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

234

93,98

93,98

Outros

15

6,02

100

TOTAL

249

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Vasectomia

125

62,5

62,5

Tratamento cirúrgico de hidrocele

34

17

79,5

Outros

41

20,5

100

TOTAL

200

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Hernioplastia inguinal / crural (unilateral)

158

40,62

40,62

Hernioplastia umbilical

96

24,68

65,30

Laparotomia exploradora

44

11,31

76,61

Outros

91

23,39

100

TOTAL

389

100

100

Pâncreas, baço, fígado e vias biliares

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Colecistectomia Videolaparoscopica

319

85,07

85,07

Outros

56

14,93

100

TOTAL

375

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

404

100

100

Postectomia

Bolsa escrotal, testículos e cordão espermático

Parede e cavidade abdominal

Politraumatizados
Tratamento cirúrgico em politraumatizado

73
404

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento c/ cirurgias múltiplas

330

100

100

TOTAL

330

100

100

TOTAL
Múltiplas

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Em relação aos procedimentos de transplantes de órgãos, tecidos e células, o
acompanhamento e intercorrências pós transplante se distribuiu em intercorrências pós
transplante (17; 100%), e o transplante de órgãos tecidos e células propriamente dito se
distribuiu em transplante de órgãos (6; 60%) e transplante de tecidos e células (4; 40%),
conforme a Tabela 4.
Tabela 3. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo procedimentos para transplante e doação de órgãos, 2019.
Intercorrências pós transplante

Tratamento de intercorrências pós transplante de órgãos /
células-tronco hematopoiéticas
TOTAL
Transplante de órgão

Transplante de rim (órgão de doador falecido)
TOTAL
Transplante de tecidos e células

Transplante de córnea
TOTAL

Ações relacionadas à doação de órgãos, tecidos e células

Ações relacionadas à doação de órgãos e tecidos para
transplante
TOTAL
Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

17

100

100

17
FREQUÊNCIA
6
6
FREQUÊNCIA
4
4
FREQUÊNCIA

100
%
100
100
%
100
100
%

100
% ACUMULADO
100
100
% ACUMULADO
100
100
% ACUMULADO

4

100

100

4

100

100

Internação de residentes com ocorrência em outros municípios de acordo com
procedimentos.
Para os procedimentos realizados em residentes internados em outros municípios
do estado do Rio de Janeiro, a distribuição foi: procedimentos clínicos (1.881; 54,15%);
procedimentos cirúrgicos (1.479; 42,57%); transplantes de órgãos, tecidos e células (90;
2,59%); e procedimentos com finalidade diagnóstica/intervencionista (24; 0,69%).
Em relação aos procedimentos clínicos, a distribuição foi de tratamentos clínicos
outras especialidades (1.251; 66,51%), tratamento em oncologia (271; 14,41%) e demais.
Os procedimentos cirúrgicos foram distribuídos em: cirurgia do sistema
osteomuscular (338; 22,85%); outras cirurgias (268; 18,12%); cirurgia do aparelho
digestivo órgãos anexos e parede abdominal (173; 11,7%); cirurgia do aparelho
circulatório (163; 11,02%); cirurgia do aparelho geniturinário (109; 7,37%); e demais.

74
Os transplantes de órgãos, tecidos e células foram distribuídos em ações
relacionadas à doação de órgãos, tecidos e células (43; 47,78%), acompanhamento e
intercorrências pós transplante (25; 27,78%) e demais.
Os procedimentos com finalidade diagnóstica/intervencionista foram distribuídos
em coleta de material (13; 54,17%) e métodos diagnósticos em especialidades (11;
45,83%).
Quanto aos tratamentos clínicos (outras especialidades), a distribuição observada
foi: tratamento dos transtornos mentais e comportamentais (396; 31,65%); tratamento de
doenças cardiovasculares (172; 13,75%); tratamento de pacientes sob cuidados
prolongados (127; 10,15%); tratamento de doenças do ouvido/apófise mastoide e vias
aéreas (98; 7,83%); tratamento de doenças do sistema nervoso central e periférico (94;
7,51%); e demais tratamentos.
Já o tratamento em oncologia, consistiu em gerais em oncologia (256; 94,46%), e
quimioterapia procedimentos especiais (15; 5,54%). As tabelas a seguir apresentam as
especialidades dos tratamentos realizados.
Tabela 4. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em outros
municípios, segundo procedimentos clínicos e especialidades, 2019.
Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento em Psiquiatria (por dia)

375

94,7

94,7

Outros

21

5,3

100

TOTAL

396

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento de insuficiência cardíaca

42

24,42

24,42

Tratamento de Infarto Agudo do Miocárdio

28

16,28

40,70

Tratamento de trombose venosa profunda

25

14,53

55,23

Tratamento de crise hipertensiva

20

11,63

66,86

Tratamento de insuficiência arterial c/ isquemia crítica

11

6,40

73,26

Outros

46

26,74

100

Tratamento de doenças cardiovasculares

TOTAL

172

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

55

43,31

43,31

35

27,56

70,87

37

29,13

100

127

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento de Pneumonias ou Influenza (gripe)

80

81,63

81,63

Outros

18

18,37

100

TOTAL

98

100

100

Tratamento de pacientes sob cuidados prolongados
Tratamento de paciente sob cuidados prolongados por enfermidades
oncológicas
Tratamento de paciente sob cuidados prolongados por enfermidades
neurológicas
Outros
TOTAL
Tratamento de doenças do ouvido/apófise mastoide e vias aéreas
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Tratamento de doenças do Sistema Nervoso Central e Periférico
Tratamento de Acidente Vascular Cerebral - AVC (isquêmico ou
hemorrágico agudo)

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

60

63,83

63,83

Tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico (grau médio)

8

8,51

72,34

Outros

26

27,66

100

TOTAL

94

100

100

Gerais em Oncologia

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento clínico de paciente oncológico

148

57,81

57,81

Tratamento de intercorrências clínicas de paciente oncológico

108

42,19

100

TOTAL

256

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Internação p/ quimioterapia de administração contínua

9

60

60

Internação p/ quimioterapia de leucemias agudas / crônicas agudizadas

6

40

100

TOTAL

15

100

100

Quimioterapia procedimentos especiais

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Os procedimentos cirúrgicos realizados se distribuíram em cirurgia do sistema
osteomuscular subdividido em membros inferiores (136; 40,24%), gerais (119, 35,21%)
e demais.
Outras cirurgias distribuíram-se em politraumatizados (83; 30,97%), múltiplas
(78; 29,1%), procedimentos cirúrgicos gerais (55; 20,52%) e outras.
As Cirurgias do aparelho digestivo órgãos anexos e parede abdominal, se
distribuíram em: intestinos, reto e ânus (67; 38,73%); parede e cavidade abdominal (54;
31,21%); pâncreas, baço, fígado e vias biliares (32; 18,5%) e demais.
Os procedimentos em cirurgia do aparelho circulatório foram de cardiologia
intervencionista (72; 44,17%), cirurgia cardiovascular (46; 28,22%) e demais.
Já as cirurgias do aparelho geniturinário, tiveram maiores proporções para os
seguintes procedimentos: rim, ureter e bexiga (36; 33,03%); útero e anexos (22;
20,18%); pênis (17; 15,6%); bolsa escrotal, testículos e cordão espermático (14;
12,84%), e demais. As tabelas a seguir apresentam as especialidades das cirurgias
realizadas.
Tabela 5. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em outros
municípios, segundo procedimentos cirúrgicos e especialidades, 2019.
Membros inferiores

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Amputação / desarticulação de membros inferiores

26

19,12

19,12

Tratamento cirúrgico de fratura do tornozelo uni maleolar
Tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria proximal (colo) do fêmur
(síntese)
Amputação / desarticulação de pé e tarso

11

8,09

27,21

9

6,62

33,82

8

5,88

39,71

Tratamento cirúrgico de fratura da diáfise da tíbia

8

5,88

45,59
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Tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do fêmur
Tratamento cirúrgico de fratura bi maleolar / tri maleolar / da fraturaluxação do tornozelo
Reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior)

7

5,15

50,74

7

5,15

55,88

5

3,68

59,56

Artroplastia total primaria do joelho

5

3,68

63,24

Tratamento cirúrgico de fratura do calcâneo

4

2,94

66,18

Artrodese de médias / grandes articulações de membro inferior

4

2,94

69,12

Tratamento cirúrgico de fratura da patela por fixação interna

3

2,21

71,32

Outros

39

28,68

100

TOTAL

136

100

100

Gerais

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Retirada de fixador externo

19

15,97

15,97

Amputação / desarticulação de dedo

14

11,76

27,73

Retirada de fio ou pino intraósseo

11

9,24

36,97

Retirada de placa e/ou parafusos

9

7,56

44,54

Osteotomia de ossos longos exceto da mão e do pé
Alongamento e/ou transporte ósseo de ossos longos (exceto da mão e
do pé)
Manipulação articular

7

5,88

50,42

7

5,88

56,30

6

5,04

61,34

Tenomiorrafia

5

4,20

65,55

Alongamento / encurtamento mio tendinoso
Exploração articular c/ ou s/ sinovectomia de médias / grandes
articulações
Outros

5

4,20

69,75

4

3,36

73,11

32

26,89

100

TOTAL

119

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento cirúrgico em politraumatizado

83

100

100

TOTAL

83

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento c/ cirurgias múltiplas

78

100

100

TOTAL

78

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Debridamento de úlcera / de tecidos desvitalizados

42

76,36

76,36

Debridamento de fasceite necrotizante

13

23,64

100,00

TOTAL

55

100,00

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Apendicectomia

39

58,21

58,21

Colostomia

7

10,45

68,66

Hemorroidectomia

4

5,97

74,63

Outros

17

25,37

100

TOTAL

67

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Laparotomia exploradora

23

42,59

42,59

Hernioplastia inguinal / crural (unilateral)

13

24,07

66,67

Hernioplastia umbilical

8

14,81

81,48

Outros

10

18,52

100

Politraumatizados

Múltiplas

Procedimentos cirúrgicos gerais

Intestinos, reto e ânus

Parede e cavidade abdominal
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TOTAL

54

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Colecistectomia

15

46,88

46,88

Colecistectomia Videolaparoscopica

13

40,63

87,50

Outros

4

12,5

100

TOTAL

32

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Angioplastia coronariana com implante de stent

41

56,94

56,94

Angioplastia coronariana c/ implante de dois stents

30

41,67

98,61

Outros

1

1,39

100

TOTAL

72

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

14

30,43

30,43

6

13,04

43,48

Revascularização miocárdica c/ uso de extracorpórea

5

10,87

54,35

Implante de prótese valvar

4

8,70

63,04

Pâncreas, baço, fígado e vias biliares

Cardiologia Intervencionista

Cirurgia Cardiovascular
Revascularização miocárdica c/ uso de extracorpórea (c/ 2 ou mais
enxertos)
Implante de marcapasso de câmara dupla trans venoso

Plástica valvar e/ou troca valvar múltipla

3

6,52

69,57

Troca de gerador de marcapasso de câmara dupla

2

4,35

73,91

Outros

12

26,09

100

TOTAL

46

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Instalação endoscópica de cateter duplo J

10

27,78

27,78

Ressecção endoscópica de lesão vesical

6

16,67

44,44

Ureter litotomia

5

13,89

58,33

Rim, ureter e bexiga

Cisto litotomia e/ou retirada de corpo estranho da bexiga

3

8,33

66,67

Litotripsia

3

8,33

75,00

Outros

9

25

100

TOTAL

36

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Histerectomia c/ anexectomia (uni / bilateral)

5

22,73

22,73

Histerectomia total

4

18,18

40,91

Histeroscopia cirúrgica c/ ressectoscopio
Esvaziamento de útero pós-aborto por aspiração manual intrauterina
(amiu)
Excisão tipo 3 do colo uterino

4

18,18

59,09

2

9,09

68,18

2

9,09

77,27

Outros

5

22,73

100

TOTAL

22

100

100

Pênis

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Postectomia

8

47,06

47,06

Plástica total do pênis

6

35,29

82,35

Outros

3

17,65

100

TOTAL

17

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

5

35,71

35,71

Útero e anexos

Bolsa escrotal, testículos e cordão espermático
Orquiectomia unilateral
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Tratamento cirúrgico de torção do testículo/do cordão espermático

4

28,57

64,29

Orquidopexia unilateral

2

14,29

78,57

Outros

3

21,43

100

TOTAL

14

100

100

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

As ações relacionadas à doação de órgãos, tecidos e células, foram distribuídas
em ações relacionadas à doação de órgãos, tecidos e células propriamente dita (40;
93,02%) e cirurgias para transplantes com doador vivo (3; 6,98%).
Já o acompanhamento e intercorrências pós transplante, se referiu apenas a
intercorrências pós transplante (25; 100%). A tabela a seguir apresenta a distribuição das
especialidades relacionadas a transplante de órgãos, tecidos e células e aos
procedimentos com finalidade diagnóstica/intervencionista.
Tabela 6. Distribuição das internações de residentes, com ocorrência em outros
municípios, segundo procedimentos relacionados à transplantes e doação de órgãos,
2019.
Ações relacionadas à doação de órgãos, tecidos e células
Ações relacionadas à doação de órgãos, tecidos realizados por
equipe de outro estabelecimento de saúde
Ações relacionadas à doação de órgãos e tecidos para transplante
TOTAL
Cirurgia para transplante - doador vivo

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

39

97,5

97,5

1

2,5

100

40

100

100

FREQUÊNCIA %

% ACUMULADO

Nefroureterectomia unilateral para transplante

3

100

100

TOTAL

3

100

100

Intercorrência pós transplante
Tratamento de intercorrências pós transplante de órgãos/células
tronco hematopoiéticas
Tratamento de intercorrências pós transplante de fígado - pós
transplante crítico
Tratamento de intercorrência pós transplante de rim - pós
transplante crítico
TOTAL

FREQUÊNCIA %

Transplante de órgãos

FREQUÊNCIA %

% ACUMULADO

13

52

52

8

32

84

4

16

100

15

100

100
% ACUMULADO

Transplante de rim (órgão de doador falecido)

7

46,67

46,67

Transplante de fígado (órgão de doador falecido)

5

33,33

80

Transplante de rim (órgão de doador vivo)

3

20

100

TOTAL

15

100

100

Transplante de tecidos e células
Transplante de córnea
Transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas de
medula óssea-aparentado
TOTAL
Coleta e exames p/ identificação de doador de células-tronco
hematopoiéticas (busca internacional)

FREQUÊNCIA %

% ACUMULADO

2

66,67

66,67

1

33,33

100

3

100

100

FREQUÊNCIA %

% ACUMULADO
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Coleta e acondicionamento de medula óssea no Brasil para
transplante autogênico ou de doador aparentados ou não
aparentado
TOTAL
Processamento de córnea/esclera

1

100

100

1

100

100

FREQUÊNCIA %

% ACUMULADO

Processamento de córnea/esclera

3

100

100

TOTAL

3

100

100

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Internação de não residentes com ocorrência em Niterói de acordo com
procedimentos.
Quanto às internações de não residentes que foram internados no município de
Niterói, os procedimentos realizados foram distribuídos em: procedimentos clínicos
(6.974; 60,13%); procedimentos cirúrgicos (4.584; 39,52%); transplante de órgãos,
tecidos

e

células

(23;

0,2%);

e,

procedimentos

com

finalidade

diagnóstica/intervencionista (17; 0,15%).
Os procedimentos clínicos foram distribuídos em tratamentos clínicos outras
especialidades (4.623; 66,29%), parto e nascimento (967; 13,87%), e demais.
Os procedimentos cirúrgicos foram distribuídos em: cirurgia obstétrica (1.257;
27,42%); cirurgia do aparelho digestivo órgãos anexos e parede abdominal (597;
13,02%); cirurgia do sistema osteomuscular (587; 12,81%); outras cirurgias (573;
12,5%); cirurgia do aparelho geniturinário (467; 10,19%) e demais.
Os transplantes de órgãos, tecidos e células foram distribuídos em
acompanhamento e intercorrências pós-transplante (12; 52,17%), transplante de órgãos,
tecidos e células (9; 39,13%) e ações relacionadas à doação de órgãos, tecidos e células
(2; 8,7%).
Os tratamentos clínicos (outras especialidades) apresentaram distribuição da
seguinte forma: tratamento de doenças infecciosas e parasitárias (807; 17,46%);
tratamento de doenças do ouvido/apófise mastoide e vias aéreas (691; 14,95%);
tratamento de algumas afecções originadas no período neonatal (525; 11,36%);
tratamento durante a gestação, parto e puerpério (448; 9,69%); tratamento de transtornos
mentais e comportamentais (368; 7,96%); tratamento de doenças cardiovasculares (340;
7,35%); tratamento de doenças da pele e do tecido subcutâneo (332; 7,18%); e demais
procedimentos. As tabelas a seguir apresentam a distribuição das especialidades dos
procedimentos realizados.
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Tabela 7. Distribuição das internações de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo procedimentos clínicos específicos, 2019.
Tratamento de doenças infecciosas e parasitárias

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento de Tuberculose (A15 a A19)

362

44,86

44,86

Tratamento de outras doenças bacterianas

217

26,89

71,75

Outros

228

28,25

100

TOTAL

807

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

504

72,94

72,94

Outros

187

27,06

100

TOTAL

691

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento de outros transtornos originados no período perinatal
Tratamento de transtornos relacionados c/ a duração da gestação e c/
o crescimento fetal
Tratamento de infecções específicas do período perinatal

185

35,24

35,24

161

30,67

65,90

88

16,76

82,67

Outros

91

17,33

100

TOTAL

525

100

100

Tratamento durante a gestação, parto e puerpério

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento de intercorrências clínicas na gravidez

392

87,5

87,5

Outros

56

12,5

100

TOTAL

448

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

367

99,73

99,73

Outros

1

0,27

100

TOTAL

368

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento de insuficiência cardíaca

99

29,12

29,12

Tratamento de infarto agudo do miocárdio

54

15,88

45,00

Tratamento de trombose venosa profunda

32

9,41

54,41

Tratamento de arritmias

29

8,53

62,94

Tratamento de síndrome coronariana aguda

23

6,76

69,71

Tratamento de edema agudo de pulmão

17

5

74,71

Outros

86

25,29

100

TOTAL

340

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Tratamento de Estafilococcias

276

83,13

83,13

Outros

56

16,87

100

TOTAL

332

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

966

99,9

99,9

1

0,1

100

967

100

100

Tratamento de doenças do ouvido/apófise mastoide e vias aéreas
Tratamento de Pneumonias ou Influenza (gripe)

Tratamento de algumas afecções originadas no período neonatal

Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais
Tratamento em psiquiatria (por dia)

Tratamento de doenças cardiovasculares

Tratamento de doenças da pele e do tecido subcutâneo

Parto e nascimento
Parto normal
Parto normal em gestação de alto risco
TOTAL
Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS
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No que concerne os procedimentos cirúrgicos, as cirurgias obstétricas se
distribuíram em parto (1.048; 83,37%) e outras cirurgias relacionadas com o estado
gestacional (209; 16,63%).
As cirurgias do aparelho digestivo órgãos anexos e parede abdominal,
apresentaram distribuição em cirurgias da parede e cavidade abdominal (263; 44,05%),
pâncreas, baço, fígado e vias biliares (199; 33,33%) e demais.
Para os procedimentos em cirurgia do sistema osteomuscular, a distribuição foi
de membros inferiores (185; 31,52%), membros superiores (153; 26,06%), gerais (146;
24, 87%) e demais.
Outras cirurgias tiveram sua distribuição por múltiplas (206; 35,95%),
sequenciais (169; 29,49%), politraumatizados (161; 28,1%) e demais.
Para os procedimentos cirúrgicos do aparelho geniturinário a distribuição
observada foi: útero e anexos (153; 32,76%); pênis (118; 25,27%); rim, ureter e bexiga
(87; 18,63%); e demais. As tabelas a seguir apresentam as especialidades dos
procedimentos cirúrgicos realizados.
Tabela 8. Distribuição das internações de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo procedimentos cirúrgicos específicos, 2019.
Parto

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

1009

96,28

96,28

Outros

39

3,72

100

TOTAL

1048

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

200

95,69

95,69

Outros

9

4,31

100

TOTAL

209

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Hernioplastia inguinal / crural (unilateral)

102

38,78

38,78

Hernioplastia umbilical

55

20,91

59,70

Laparotomia exploradora

30

11,41

71,10

Outros

76

28,90

100

TOTAL

263

100

100

Pâncreas, baço, fígado e vias biliares

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Colecistectomia Videolaparoscopica

157

78,89

78,89

Outros

42

21,11

100

TOTAL

199

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

21

11,35

11,35

Parto cesariano

Outras cirurgias relacionadas com o estado gestacional
Curetagem pós abortamento/puerperal

Parede e cavidade abdominal

Membros inferiores
Amputação/desarticulação de membros inferiores
Tratamento cirúrgico de fratura da diáfise da tíbia

19

10,27

21,62

Tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do fêmur

19

10,27

31,89
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Tratamento cirúrgico de fratura do planalto tibial

16

8,65

40,54

Tratamento cirúrgico de fratura trans trocanteriana
Tratamento cirúrgico de fratura bi maleolar/tri maleolar/da fraturaluxação do tornozelo
Tratamento cirúrgico de fratura do tornozelo uni maleolar

15

8,11

48,65

13

7,03

55,68

13

7,03

62,70

9

4,86

67,57

Tratamento cirúrgico de fratura do pilão tibial
Tratamento cirúrgico de fratura/lesão fisaria proximal (colo) do fêmur
(síntese)
Outros

8

4,32

71,89

52

28,11

100

TOTAL

185

100

100

Membros superiores
FREQUÊNCIA
%
Tratamento cirúrgico de fratura da extremidade / metáfise distal dos
23
15,03
ossos do antebraço
Tratamento cirúrgico de fratura diafisaria única do rádio/da ulna
15
9,80
Tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria da extremidade proximal
13
8,50
do úmero
Tratamento cirúrgico de fratura diafisaria de ambos os ossos do
12
7,84
antebraço (c/ síntese)
Tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do úmero
12
7,84
Redução incruenta de fratura diafisaria dos ossos do antebraço
Tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria das falanges da mão
(com fixação)
Tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria supra condiliana do
úmero
Tratamento cirúrgico de luxação ou fratura-luxação do cotovelo

% ACUMULADO
15,03
24,84
33,33
41,18
49,02

9

5,88

54,90

9

5,88

60,78

8

5,23

66,01

7

4,58

70,59

Outros

45

29,41

100

TOTAL

153

100

100

Gerais

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

19

13,01

13,01

Retirada de espaçadores / outros materiais
Retirada de fixador externo

18

12,33

25,34

Amputação / desarticulação de dedo

15

10,27

35,62

Tenomiorrafia

14

9,59

45,21

Tenorrafia única em túnel osteo-fibroso

11

7,53

52,74

Retirada de fio ou pino intraósseo

10

6,85

59,59

Retirada de placa e/ou parafusos

10

6,85

66,44

Tenólise

8

5,48

71,92

Outros

41

28,08

100

146

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

TOTAL
Múltiplas
Tratamento com cirurgias múltiplas

206

100

100

TOTAL

206

100

100

Sequenciais

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Outros procedimentos com cirurgias sequenciais

89

52,66

52,66

Procedimentos sequenciais em oncologia

37

21,89

74,56

Outros

43

25,44

100

169

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

TOTAL
Politraumatizados

83
Tratamento cirúrgico em politraumatizados

161

100

100

TOTAL

161

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Útero e anexos
Histeroscopia cirúrgica c/ ressectoscopio

40

26,14

26,14

Histerectomia total

23

15,03

41,18

Histerectomia c/ anexectomia (uni/bilateral)
Esvaziamento de útero pós-aborto por aspiração manual intrauterina
(amiu)
Salpingectomia uni / bilateral

23

15,03

56,21

19

12,42

68,63

14

9,15

77,78

Outros

34

22,22

100

TOTAL

153

100

100

Pênis

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

110

93,22

93,22

Outros

8

6,78

100

TOTAL

118

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

38

43,68

43,68

Postectomia

Rim, ureter e bexiga
Instalação endoscópica de cateter duplo J
Litotripsia

7

8,05

51,72

Ureter litotomia

6

6,90

58,62

Cistostomia

6

6,90

65,52

Ressecção endoscópica de lesão vesical

6

6,90

72,41

Outros

24

27,59

100

TOTAL

87

100

100

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Referente aos transplantes de órgãos, tecidos e células, foram registradas 12
intercorrências pós transplante; 100%). Transplante de órgãos, tecidos e células
propriamente dito se distribui em transplante de órgãos (6; 66,67%) e transplante de
tecidos e células (3; 33,33%).
Já as ações relacionadas à doação de órgãos apresentaram registro de 2
procedimentos. A tabela a seguir apresenta a distribuição das especialidades dos
procedimentos citados.
Tabela 9. Distribuição das internações de não residentes, com ocorrência em Niterói,
segundo procedimentos relacionados à transplante e doação de órgãos, 2019.
Intercorrências pós transplante
Tratamento de intercorrência pós-transplante de órgãos / célulastronco hematopoiéticas
TOTAL

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

12

100

100

12

100

100

Transplante de órgãos

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Transplante de rim (órgão de doador falecido)

6

100

100

TOTAL

6

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Transplante de córnea

2

66,67

66,67

Transplante de córnea (em cirurgias combinadas)

1

33,33

100

Transplante de tecidos e células

84
TOTAL

3

100

100

FREQUÊNCIA

%

% ACUMULADO

Ações relacionadas a doação de órgãos e tecidos para transplante

2

100

100

TOTAL

2

100

100

Ações relacionadas a doação de órgãos, tecidos e células

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS

Quanto à faixa etária, observou-se que a distribuição entre os residentes foi:
3.875 (18,11%) internações para usuários com idade entre 20 a 29 anos; 2.902 (13,56%)
usuários entre 30 a 39 anos; 2.830 (13,23%) entre 50 a 59 anos; 2.534 (11,84%)
internações de usuários entre 60 a 69 anos e demais faixas etárias, de acordo com a
figura a seguir.
Figura 81. Distribuição proporcional de internação de residentes de Niterói, segundo
faixa etária, 2019.

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS/IBGE

Na análise dos residentes com internação no município de residência, a
distribuição por faixa etária, apresentou as seguintes proporções: de 20 a 29 anos (3.539;
19,75%); 30 a 39 anos (2.566; 14,32%); 50 a 59 anos (2.077; 11,59%); 60 a 69 anos
(1.936; 10,8%) e demais.
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Figura 82. Distribuição proporcional das internações de residentes, com ocorrência em
Niterói, segundo faixa etária, 2019.

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS/IBGE

Para as internações de residentes de Niterói com ocorrência em outros municípios
do estado do Rio de Janeiro, as distribuições por faixa etária observadas foram: 50 a 59
anos (753; 21,68%); 60 a 69 anos (598; 17,21%); 40 a 49 anos (405; 11,66%); 70 a 79
anos (360; 10,36%) e demais faixas etárias.
Figura 83. Distribuição proporcional das internações de residentes, com ocorrência em
outros municípios, segundo faixa etária, 2019.

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS/IBGE

A distribuição das internações de não residentes ocorridas em Niterói, apresentou
proporção nas seguintes faixas etárias: 20 a 29 anos (2.182; 18,81%); 30 a 39 anos
(1.516; 13,07%); 50 a 59 anos (1.290; 11,12%); 60 a 69 anos (1.279; 11,03%) e demais
faixas etárias, como mostra a figura a seguir.
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Figura 84. Distribuição proporcional das internações de não residentes, com ocorrência
em Niterói, segundo faixa etária, 2019.

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar/DATASUS/IBGE

As internações analisadas pela variável raça/cor apresentou maiores proporções
das internações em usuários autodeclarados pardos (6.506; 30,41%), brancos (5.031;
23,51%), pretos (2.403; 11,23%), amarelos (215; 1%) e indígena (1; 0%). Do total das
internações dos residentes de Niterói, observou-se que 7.241 (33,84%) não tiveram
informação de raça/cor.
Já a variável sexo mostrou que entre os residentes, 9.824 (45,91%) internações
foram entre homens enquanto 11.573 (54,09%) ocorreram entre mulheres. A distribuição
das internações de não residentes foi de 4.995 (43,07%) para homens e 6.603 (56,93%)
para mulheres.
Análise da produção hospitalar de Niterói
De acordo com os dados obtidos através da VIPAHE e dos relatórios de gestão
hospitalar, no ano de 2019, o total de internações na rede hospitalar municipal foi de
24.814. Do total das internações, 14.726 (59,35%) foram de residentes e 10.088
(40,65%) de não residentes.
A taxa de internação no período analisado foi de 4,8 % entre a população,
considerando o total das internações. Contudo, ao observar as internações entre os
residentes, obteve-se uma taxa de 2,9 % de internações.
Considerando o total das internações ocorridas em Niterói, a produção hospitalar
apresentou a seguinte distribuição: 10.696 (43%) internações no HEAL; 5.637 (23%) no
HUAP; 2.418 (10%) no HOF; 2.389 (9%) no HGVF; 2.210 (9%) no HMCT; e, 1.464
(6%) na MAR.

87
Considerando as internações dos residentes, foram registradas 5.822 (40%)
internações no HEAL, 2.512 (17%) no HUAP, 2.031 (14%) no HOF, 1.879 (13%) no
HMCT, 1.241 (8%) na MAR e 1.241 (8%) no HGVF.
Os dados informados, apontaram 5.434 (29,7%) internações em leitos
especializados em cirurgia, 4.108 (22,4%) em clínica médica, 3.829 (21%) em
obstetrícia, 1.344 (7,33%) em pediatria e 3.586 (19,57%) em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
De acordo com a Portaria Nº 1.101 de 2002 e Portaria Nº 1.631 de 2015, as
internações esperadas, considerando a população residente seria de 8.217 (20,01%)
internações em cirurgia, 13.559 (33,03%) para clínica médica, 8.320 (20,26%) para
obstetrícia, 6.163 (15,05%) pediatria e, 4770 (11,64%) para UTI.
A ampliação estimada das internações, de acordo com os parâmetros citados foi:
2.783 (12,25%) para as internações em cirurgia; 9.451 (41,60%) em clínica médica;
4.481 (19,72%) em obstetrícia; 4.819 (21,21%) em pediatria; e, 1.184 (5,22%) em UTI
como mostra a Figura 74.
Figura 85. Distribuição das internações de residentes, de acordo com a produção
informada e produção esperada, segundo as Portarias Nº1.101 de 2002 e Nº 1.631 de
2015 do Ministério da Saúde, Niterói, 2019.
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Desta forma, considerando as internações registradas e as esperadas, atingiu-se
66,13% das internações em cirurgia, 30,30% em clínica médica, 46,14% em obstetrícia,
21,81% em pediatria e 75,18% das internações em UTI,
Em relação à disponibilidade de leitos, foram informados através dos registros da
VIPAHE e dos relatórios de gestão, 184 (22,08%) leitos para cirurgia, 175 (21%) para
clínica médica, 83 (9,97%) para obstetrícia, 257 (33,25%) para psiquiatria, 51 (6,12%)
para pediatria, e 83 (9,96%) para UTI, totalizando 833 leitos, de acordo com a figura
abaixo.
Figura 86. Distribuição da necessidade de leitos, segundo especialidades, segundo as
Portarias Nº1.101 de 2002 e Nº 1.631 de 2015 do Ministério da Saúde e número de leitos
informados pelos relatórios de gestão e VIPAHE, Niterói, 2019.
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De acordo com os parâmetros do MS, considerando a população por faixa etária,
a disposição dos leitos seria de 20 (2,53%) leitos em neonatologia, 118 (14,85%) em
cirurgia, 331 (41,95%) em clínica médica, 70 (8,9%) em psiquiatria, 99 (12,54%) em
pediatria, 48 (6%) para pacientes sob Cuidados Prolongados, e 103 (13,05%) em UTI,
totalizando 789 leitos.
Quanto aos leitos de UTI, segundo os parâmetros utilizados, a distribuição por
especialidades seria: neonatologia (11; 12,08%); pediatria clínica (5; 5,50%); pediatria
cirúrgica (2; 2,20%); clínica 15 a 59 anos (11; 12,08%); clínica 60 anos e mais (30;
32,96%); cirúrgica 15 a 59 anos (10; 10,99%); e, cirúrgica 60 anos e mais (22; 24,17%).
Em relação aos indicadores de produção e desempenho hospitalar, de acordo com
os dados obtidos através do relatório de gestão de 2019, do total das internações
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(10.696), o HEAL apresentou um tempo médio de permanência (TMP) de 7,59 dias,
considerando uma taxa de ocupação de 93,84% para os 236 leitos informados. Já os
indicadores segundo especialidades estão expressos na tabela a seguir.
Tabela 10. Tabela de indicadores de produção e desempenho do Hospital Estadual
Azevedo Lima, Niterói, 2019.
Relatório de Gestão

Especialidade
do leito

TMP P/dia L/dia

Parâmetro (90%)

Diferença

Tx
C
C
Int. Diárias
TMP P/dia L/dia Int. Diárias
Int. Diárias
Ocup
/L/A
/L/A
94% 10696 81213
45
4,8
213
236 16284 77756
69 152% 96%
106% 4674 22401
81
2,4
52
58
7946 19070 137 170% 85%
89% 3217 20599
51
4,1
59
65
5265 21587
81 164% 105%

TOTAL
7,6
223
236
4,8
61
58
Obstetrícia
Cirurgia
6,4
56
65
Clínica
6,9
40
24 171% 2122 14708
90
7,0
22
24
1152
Médica
UTI
8,3
44
41 124% 1928 15917
55
5,7
37
41
2419
Legenda
P/dia = Paciente/dia - L/dia = Leito/dia - Int. = Internações - C/L/A = Capacidade/Leito/Ano
Fonte: Relatório de Gestão, 2019/BRASIL, 2012

8006

48

54%

54%

13667

59

125%

86%

De acordo com os parâmetros utilizados, considerando 90% de taxa de ocupação,
o TMP ideal seria de 4,78, possibilitando um total de 16.284 internações, com ampliação
de 5.558 (152%) internações. Foi observado no período analisado, que a taxa de
mortalidade hospitalar geral informada no HEAL foi de 7,64%.
Os dados obtidos no relatório de gestão de 2019 do HUAP, registraram um total
de 5.637 internações. O TMP informado foi de 10,1 dias com 78,70% de taxa de
ocupação para os 157 leitos informados.
Considerando 90% de taxa de ocupação dos parâmetros do MS, com TMP ideal
de 4,35 dias, a possibilidade de internações seria de 15.124, com ampliação de 9.487
(268%) internações. A taxa de mortalidade hospitalar geral observada no período foi de
7,33%.
A distribuição das internações por especialidades e seus respectivos indicadores
estão apresentados na tabela abaixo.
Tabela 11. Tabela de indicadores de produção e desempenho do Hospital Universitário
Antônio Pedro, Niterói, 2019.
Especialidade
do leito

Relatório de Gestão

Diferença

157

199

Tx
Ocup
78,70

5637

57176

C
/L/A
28

4,4

180

199

15124

65789

C
/L/A
76

268%

115%

62

68

91,20

2044

22743

30

6,95

62

68

3264

22685

48

160%

100%

43
7
6
17

70
9
7
18

62,40
74,70
75,40
96,10

2882
516
195
717

15858
2453
2294
6345

41
57
23
40

4,1
2,4
3,5
5,7

64
8
6
16

70
9
7
18

5670
1233
658
1062

23247
2959
2303
6000

81
137
94
59

197%
239%
337%
148%

147%
121%
100%
95%

TMP P/dia L/dia

TOTAL
10,1
Clínica
11,1
médica
Cirurgia
5,5
Obstetrícia
4,8
Pediatria
11,8
UTI
8,8
Legenda
P/dia = Paciente/dia -

Parâmetro (90%)

Int.

Diárias

TMP P/dia L/dia

Int.

L/dia = Leito/dia - Int. = Internações - C/L/A = Capacidade/Leito/Ano

Diárias

Int.

Diárias

90
Fonte: Relatório de Gestão, 2019/BRASIL, 2012

Quanto ao HOF, de acordo com dados obtidos através da VIPAHE, apresentou
um total de 2.418 internações. O TMP observado foi de 4,84 dias com uma taxa de
ocupação de 59,3% para os 54 leitos informados.
Ao considerar os parâmetros, observou-se que para a taxa de ocupação de 90%, o
TMP ideal seria de 4,88 dias, gerando um total de 3.672 internações. Desta forma, a
possibilidade de ampliação seria de 1.254 (151,9%) internações.
A taxa de mortalidade hospitalar no período foi de 1,2% e as distribuições das
internações, de acordo com as especialidades informadas estão expressas na Tabela 20.
Tabela 12. Tabela de indicadores de produção e desempenho do Hospital Orêncio de
Freitas, Niterói, 2019.
Especialidade
do leito

Relatório de Gestão
TMP P/dia L/dia

Parâmetro (90%)

Diferença

Tx
C
C
Int. Diárias
TMP P/dia L/dia Int. Diárias
Int.
Diárias
Ocup
/L/A
/L/A
59,3% 2418 11697 45
4,9
49
54 3672 17919 68 151,9% 153,2%
61,3% 2418 10739 51
5,5
44
48 2880 15926 60 119,1% 148,3%
43,7% 307
958
52
6,4
5
6
312
1981
52 101,6% 206,8%

TOTAL
4,8
32
54
Cirúrgico
4,4
29
48
Leitos-UTI
3,1
3
6
Legenda
P/dia = Paciente/dia - L/dia = Leito/dia - Int. = Internações - C/L/A = Capacidade/Leito/Ano
Fonte: VIPAHE/BRASIL, 2012

Em relação ao HMCT, considerando as 2.210 internações informadas, apresentou
um TMP de 19,1 dias com 94,9% de taxa de ocupação para os 122 leitos informados. O
TMP ideal, de acordo com os parâmetros, seria de 5,53 dias considerando 90% de taxa
de ocupação, possibilitando um total de 7.320 internações com aumento de 5.110 (331%)
internações.
A taxa de mortalidade hospitalar observada no período foi de 31,7% e as
internações por especialidades informadas, estão distribuídas na tabela abaixo.
Tabela 13. Tabela de indicadores de produção e desempenho do Hospital Municipal
Carlos Tortelly, Niterói, 2019.
Especialidade
do leito

Relatório de Gestão
TMP P/dia L/dia

Parâmetro (90%)

Diferença

Tx
C
C
Int. Diárias
TMP P/dia L/dia Int. Diárias
Int. Diárias
Ocup
/L/A
/L/A
94,9% 2210 42128 19
5,5
111
122 7320 40480 60 331% 96%

TOTAL
19
115
122
Clínica
19
109
115 94,4% 2117 39643 19
7
105
115 5520
médica
UTI
9,0
7
7
97,3% 276
2485
40
6,5
6
7
357
Legenda
P/dia = Paciente/dia - L/dia = Leito/dia - Int. = Internações - C/L/A = Capacidade/Leito/Ano
Fonte: VIPAHE/BRASIL, 2012

38364

48

261%

97%

2310

51

129%

93%

O HGVF apresentou um total de 2.528 internações, com TMP de 6 dias e 82,7%
de taxa de ocupação, considerando os 50 leitos informados.
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De acordo com os parâmetros, o TMP ideal seria de 4,62 dias, que para os leitos
informados e taxa de ocupação de 90%, o desempenho poderia ser de 3.600 internações.
Considerando o desempenho paramétrico, a ampliação na capacidade de internação seria
de 1.072 (142,4%).
A taxa de mortalidade hospitalar foi de 1,2% e a distribuição das internações por
especialidades, estão expressas a seguir.
Tabela 14. Tabela de indicadores de produção e desempenho do Hospital Municipal
Getúlio Vargas Filho, Niterói, 2019.
Especialidade
do leito
Pediatria
Clínica
Pediatria
Cirúrgica
UTI
TOTAL

Relatório de Gestão
TMP P/dia L/dia

Tx
Ocup

6,3

34

34

98,8%

1,5

2

6

34,1%

8,3
5,4

7
35

10
50

Int.
1955

434
66,3% 292
70,1% 2389

Parâmetro (90%)
Diárias

C
TMP P/dia L/dia
/L/A

Diferença

Int.

Diárias

C
/L/A

Int.

Diárias
91,9%

12255

58

4,6

31

34

2448

11261

72

125,2%

540

83

2,4

5

6

822

1973

137

189,4% 365,3%

2421
12795

30
48

6,9
4,6

9
46

10
50

480
3600

3298
16632

48
72

164,6% 136,2%
150,7% 130,0%

Legenda
P/dia = Paciente/dia - L/dia = Leito/dia - Int. = Internações - C/L/A = Capacidade/Leito/Ano
Fonte: VIPAHE/BRASIL, 2012

Os indicadores de desempenho da MAR apontaram que para o total de 1.464
internações, o TMP foi de 3,06 dias com uma taxa de ocupação de 61%. Com um TMP
de 5,2 dias e 90 % de taxa de ocupação, a produção hospitalar seria de 2.192 internações,
com ampliação de 728 (150%) internações.
A tabela a seguir, mostra os indicadores obtidos pelos dados informados e os
indicadores paramétricos.
Tabela 15. Tabela de indicadores de produção e desempenho do Maternidade Municipal
Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira, Niterói, 2019.
Especialidade
do leito
TOTAL
Obstetrícia
UTI Neonatal

Relatório de Gestão
TMP P/dia L/dia
3,1
2,5
5,2

12
10
2

20
16
4

Parâmetro (90%)

Diferença

Tx
C
C
Int. Diárias
TMP P/dia L/dia Int. Diárias
Int. Diárias
Ocup
/L/A
/L/A
61% 1464 4481
74
5,2
14
20 2192 5261
64 150% 117%
64% 1464 3710
92
2,4
14
16 2192 5261 137 150% 142%
53% 148
771
37
8,8
4
4
152
1338
38 103% 173%

Legenda
P/dia = Paciente/dia - L/dia = Leito/dia - Int. = Internações - C/L/A = Capacidade/Leito/Ano
Fonte: VIPAHE/BRASIL, 2012

DISCUSSÃO
As análises realizadas através dos dados obtidos no DATASUS, apontaram que
as maiores proporções dos óbitos e internações dos residentes, 86% e 83,76%
respectivamente, ocorreram em Niterói.
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O perfil da mortalidade geral do estado do Rio de janeiro aponta como principais
causas dos óbitos, segundo grande grupo do CID-10, as doenças do aparelho circulatório,
neoplasias, doenças do aparelho respiratório, causas externas de morbidade e
mortalidade, sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais e
demais.
O perfil dos óbitos dos residentes de Niterói se mostrou semelhante ao perfil dos
óbitos ocorridos no estado do Rio de Janeiro, exceto os óbitos por doenças infecciosas e
parasitárias, que no perfil geral do estado, ocupou a sétima posição, enquanto entre os
residentes do município de Niterói, foi a quinta causa de óbito para o mesmo período
analisado.
IAM e AVC foram as principais causas específicas por doença do aparelho
circulatório, tanto para os óbitos de residentes ocorridos em Niterói quanto àqueles com
ocorrência em outros municípios do estado do Rio de Janeiro. O mesmo padrão foi
observado para os óbitos de não residentes com ocorrência em Niterói.
Os estabelecimentos que registraram maiores ocorrências de óbitos por doenças
do aparelho circulatório foram, HEAL (260) e HMCT (194), além de ter sido a principal
causa dos óbitos nos dois estabelecimentos.
Em relação às neoplasias, as causas específicas mais frequentes dos óbitos de
residentes ocorridos em Niterói, foram as neoplasias dos brônquios e pulmões, neoplasia
maligna do cólon, neoplasia maligna de mama e demais. Já para os óbitos de residentes
com ocorrência nos demais municípios do estado, a neoplasia maligna de mama foi a
principal causa, enquanto a neoplasia maligna do cólon foi a quarta causa mais
frequente.
Apesar de apresentarem diferentes proporções análises dos óbitos ocorridos em
Niterói e nos demais municípios, as neoplasias de mama continuam sendo a principal
causa entre os óbitos, indicando a necessidade de um olhar específico sobre as ações de
prevenção ao câncer de mama, bem como o monitoramento e diagnóstico precoce.
Quanto aos estabelecimentos, as maiores ocorrências de óbitos neste grupo de
análise, foram no HUAP (278), seguido do HMCT (108). Apesar de ter sido observado
35 óbitos por neoplasia no HOF, esta foi a principal causa dos óbitos neste
estabelecimento.
Destaca-se ainda que a predominância das neoplasias nos óbitos do HUAP,
ocorrem pelo fato desse estabelecimento ser habilitado como UNACOM, além de contar
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com serviço de internação às doenças infecciosas e parasitárias, segunda causa mais
frequente no HUAP.
Dos óbitos por doenças do aparelho respiratório, as pneumonias foram as
principais causas. Isto foi observado tanto nos óbitos de residentes ocorridos em Niterói,
quanto àqueles ocorridos nos demais municípios do estado.
Os estabelecimentos que tiveram maiores registros de óbitos neste grupo de
causas foram, HMCT (159) e HEAL (115).
Apesar dos óbitos por doenças do aparelho respiratório apresentar coerência com
o perfil de mortalidade do Brasil e do estado do Rio de Janeiro (terceira causa nas três
unidades de análise), os óbitos ocorridos por pneumonias instigam um olhar minucioso
sobre o cuidado e a evitabilidade destes óbitos.
As causas externas de morbidade e mortalidade, tiveram as violências como
principal motivo dos óbitos em todas as análises, com maior registro de ocorrência no
HEAL (160).
Já as doenças infecciosas e parasitárias, apresentaram como principais causas
específicas, além de outras septicemias, os óbitos decorrentes de HIV, tuberculose,
diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível e hepatite viral crônica.
Este padrão foi observado tanto nos óbitos entre os residentes quanto não
residentes. O estabelecimento que registrou maior ocorrência de óbito por doenças
infecciosas e parasitárias foi o HMCT (104).
Vale ressaltar que o HMCT possui leitos especializados ao tratamento de
HIV/AIDS, o que explica a ocorrência destes óbitos neste estabelecimento.
Em relação à ocorrência de óbitos de residentes e não residentes, nos
estabelecimentos de saúde de Niterói, os estabelecimentos públicos apresentaram maior
variação na proporção de residentes e não residentes quando comparado com os
estabelecimentos privados.
O perfil etário dos residentes foi semelhante para os óbitos ocorridos em Niterói
quando comparado com os óbitos de residentes ocorridos em outros municípios do
estado, sendo que as faixas etárias acima de 60 anos apresentaram as maiores taxas de
mortalidade tanto de residentes ocorridas em Niterói quanto fora e ainda os de residentes
de outros municípios ocorridos em Niterói. Quanto à variável sexo, não houve diferença
estatisticamente significativa.
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O perfil etário dos não residentes também foi semelhante, exceto os óbitos entre
menores de um ano. Nesta faixa etária, a proporção foi de 1,6% entre residentes e 5,49%
entre não residentes.
Do ponto de vista das internações, o perfil observado condiz com o esperado.
Contudo, houve excesso nas internações por transtornos mentais e comportamentais,
sendo a segunda causa de internação no município de Niterói, enquanto na comparação
com o perfil estadual, ocupava a 15ª.
Isto se explica pela presença de estruturas como o Hospital Psiquiátrico de
Jurujuba, que concentrou 1.881 (67,51%) das 2.786 internações ocorridas neste grupo de
causa entre os residentes. Em seguida, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
Henrique Roxo registrou 480 (17,22%) internações, e juntos, representaram 84,73% do
total das internações neste grupo de causas.
Na sequência, as internações por lesões, envenenamentos, e algumas outras
consequências de causas externas entre os residentes, apresentaram como principais
causas específicas, as fraturas gerais. Já as fraturas envolvendo múltiplas regiões do
corpo, foi a décima causa de internação entre os residentes com ocorrência em Niterói e
a terceira causa entre os residentes internados em outros municípios.
Neste sentido, observou-se que o Hospital Estadual Alberto Torres, em São
Gonçalo – RJ, foi o principal estabelecimento com registro de internações dos residentes
de Niterói internados fora do município de residência, sendo que 43,17% destas
internações foram por lesões, envenenamentos, e algumas outras consequências de
causas externas.
Já as internações ocorridas em Niterói, a maior proporção observada foi no
HEAL, com 25% (2.778) de suas internações neste grupo de causas.
As internações decorrentes de neoplasias, apresentaram distribuição de causas
semelhante à distribuição de causas observadas no perfil dos óbitos, destacando-se as
internações por neoplasia maligna de mama, brônquios e pulmão, cólon e demais.
O estabelecimento que registrou maior frequência de internações por neoplasias
foi o HUAP, com 1.763 registros, representando 27% de suas internações. Na sequência
destaca-se o HOF com 424 internações, que representaram 20% do total neste
estabelecimento.
As doenças do aparelho circulatório foram a sexta causa das internações, sendo
que IAM e AVC registraram as maiores ocorrências. Ao comparar com os dados da
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mortalidade, principal causa dos óbitos, verificou-se que os óbitos por IAM (359)
superaram as internações (254).
Entretanto, a análise do perfil da mortalidade foi realizada com a base de dados
de 2018, enquanto as internações com dados de 2019. Ainda assim, mesmo com as
informações de mortalidade referentes a 2019 sendo preliminares, foi possível observar
350 registros de óbitos por IAM mantendo o comportamento identificado.
Quanto aos estabelecimentos com maior número de internações por doenças do
aparelho circulatório, o HEAL registrou 785 ocorrências e o HUAP teve 538 internações,
representando 88% do total das internações neste grupo.
No que tange aos procedimentos realizados em Niterói, os principais
procedimentos clínicos confirmam o perfil observado nas análises de grande grupo e de
causas específicas.
Assim, os procedimentos para tratamentos em psiquiatria, tiveram maior
cômputo. Destacaram-se ainda os procedimentos para tratamentos de doenças
cardiovasculares e do sistema nervoso central e periférico (AVC), bem como tratamentos
de pneumonia ou influenza.
Para os procedimentos cirúrgicos, aqueles relacionados ao parto, tiveram maiores
proporções, assim como analisado nas causas de internações.
Na sequência, observam-se os procedimentos cirúrgicos de membros inferiores,
superiores e politraumatizados, com alerta para as amputações. Vale pontuar que para as
amputações não traumáticas, existe a participação do diabetes mellitus, tendo registro de
105 internações.
O perfil etário das internações de residentes, evidenciou maiores proporções entre
as faixas etárias de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, seguida de 50 a 59 anos e demais.
Contudo, ao analisar o perfil etário das internações dos residentes com ocorrência em
outros municípios do estado do Rio de Janeiro, observou-se que as faixas etárias mais
frequentes foram de 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, seguida das demais.
Este perfil etário pode estar relacionado às causas das internações, uma vez que a
principal causa entre os residentes internados fora de Niterói foram as neoplasias, que
acomete as populações mais envelhecidas.
Quanto às internações em menores de um ano, assim como observado na análise
dos óbitos, a proporção entre os residentes (4,02%) foi menor quando comparada com os
não residentes (6,6%).
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Para a análise da produção hospitalar, a partir dos dados informados pelos
relatórios de gestão (HEAL e HUAP) e relatórios da VIPAHE (HMCT, HOF, HGVF E
MMAR), o percentual de internações de residentes foi de 59,35%, enquanto as
internações de não residentes representaram 40,65% do total.
Comparando com o percentual indicado pela análise dos dados do SIH-SUS
(83,76%), observou-se desproporções entre os dados informados e os dados disponíveis
no DATASUS.
De acordo com as Portarias Nº1.101 de 2002 e Nº 1.631 de 2015 do Ministério da
Saúde, é esperado que entre 7 a 9% da população tenha necessidade de internação,
porém, a taxa de internação observada no período foi de 4,8%.
Isto sugere que os possíveis 4% faltantes deste indicador, podem estar sendo
atendidos nas estruturas privadas.
Concernente à produção hospitalar, observou-se que a distribuição por
estabelecimentos girou em torno do HEAL, HUAP, HOF, HMCT e MMAR.
Comparando com a produção observada pelos dados do SIH-SUS, a produção do
HMCT se mostrou discordante, uma vez que apareceu em último lugar na distribuição
desta análise.
Na comparação dos dados paramétricos com os dados informados, para as
internações informadas e esperadas, a ampliação das internações se relaciona com a
necessidade de ampliação dos leitos por especialidades.
Assim, para as internações em clínica médica, sugere-se a ampliação de 9.451
internações para atingir as 13.559 internações esperadas para a população. Isto está
relacionado com a necessidade de ampliação de 156 leitos nesta especialidade, de acordo
com análise dos parâmetros.
O mesmo acontece com as internações em pediatria. A análise paramétrica
apontou a necessidade de ampliação de 48 leitos em pediatria, sendo que a ampliação de
internações analisadas, foi de 4.819 para atingir o esperado de 6.163.
Em relação às internações em leitos de UTI, a ampliação estimada é de 1.184
internações e 20 leitos.
Quanto à análise de desempenho hospitalar para os hospitais analisados, a análise
paramétrica parte da premissa de que a redução no TMP gera consequente aumento nas
internações gerais e por especialidades.
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Desta feita, considerando os leitos informados e a produção hospitalar, a partir
dos parâmetros, a clínica médica registraria no total 12.384 internações, estando mais
próxima das 13.559 internações esperadas.
Já para as internações em pediatria, com os leitos que foram informados e os
indicadores paramétricos (TMP e taxa de ocupação), a ampliação possível seria de 2.584,
atingido 3.928 das 6.163 internações esperadas.
Deste modo, entende-se que com a ampliação de leitos sugerida através dos
parâmetros, seja possível atingir as internações esperadas em cada especialidade.
Em alguns dos estabelecimentos analisados, a taxa de ocupação informada foi
superior a 90%, considerada ideal segundo os parâmetros utilizados (Brasil, 2015).
Todavia, o TMP informado foi superior ao TMP esperado, refletindo na capacidade de
internações, com redução no desempenho.
As maiores taxas de mortalidade informadas, foram observadas no HMCT
(31,7%), HEAL (7,64%) e HUAP (7,33%), sendo que a taxa de mortalidade do HMCT
foi a mais discrepante entre os hospitais analisados.
Isto indica a necessidade de análise nos processos assistenciais, mas também, um
olhar para os recursos da rede de atenção à saúde, que pode estar apontando para uma
demanda por cuidados terminais.
Limitações
As limitações para a construção das análises apresentadas neste relatório, foram
desde a disposição dos bancos de dados nos sistemas do DATASUS, até a comparação
paramétrica dos dados informados, com as portarias utilizadas.
A base de dados do sistema SIM apresenta um delay nas informações quando
comparado com os dados do sistema SIH-SUS, de modo que a base de dados mais atual,
disponível no SIM, é a de 2018 inviabilizando as comparações entre óbitos e internações.
Entretanto, as informações contidas na base de dados do SIM, possibilita análise
tanto da rede pública quanto da rede privada. Isso é possível pela emissão obrigatória da
Declaração de óbito (DO), para toda ocorrência de óbito, independentemente do local de
ocorrência. Assim, as informações contidas na base de dados do SIH-SUS são parciais,
já que não contemplam a rede privada, que possui importante participação nas
internações municipais.
Os dados obtidos através dos relatórios de gestão (HEAL e HUAP),
apresentaram inconsistência, necessitando de esforços para a extração das informações
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necessárias à comparação com os parâmetros, e padronização da análise destes relatórios
com os obtidos pela VIPAHE.
Do ponto de vista dos indicadores, de acordo com Medronho (2009), um
indicador tem a finalidade de refletir a situação de saúde, sendo definido por aquilo que
se pretende medir.
Com o intuito de avaliar os indicadores, apresentados nos relatórios de
desempenho hospitalar utilizados, seguiu-se os critérios apresentados na literatura, uma
vez que um indicador só é válido quando é capaz de “representar adequadamente o
fenômeno de interesse” (Medronho, 2009, pg.33).
O quadro a seguir apresenta os cinco critérios que um indicador deve atender para
ser considerado válido e suas respectivas avaliações.
Tabela 16. Tabela de avaliação das limitações, de acordo com os critérios literários, para
indicadores de qualidade.
Requisitos

Avaliação

Disponibilidade de dados,
representatividade ou cobertura.

Os indicadores analisados apresentaram informações parciais,
exceto os indicadores da análise da mortalidade.

Uniformidade e confiabilidade.

Presença de diferenças importantes na metodologia de
apuração e cálculo, comprometendo as comparações.

Simplicidade e facilidade de interpretação.

Ausência de uniformidade na confecção dos indicadores
(cálculo das necessidades de leitos com 3 portarias que
diferem entre si).

Sinteticidade da abrangência dos fatores
que influenciam no estado de saúde das
coletividades.

Analisando somente os indicadores, não é possível avaliar
quais os fatores contribuem para o desempenho esperado
frente a capacidade instalada e a necessidade estimada.

Poder discriminatório permitindo
comparações entre populações.

Dada a complexidade dos problemas, os indicadores
analisados não permitem comparação entre populações por
necessitarem de ajustes em suas estruturas.

Fonte: Elaboração própria.

Desta forma, os obstáculos encontrados referentes às portarias, relacionam-se
com os cálculos dos indicadores de desempenho, que se diferem entre elas,
comprometendo a factibilidade das comparações entre o que foi informado e o que seria
esperado.
Neste sentido, houve a necessidade de tomada de decisão sobre qual o método de
cálculo ideal, disposto pelos parâmetros, para o contexto da análise.
Recomendações para futuras análises
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Para a viabilidade de futuras análises, tanto para o desempenho da rede hospitalar
quanto demais análises situacionais da atenção à saúde da população, recomenda-se:
● Atualização sistemática das informações;
● Construção de indicadores de qualidade;
● Avaliação sistemática para identificação de falhas;
● Vinculação de todas as internações a uma AIH.
Estas medidas visam corrigir as diferenças nas informações disponíveis nos
sistemas de saúde com aquelas apresentadas pela SMS, a exemplo das informações de
disposição de leitos, onde o que é informado pelo CNES não coincide com o que foi
informado nos relatórios de gestão.
O mesmo comportamento foi observado para alguns registros de internações.
Estas diferenças, ainda que pequenas, comprometem a confiabilidade dos dados que
serão utilizados nas análises.
Conforme apresentado na tabela 24, recomenda-se uma avaliação da qualidade
dos indicadores, para que possam ser construídos de modo que, ao serem utilizados,
reflitam a situação analisada de forma fidedigna.
Portanto, a avaliação sistemática é imprescindível para correção do que foi
pontuado na avaliação dos indicadores e outras falhas que possam ser observadas.
Em relação à vinculação das internações a uma AIH, esperava-se que os dados da
SMS fossem superiores aos do SIH-SUS, o que se confirmou para as internações totais,
21.397 internações de acordo com SIH-SUS e 24.814 segundo SMS e relatórios de
gestão.
No entanto, ao comparar as internações de residentes com ocorrência em Niterói,
para as especialidades analisadas nos relatórios, os dados obtidos no SIH-SUS foram
superiores, com 15.222 registros de internações enquanto os dados informados
registraram 14.426.
Considerando o fato de algumas AIHs serem referentes há anos anteriores,
observa-se que os dados da SMS estão subinformados em relação aos do sistema SIHSUS, a exemplo de algumas internações em UTI pediátrica que foram informadas no
SIH-SUS e não haviam sido registradas nos dados da VIPAHE.
Sendo assim, vincular todas as internações a um AIH, seria capaz de evitar estas
diferenças nos registros de internações.
Problemas centrais
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A análise do diagnóstico situacional da rede hospitalar municipal, evidenciou que
os principais desafios a serem superados são:
● TMP elevado;
● Taxa de ocupação;
● Taxa de mortalidade.
Conforme observado na comparação dos indicadores de desempenho informados
com os parâmetros das portarias utilizadas, para aqueles estabelecimentos que já
operavam com taxa de ocupação ideal ou até acima do esperado, a redução do TMP seria
capaz de repercutir no aumento da capacidade das internações.
Em contrapartida, os estabelecimentos que apresentaram taxa de ocupação abaixo
e TMP acima do esperado precisariam adequar-se nos dois aspectos analisados para
elevar sua capacidade de internação.
Em relação a taxa de mortalidade, faz-se oportuno explorar os fatores que
contribuem com este indicador em cada estabelecimento.
Seguindo a tríade de Donabedian (1980), organizada em estrutura (características
físicas e organizacionais) processo (ações e relações) e resultados (variações
relacionadas aos elementos anteriores), sugere-se as seguintes adequações relacionadas à
estrutura:
● Adequação arquitetônica e funcional das unidades;
● Localização física das unidades; (verificação do endereço das unidades)
● Necessidade de esforços de conservação e manutenção;
● Inventário de reformas e adequações necessárias;
● Principais unidades assistenciais em termos de produção pertencentes a
outra esfera de governo, sendo que uma delas não realiza contratualização
com o município de Niterói;
● Existência de múltiplos vínculos de trabalho, inclusive com contratos
precários gerando instabilidade nas equipes;
● Informatização parcial e precária.
Do ponto de vista dos processos, por não terem sido analisados in loco, buscouse elaborar questões norteadoras a fim de compreender os possíveis processos
relacionados aos problemas centrais, quais sejam:
● Baixa resolutividade?
● Dificuldade de realização de exames secundários de diagnóstico?
● Necessidade de capacitação das equipes?
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● Acúmulo de pacientes na emergência, sem garantia de seguimento
horizontal/longitudinal?
● Deficiência no processo de gestão da clínica nas unidades?
● Dificuldade nas pactuações de regulação com municípios vizinhos,
favorecendo a longa permanência de usuários?
● Articulação insuficiente da Atenção Hospitalar com a Atenção Básica
desfavorecendo a mediação técnica e estabelecimento de processo de alta
segura?
● Dificuldade de liberação dos pacientes em assistência de UTI para
enfermarias comuns por fragilidade assistencial?
● Desvinculação das operações de assistência e suprimento?
● Fragilidade do sistema de informações para se acompanhar e promover
protagonismos de gestão locais.
Proposta para adequação hospitalar a partir dos pontos críticos
A elaboração das propostas de adequação hospitalar foi organizada a partir dos nós
críticos observados na análise de desempenho hospitalar e apresentada nos seguintes
blocos: Clínica médica; Pediatria; Cuidados Prolongados; UTI; e, elaboração de projeto
de gestão para a viabilidade das propostas.
Tabela 17. Tabela de propostas para adequação da rede hospitalar de Niterói a partir dos
pontos críticos observados.
Pontos de ampliação e
adequação

Clínica Médica

Pediatria

Proposta
Experiência modelar de um projeto de Hospital Geral
Clínico com cuidados intensivos e capacidade
diagnóstica plena (bioquímica, imagem, traçados,
tomografia, ultrassonografia etc.). Esta unidade
poderia ter um foco, ainda que não exclusivo na
atenção
Cardiovascular,
particularmente
na
cardiologia intervencionista. Apresenta-se como boa
oportunidade a continuidade da operação do HMRO,
com a mudança de seu perfil, tendo metade de sua
capacidade dedicada à Clínica Médica e metade à
Cardiologia, inclusive intervencionista.
Investimento em melhoria de processos de gestão e de
trabalho para se alcançar uma produção máxima com
segurança e responsabilidade social
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Cuidados Prolongados

UTI

Implantar 50 leitos de Cuidados Intermediários em
Hospital de Cuidados Prolongados no Hospital
Municipal Orêncio de Freitas, com preparação de
leitos específicos e ginásio de reabilitação/preparação
para as atividades de vida cotidianas, para articular e
integralizar cuidados na rede, sejam transicionais,
paliativos, de reabilitação e terminais. Esta proposição
ganharia mais musculatura com a implantação de pelo
menos duas equipes de Internação Domiciliar no
escopo das definições do PAD do Ministério da
Saúde.
A nova unidade hospitalar poderia cobrir o déficit de
leitos de cuidados intensivos e ser um local de
desenvolvimento como unidade escola para
treinamento e elaboração de protocolos e guidelines
para outras unidades, já que, se por um lado os leitos
poderiam ficar suficientes parametricamente, para
serem adequados à necessidade deveriam ter um
funcionamento igualmente mais adequado.

Elaboração de projeto de
gestão contemplando as
características propostas:

1. Administração pública indireta (fundacional,
empresa pública ou serviço social autônomo).
2. Independência orçamentária (transferência do
orçamento no início do exercício e execução
orçamentária previamente definida em
contrato de gestão entre entes públicos).
3. Emprego Público (acesso por seleção pública,
contratação CLT e PCCS).
4. Estabelecer conselho administrativo com
participação da gestão municipal do quadro
institucional e da sociedade.
5. Contratação de gestão com plano de meta
plurianual.
6. Estabilidade da gestão com mandatos.

Fonte: Elaboração própria.

Proposições gerais
Para estruturar a organização da rede hospitalar municipal, com foco nas
ampliações sugeridas, propõe-se:
● Implantação de Escola de Governo para organizar a formação permanente
de gestores para os diversos níveis da organização;
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● Implantação de Gerência da Informação na SMS/FMS, com intuito de
organizar, padronizar e supervisionar o processo informacional na rede de
serviços;
● Informatizar a rede hospitalar;
● Implantar processos de Educação Permanente para aprimoramento das
competências técnico-ético-políticas do quadro de pessoal;
● Promover migração para um regime único de contratação de emprego
público.
Implantação de Hospital Geral através de mudança do HRO, após o controle da
Pandemia de COVID-19
● 40 leitos de Clínica Médica de Alta resolutividade;
● 10 leitos de UTI geral de adultos;
● 40 leitos de cardiologia;
● 10 leitos de Unidade Coronariana;
● Centro de Procedimentos Especiais com cardiologia intervencionista,
imagem com TC, Endoscopias (digestiva, colonoscopia e broncoscopia).
Implantação de Unidade de Cuidados Intermediários no HOF (UCP)
● 50 leitos de Cuidado Intermediário (Cuidado Prolongado segundo MS)
sendo: 30 leitos de transição para o domicílio em alta para AB ou para
PAD; e 20 para Cuidados Terminais (hospice);
● Ginásio para ganhos de autonomia e preparação para retorno ao domicílio
(fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Educação Física);
● Transição com transferência de responsabilidade para alta segura, para
PAD ou para AB (ESF, Policlínicas, CER);
● Gestão processual dos CI realizada pela AB;
● Plantão médico sob responsabilidade do HOF.
Revisão do perfil assistencial HOF
● Identificação dos fatores que possam impedir a melhor utilização do
HOF;
● Investimentos para preparação do HOF (estrutura física, equipamentos,
materiais duráveis, material médico e hospitalar etc.) para sua entrada no
CACON de Niterói com ampliação da capacidade de realização de
Cirurgia Oncológica;
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● Implantar Residência Médica e Multiprofissional para ampliar a formação
em tratamento oncológico-parceria com a UFF/HUAP;
● Adequação do quadro de pessoal, através de emprego público para
adequação de perfil e novos padrões de produção;
● Implantação de processo de Gestão de Qualidade.
Revisão do perfil assistencial HMCT
● Referência municipal em Urgência e Emergência;
● Referência em Acidente Vascular Isquêmico;
● Implantação de emergência Cirúrgica não Traumática;
● Articulação com UFF/HUAP para implantação de residências em Clínica
Médica, Terapia Intensiva e Cirurgia (Urgência e Emergência)
Multiprofissional em Saúde;
● Participação no CACON-Niterói com internações por intercorrências em
Oncologia e articulação com os Cuidados Intermediários.
Revisão do perfil assistencial HMGVF
● Adequação temporal com ampliação das cirurgias eletivas com portes
anestésicos maiores, agendadas em período de menor fluxo de internações
(fora da sazonalidade de causas respiratórias agudas;
● Revisão da programação de férias do pessoal técnico de forma a permitir a
flexibilização de leitos clínicos e cirúrgicos;
● Articulação com a OSS gestora do hospital no sentido de potencializar o
processo de Educação Permanente;
● Articulação com novos recursos diagnósticos e terapêuticos em
implantação no HMCT e no futuro HRO.
Revisão do perfil assistencial HMGVF
● Rever o perfil atual de atenção obstétrica de baixo risco para a inserção de
atendimento de maior risco;
● Articulação com a AB visando maior utilização de sua capacidade;
● Conclusão do processo de reforma;
● Articulação com HUCFF/HUAP para implantação de residência em
Obstetrícia e componente de Neonatologia na Residência em Pediatria e
Multiprofissional em Saúde.
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ANEXOS
Scripts de processamento e análise do Software R.
Script de funções para análise de morbimortalidade

# Biblioteca STRINGR
#install.packages("stringr")
library(stringr)

#install.packages("epiDisplay")
library(epiDisplay)
library(csv)

# RECLASSIFICA VARIAVEIS DOS BANCOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE NITEROI/RJ
ReclassificaVariaveis <- function(banco)
{

# 'MES DE COMPETENCIA'
class(banco$MES_CMPT)

banco$MES_CMPT <- as.factor(banco$MES_CMPT)
# ATRIBUIR NOME AOS MESES #
levels(banco$MES_CMPT)

levels(banco$MES_CMPT) <- c("Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun", "Jul",

"Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dez")
#N AIH

class(banco$N_AIH)
banco$N_AIH <- as.factor(banco$N_AIH)
levels(banco$N_AIH)

banco$N_AIH[is.na(banco$N_AIH)]<- "Ignorado"
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#IDENTIFICACAO TIPO AIH
class(banco$IDENT)

banco$IDENT <- as.factor(banco$IDENT)
levels(banco$IDENT)<- c("Internacao Normal","Internacao de longa

permancencia")
# sexo

class(banco$SEXO)
banco$SEXO <- as.factor(banco$SEXO)

levels(banco$SEXO) <- c("Masculino", "Feminino")
# criando uma nova variavel para receber as classificacoes do MOTIVO de
saida/permanencia

banco$COBRANCA <- as.numeric(banco$COBRANCA)

banco$MOTIVO <- cut(banco$COBRANCA, breaks = c(10,19,29,39,49,59,69))
banco$MOTIVO <- as.factor(banco$MOTIVO)

levels(banco$MOTIVO) <- c("Alta", "Permanencia","Transf estabelecimento", "Ob
c/ necropsia","Ob s/ necropsia", "Alta por reoperação")
#gestao

banco$GESTAO <- as.factor(banco$GESTAO)

levels(banco$GESTAO)<-c("Municipal", "Estadual")
#idade

banco$IDADE <- as.numeric(banco$IDADE)
banco$FXETARIA <- cut(banco$IDADE, breaks = c(-1, 1, 4, 9, 14, 19, 29, 39,

49, 59, 69, 79, Inf))

banco$FXETARIA<- as.factor(banco$FXETARIA)

levels(banco$FXETARIA) <- c("Menor 1 ano", "1 a 4 anos", "5 a 9 anos", "10 a
14 anos","15 a 19 anos",

"20 a 29 anos", "30 a 39 anos", "40 a 49

anos","50 a 59 anos", "60 a 69 anos",
#idade2

"70 a 79 anos", "80 anos e mais")

banco$IDADE <- as.numeric(banco$IDADE)

banco$FXETARIA2 <- cut(banco$IDADE, breaks = c(-1, 14, 59, Inf))
banco$FXETARIA2<- as.factor(banco$FXETARIA2)

levels(banco$FXETARIA2) <- c("0 a 14 anos", "15 a 59 anos", "60 anos e mais")
# Tempo de permanência

banco$DIAS_PERM <- as.numeric(banco$DIAS_PERM)
banco$TEMPO_PERM <- cut(banco$DIAS_PERM, breaks = c(0,10, 30, 60, 90, Inf))

levels(banco$TEMPO_PERM) <- c("Até 10 dias", " De 11 a 30 dias", "De 21 a 60
dias", "De 61 a 90 dias", "Acima de 90 dias")
# morte
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banco$MORTE <- as.factor(banco$MORTE)
levels(banco$MORTE)<- c("Não", "Sim")
# carater de internacao
banco$CAR_INT <- as.factor(banco$CAR_INT)

levels(banco$CAR_INT) <- c("Eletiva", "Urg/Emerg")
#homonimo

banco$HOMONIMO <- as.factor(banco$HOMONIMO)
levels(banco$HOMONIMO) <- c("Não", "Sim")
# grau de instrucao

banco$INSTRU <- as.factor(banco$INSTRU)
levels(banco$INSTRU) <- c("Ignorado", "1º grau", "2º grau", "3º grau")
#tipo de contraceptivo utilizado 1
banco$CONTRACEP1 <- as.factor(banco$CONTRACEP1)

levels(banco$CONTRACEP1) <- c("Não se aplica", "DIU", "Diafragma",
"Preservativo",

"Hormônio Oral", "Hormônio Injetável", "Coito

Interrompido")

#tipo de contraceptivo utilizado 2
banco$CONTRACEP2 <- as.factor(banco$CONTRACEP2)

levels(banco$CONTRACEP2) <- c("Não se aplica", "DIU", "Preservativo",

"Hormônio Oral", "Hormônio Injetável", "Coito

Interrompido")
#gestante de risco

banco$GESTRISCO <- as.factor(banco$GESTRISCO)
levels(banco$GESTRISCO) <- c("Sim", "Não")
#complexidade

banco$COMPLEX <- as.factor(banco$COMPLEX)

levels(banco$COMPLEX) <- c("Média", "Alta")
#tipo de financiamento
banco$FINANC <- as.factor(banco$FINANC)

levels(banco$FINANC) <- c("FAEC", "MAC")
#raca/cor

banco$RACA_COR <- as.factor(banco$RACA_COR)
levels(banco$RACA_COR) <- c("Branca", "Preta", "Parda", "Amarela",

"Indígena", "Ignorado")
#etnia

banco$ETNIA <- as.factor(banco$ETNIA)
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levels(banco$ETNIA) <- c("Não se aplica", "Aikana")
class(banco$FAEC_TP)

banco$FAEC_TP <- as.factor(banco$FAEC_TP)
banco$FAEC_TP [is.na(banco$FAEC_TP)]<- "Ignorado"
return(as.data.frame(banco))
}
# Filtra o campo Diag_princ avaliando os 3 primeiros valores nos intervalos
entre os colchetes

# valor na posicao 1: [de A à B]
# valor na posicao 2: [de 0 à 9]
# valor na posicao 3: [de 0 à 9]
#
#

Posicao:

1

2

3

Niteroi$DIAG_PRINC,'^[A-B][0-9][0-9]')]

GeraDescricaoDiagPrincipal<-function(Niteroi)
{

# Cria Grupo Diag Principais

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC = ""
# Coloca no campo GRUPO_DIAG_PRINC o codigo do grupo
# Grande Grupo CID10: Algumas doenças Infecciosas e Parasitarias

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[A-B][0-9][0-9]')] =

"Algumas doenças infecciosas e parasitárias"
# Grande Grupo CID10: NEOPLASIAS

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[C][0-9][0-9]')] =

"Neoplasias"

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[D][0-4][0-9]')] =

"Neoplasias"

# Grande Grupo CID10: DOENÇAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS E ALGUNS

TRANSTORNOS IMUNITARIOS

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[D][5-8][0-9]')] =

"Doenças do Sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos
imunitários"

# Grande Grupo CID10: DOENCAS ENDOCRINAS NUTRICIONAIS E METABOLICAS

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[E][0-9][0-9]')] =

"Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas"

# Grande Grupo CID10: TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[F][0-9][0-9]')] =
"Transtornos mentais e comportamentais"
# Grande Grupo CID10:DOENCAS DO SISTEMA NERVOSO

110
Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[G][0-9][0-9]')] =

"Doenças do sistema nervoso"

# Grande Grupo CID10: DOENCAS DOS OLHOS E ANEXOS
Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[H][0-5][0-9]')] =

"Doenças dos olhos e anexos"

# Grande Grupo CID10: DOENCAS DO OUVIDO E DA APOFISE MASTOIDE

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[H][6-9][0-9]')] =
"Doenças do ouvido e da apófise mastóide"
# Grande Grupo CID10: DOENCAS DO APARELHO CIRCULATORIO

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[I][0-9][0-9]')] =
"Doenças do aparelho circulatório"
# Grande Grupo CID10: DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO
Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[J][0-9][0-9]')] =

"Doenças do aparelho respiratório"

# Grande Grupo CID10:DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO
Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[K][0-9][0-9]')] =

"Doenças do aparelho digestivo"

# Grande Grupo CID10: DOENCAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[L][0-9][0-9]')] =
"Doenças da pele e do tecido subcutâneo"
# Grande Grupo CID10: DOENCAS DO SISTEMA OSTEO-MUSCULAR E DO TECIDO

CONJUNTIVO

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[M][0-9][0-9]')] =

"Doenças do sistema osteo-muscular e do tecido conjuntivo"
# Grande Grupo CID10: DOENCAS DO APARELHO GENITOURINARIO

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[N][0-9][0-9]')] =

"Doenças do aparelho geniturinário"

# Grande Grupo CID10: GRAVIDEZ PARTO E PUERPERIO
Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[O][0-9][0-9]')] =

"Gravidez parto e puerpério"

# Grande Grupo CID10: ALGUMAS AFECCOES ORIGINADAS NO PERIODO PERINATAL

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[P][0-9][0-9]')] =
"Algumas afecções originadas no período perinatal"
# Grande Grupo CID10: MALFORMACOES CONGENITAS, DEFORMIDADES E ANOMALIAS

CROMOSSOMICAS
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Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[Q][0-9][0-9]')] =

"Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas"

# Grande Grupo CID10: SINTOMAS, SINAIS E ACHADOS ANORMAIS DE EXAMES CLINICOS
E DE
#

LABORATORIOS NAO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[R][0-9][0-9]')] =
"Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratórios não
classificados em outra parte"

# Grande Grupo CID10: LESOES, ENVENENAMENTOS E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUECIAS DE
CAUSAS EXTERNAS

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[S-T][0-9][0-9]')] =

"Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas"
# Grande Grupo CID10: CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE
Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[V-Y][0-9][0-9]')] =

"Causas externas de morbidade e mortalidade"

# Grande Grupo CID10: FATORES QUE EXERCEM INFLUENCIA SOBRE O ESTADO DE SAUDE
E CONTATO COM SERVICOS DE SAUDE

Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[Z][0-9][0-9]')] =

"Fatores que exercem influência sobre o estado de saúde e contato com serviços
de saúde"

# Grande Grupo CID10: CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIAIS
Niteroi$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(Niteroi$DIAG_PRINC,'^[U][0-9][0-9]')] =

"Códigos para propósitos especiais"
return(Niteroi)
}

## Escreve o Resultado do TAB1 em um arquivo csv
##

tab1ParaCsv <- function(arquivo, campo, casasDecimais, ordenar = "FALSE")
{

a=NULL

nomeCampo=NULL
# Verifica se é para ordenar o resultado
if(ordenar == "crescente")

ordem<-'increasing'

else if(ordenar == "decrescente")

ordem<-'decreasing'

else ordem = FALSE
# Pega nome do banco e do campo passados
# bancoCampo<-deparse(substitute(campo))
bancoCampo<-names(campo)
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# print(sprintf(" TAB1cSV - %s",bancoCampo))
if(length(campo[[1]]) == 0)
{

# print(sprintf("

...TAB1

bancoCampo))

VAZIO:

[%s] %s",

length(campo[[1]]),

return(NULL)

}

else
{

print(sprintf("

...

[%s] %s",

length(campo[[1]]), bancoCampo))

}
# Faz o 'tab1'

tab1(campo,decimal = casasDecimais, sort.group = ordem, graph = F)->a
# Tira o nome do Banco e Pega Somente o nome do Campo para colocar no CSV
nomeCampo <-bancoCampo

if(str_detect(bancoCampo, pattern="\\$"))
{

nomeCampo <-str_extract(bancoCampo, '[$](.*)')
# print(sprintf(" 2 - %s",nomeCampo))
}

else{

# print(sprintf(" NAO TEM \\$ - %s",nomeCampo))
}

nomeCampo <-str_replace(nomeCampo,"[$]","")
# print(sprintf(" 3 - %s",nomeCampo))
# Escreve Cabecalhos

write.table(nomeCampo,arquivo, col.names = FALSE, row.names = FALSE, eol =
";", append = "TRUE")

colnames(a$output.table) <- c("FREQUÊNCIA", "%", "% ACUMULADA")
# Escreve os resultados do TAB1

write.table(a$output.table, arquivo, append = "TRUE", sep=";", na="NA",
dec=",",

eol="\n", col.names = TRUE, row.names = TRUE)

# Pula linha preparando o arquivo para receber o resultado do 'tab1' do

proximo campo

write.table("\n\n",arquivo,append = TRUE,col.names = FALSE, row.names =

FALSE)
}

# Imprime uma lista de 'TAB1' em arquivo csv
# Chamada da funcao tab1ParaCsv para cada campo desejado
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ImprimeListaTab1<-function(arquivo, listaCamposTab1)
{

for(i in 1:length(listaCamposTab1))
{

ordem = " "
aa<-names(listaCamposTab1[i])
if(str_detect(aa, pattern="CNES"))
{

}

print(sprintf("

CNES é o

e estará na ordem DESCRESCENTE..."))

ordem="decrescente"

if(str_detect(aa, pattern="RESIDENCIA"))
{

print(sprintf("

ordem="decrescente"

RESIDENCIA

estará na ordem DESCRESCENTE..."))

}
if(str_detect(aa, pattern="GRUPO_PROC_REA"))
{

print(sprintf("
}

ordem="decrescente"

GRUPO_PROC_REA

estará na ordem DESCRESCENTE..."))

if(str_detect(aa, pattern="GRUPO_DIAG_PRINC"))
{

}

print(sprintf("

GRUPO_DIAG_PRINC

estará na ordem DESCRESCENTE..."))

ordem="decrescente"

if(str_detect(aa, pattern="RACA_COR"))
{

print(sprintf("

ordem="decrescente"

RACA_COR

estará na ordem DESCRESCENTE..."))

}
if(str_detect(aa, pattern="DESC_ESPEC"))
{

}

print(sprintf("

DESC_ESPEC

estará na ordem DESCRESCENTE..."))

ordem="decrescente"

if(str_detect(aa, pattern="GRUPO_DIAG_PRINC"))
{
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print(sprintf("

ordem="decrescente"

GRUPO_DIAG_PRINC

estará na ordem DESCRESCENTE..."))

}
if(str_detect(aa, pattern="MUN_INTERNACAO"))
{

}

print(sprintf("

MUN_INTERNACAO

estará na ordem DESCRESCENTE..."))

ordem="decrescente"

# if(str_detect(aa, pattern="<NOME_DO_CAMPO>"))
# {
#

print(sprintf(" <NOME_DO_CAMPO> é o próximo e estará na ordem

<CRESCENTE/DECRESCENTE>..."))
#

ordem="decrescente"

# }

# print(sprintf("

[%s] - %s ", i, aa))

tab1ParaCsv(arquivo,(listaCamposTab1[i]),2,ordem)
}

}

# Prepara arquivo relatorio SUMMARY
#

PreparaArquivoSummary<-function(arquivo, mesmoArquivo=F)
{

a<-c(0,0,0,0,0,0)
s=summary(a)

# Escreve Cabecalho
write.table("CAMPO",arquivo, col.names = FALSE, row.names = FALSE, eol = ";",

append = mesmoArquivo)

names(s) <- c("Mínimo", "1º Quartil", "Mediana","Média", "3º Quartil",

"Máximo")

b<-data.frame(unclass(s))
write.table(t(b), arquivo, append = "TRUE", sep=";",

na="NA",dec=",",eol="\n",col.names = T,row.names = F)
}
# Imprime o resultado de um SUMMMARY em arquivo csv

# Antes de chamar a funcao pela primeira vez, deve-se preparar o arquivo
# usando a funcao 'PreparaArquivoSummary'

summaryParaCsv <- function(arquivo, campo, casasDecimais)
{

a=NULL

nomeCampo=NULL

115
# Pega nome do banco e do campo passados
bancoCampo<-deparse(substitute(campo))
# Faz o 'summary'
s=summary(campo,digits = casasDecimais)
# Tira o nome do Banco e Pega Somente o nome do Campo para colocar no CSV
nomeCampo <-str_extract(bancoCampo, '[$](.*)')
nomeCampo <-str_replace(nomeCampo,"[$]","")

# Escreve NOME DO CAMPO ANTES DOS RESULTADOS
write.table(nomeCampo,arquivo, col.names = FALSE, row.names = FALSE, eol =

";", append = "TRUE")

# Formata e Escreve os resultados do SUMMARY
b<-data.frame(unclass(s))

write.table(t(b), arquivo, append = "TRUE", sep=";",

na="NA",dec=",",eol="\n",col.names = F,row.names = F)
}

# Decodifica o Codigo de Procedimento para criar os campos referentes a:
# GRUPO, SOBGRUPO, FORMA DE ORGANIZACAO e PROCEDIEMENTO
DecodificaProcRea<-function(Niteroi)
{

# NAO CONCATENA O CODIGO ANTERIOR JUNTO
# Cria o campo COD_GRUPO_PROC_REA (Usa apenas 1º digito do PROC_REA)
Niteroi$COD_GRUPO_PROC_REA<-str_sub(Niteroi$PROC_REA,end=1)
# Cria o campo COD_SUBGRUPO_PROC_REA (Usa 2º e 3º

digitos do PROC_REA)

# Cria o campo COD_ORGANIZA_PROC_REA (Usa 4º e 5º

digitos do PROC_REA)

Niteroi$COD_SUBGRUPO_PROC_REA<-str_sub(Niteroi$PROC_REA,start=2,end=3)
Niteroi$COD_ORGANIZA_PROC_REA<-str_sub(Niteroi$PROC_REA,start=4,end=5)
# Cria o campo COD_PROCEDIMENTO_PROC_REA (Usa 6º a 9º

digitos do PROC_REA)

Niteroi$COD_PROCEDIMENTO_PROC_REA<-str_sub(Niteroi$PROC_REA,start=6,end=9)
# VERIFICAR QUAL USA !!!!
# CONCATENA O CODIGO ANTERIOR JUNTO

# Niteroi$COD_GRUPO_PROC_REA<-str_sub(Niteroi$PROC_REA,end=1)
# Niteroi$COD_SUBGRUPO_PROC_REA<-str_sub(Niteroi$PROC_REA,start=1,end=3)
# Niteroi$COD_ORGANIZA_PROC_REA<-str_sub(Niteroi$PROC_REA,start=1,end=5)

# Niteroi$COD_PROCEDIMENTO_PROC_REA<-str_sub(Niteroi$PROC_REA,start=6,end=9)
}

return(Niteroi)

###############################################################
#

##
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# VERIFICA AS FREQUENCIAS DE CID POR GRANDE GRUPO

##

#

##

# Escrevre o resultado do 'tab1' de cada GG no arquivo 'arq' ##
###############################################################
Tab1CIDGrandeGrupo<-function(arq, banco)
{

ll=NULL

# ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[AB][0-9][0-9]')] )

# tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[A-B][0-9][0-9]')] )
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[C][0-9][0-9]') |
str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[D][0-4][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[D][5-8][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[E][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[F][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[G][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[H][0-5][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[H][6-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[I][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[J][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[K][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
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ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[L][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[M][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[N][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[O][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[P][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[Q][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[R][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[S-T][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[V-Y][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[Z][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-

(banco$GRUPO_DIAG_PRINC[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[U][0-9][0-9]')])
}

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

#################################################################
#

###

#

###

#RELACIONAR A TABELA DO CID COM O BANCO PARA NOMEAR CADA UM

###

#################################################################
# Carrega a tabela que contém os codigos de CID
CarregaTabelaCID<- function(arquivo)
{

# CID_10_CATEGORIAS <- read_delim(arquivo,
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#

";", escape_double = FALSE, locale =

#

trim_ws = TRUE)

locale(encoding = "ISO-8859-1"),

CID_10_CATEGORIAS <- read.csv(file=arquivo, sep=";")

CID_10_CATEGORIAS$CAT <- as.character(CID_10_CATEGORIAS$CAT)

CID_10_CATEGORIAS$DESCRICAO <- as.character(CID_10_CATEGORIAS$DESCRICAO)
}

return(CID_10_CATEGORIAS)

# Cria campo que vai receber o ABreviacao do cid
CriaCampoAbrevCid<-function(banco, tblCid)
{

banco$CID_ABREV<-""

for(i in 1:length(banco$DIAG_PRINC))
{

a <-

tblCid$DESCRICAO[str_detect(tblCid$CAT,pattern=str_sub(banco$DIAG_PRINC[i],star
t=1,end=3))]

banco$CID_ABREV[i] <-a
#

writeLines(CID_10_CATEGORIAS$DESCRABREV[str_detect(CID_10_CATEGORIAS$CAT,patter
n=str_sub(Niteroi$DIAG_PRINC[i],start=1,end=3))])
}

}

return(banco)

# Gera Arquivo csv do TAB1 do CID por CID ABREVIADO
Tab1AbrevCID<-function(arq, banco)
{

ll=NULL
ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[A-B][0-

9][0-9]')] )

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[C][0-

9][0-9]') |

str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[D][0-

4][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[D][5-

8][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
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ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[E][0-

9][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[F][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[G][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[H][0-

5][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[H][69][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[I][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[J][0-

9][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[K][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[L][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[M][0-

9][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[N][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[O][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[P][0-

9][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[Q][0-

9][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[R][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

120
ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[S-T][0-

9][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[V-Y][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[Z][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll[["DIAG_PRINC"]]<-(banco$CID_ABREV[str_detect(banco$DIAG_PRINC,'^[U][0-

9][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
}
####################################################################
#

##

#

##

#RELACIONAR A TABELA DE CODIGOS DE PROCEDIMENTOS COM A DESCRICAO

##

####################################################################

# Carrega a tabela de codigos de procedimentos com a descricao
CarregaTabelaDescricaoGrupos<-function(arquivo)
{

tblGrupos <- read.csv("C:/Dados/SMS_NIT/Banco de

dados/Nit/tblGrupoProcRea.csv", header = T, sep=";")
print(sprintf("

[%s] GRUPOS de Procedimentos com Descricoes Decodificadas",

length(row.names(tblGrupos))))
}

return(tblGrupos)

# Carrega a tabela de codigos de procedimentos com a descricao
CarregaTabelaDescricaoSubGrupos<-function(arquivo)
{

tblSubgrupo <- read.csv("C:/Dados/SMS_NIT/Banco de

dados/Nit/tblSubGrupoProcRea.csv",
print(sprintf("

header = T, sep=";")

[%s] SUBGRUPOS de Procedimentos com Descricoes

Decodificadas", length(row.names(tblSubgrupo))))
}

return(tblSubgrupo)

# Carrega a tabela de codigos de procedimentos com a descricao
CarregaTabelaDescricaoFormaOrganzicao<-function(arquivo)
{

tblFormOrg <- read.csv("C:/Dados/SMS_NIT/Banco de

dados/Nit/tblFormaOrgProcRea.csv", header = T, sep=";")
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print(sprintf("

[%s] FORMAS DE ORGANIZACAO de Procedimentos com Descricoes

Decodificadas", length(row.names(tblFormOrg))))
}

return(tblFormOrg)

# Carrega a tabela de codigos de procedimentos com a descricao
CarregaTabelaDescricaoProcedimentos<-function(arquivo)
{

# Tabela_proc <- read_delim(arquivo, ";", escape_double = FALSE, locale =

locale(encoding = "ISO-8859-1"), trim_ws = TRUE)
Tabela_proc <- read.csv(arquivo, sep=";")

Tabela_proc$CODIGO <- as.integer(Tabela_proc$CODIGO)
print(sprintf("

[%s] Procedimentos com Descricoes Decodificadas",

length(row.names(Tabela_proc))))
return(Tabela_proc)

}

# Carrega banco IBGE com Codigos e Descricao dos Municipios do Brasil
CarregaTabelaMunicipios<-function(arquivo)
{

# Carrega dados IBGE em uma tabela

munBr<-read.csv(arquivo, sep = ";")

munBr$Cod.Municipio <- as.factor(munBr$Cod.Municipio)
munBr$Cod.Municipio<-str_sub(munBr$Cod.Municipio,end=6)
munBr$Cod.Municipio <- as.integer(munBr$Cod.Municipio)
print(sprintf("

[%s] Municipios com Nomes Decodificados",

length(row.names(munBr))))
}

return(munBr)

# Cria campo Descricao Municipio no Banco

CriaCampoMunicipiosIBGE<-function(banco, munBr)
{

banco$RESIDENCIA<-""
banco$MUN_INTERNACAO<-""

for( i in 1:length(banco$MUNIC_RES))
{

banco$RESIDENCIA[i] <- munBr$NOME.MUNIC[munBr$Cod.Municipio ==

banco$MUNIC_RES[i]]

banco$MUN_INTERNACAO[i] <- munBr$NOME.MUNIC[munBr$Cod.Municipio ==

banco$MUNIC_MOV[i]]
}

return(banco)
}
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# Carrega banco CEP com a descricao dos bairros e Logradouros do Brasil
CarregaTabelaBairros<-function(arquivo)
{

# Carrega dados IBGE bairros em uma tabela

BairrosNiteroi<-read.csv(arquivo, sep = ";")
print(sprintf("

[%s] CEPS lidos para decodificar Bairros e Logradouros do

Brasil", length(row.names(BairrosNiteroi))))
}

return(BairrosNiteroi)

# Cria campo Descricao Municipio no Banco
CriaCampoMunicipiosIBGE<-function(banco, munBr)
{

banco$RESIDENCIA<-""
banco$MUN_INTERNACAO<-""

for( i in 1:length(banco$MUNIC_RES))
{

banco$RESIDENCIA[i] <- munBr$NOME.MUNIC[munBr$Cod.Municipio ==

banco$MUNIC_RES[i]]

banco$MUN_INTERNACAO[i] <- munBr$NOME.MUNIC[munBr$Cod.Municipio ==

banco$MUNIC_MOV[i]]
}

return(banco)
}

# Carrega tabela de especialidades de leito
CarregaTabelaEspec<-function(arquivo)
{

# Carrega a tabela de especialidade de leitos
EspecLeito<-read.csv(arquivo, sep = ";")
print(sprintf("

[%s] Especialidade de leitos com Nomes Decodificados",

length(row.names(EspecLeito))))
return(EspecLeito)
}

# Cria campo com a descricao das especialidades de leitos
CriaCampoDescricaoEspec<-function(banco, tblEspec)
{

banco$DESC_ESPEC<-"Ignorado"
for (i in 1:length(banco$ESPEC))
{

# print(sprintf(" %s cod: %s

Desc %s

",i,banco$ESPEC[i],tblEspec$DESC[tblEspec$COD==banco$ESPEC[i]]))
if(banco$ESPEC[i] < 10)
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{

}
}

banco$DESC_ESPEC[i]<-tblEspec$DESC[tblEspec$COD==banco$ESPEC[i]]

}

return(banco)

# Carrega tabela de NATUREZA JURIDICA

CarregaTabelaNatJur<-function(arquivo)
{
natJur<-read.csv(arquivo, sep = ";")
print(sprintf("

[%s] NATUREZA JURIDICA com Descricao Decodificados",

length(row.names(natJur))))
}

return(natJur)

# Cria campo com a descricao da Nat Jur
CriaCampoDescricaoNatJur<-function(banco, tblNatJur)
{

banco$DESC_NAT_JUR<-""

for (i in 1:length(banco$NAT_JUR))
{

banco$DESC_NAT_JUR[i]<-

tblNatJur$DESC_NAT_JUR[tblNatJur$COD==banco$NAT_JUR[i]]
}

return(banco)
}

##############################################################
# FUNCOES QUE SAO UTILIZADAS COM O BANCO DE MORTALIDADE

# ###########################################################
# DECODIFICA A IDADE DO BANCO PARA IDADE EM ANOS

# Cria um novo campo que vai receber o valor da idade em anos
# pois no banco original a idade esta codificada
# Apos, cria campo faixa etaria

DecodificaIdadeMortalidade<-function(banco)
{

print(sprintf("Decodificando Idades...."))
#Cria campo de idade em anos (vazio)
banco$IDADE_ANOS<-""

banco$IDADE_ANOS <-as.integer(banco$IDADE_ANOS)
# Decodifica todas as idades que estao em minuto
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# Decodifica todas as idades que estao em horas
# Decodifica todas as idades que estao em dias

# Decodifica todas as idades que estao em meses

# TODAS ESTAS IDADES SAO MENORES QUE 1 ANO, PORTANTO SERAO '0' ANOS DE IDADE
banco$IDADE_ANOS[which(banco$IDADE<400)] = 0
# Decodifica todas as idades que estao em anos
banco$IDADE_ANOS[which(banco$IDADE>=400 & banco$IDADE < 500)] =

banco$IDADE[which(banco$IDADE>=400 & banco$IDADE < 500)] -400
# Decodifica todas as idades de pessoas centenárias

banco$IDADE_ANOS[which(banco$IDADE>=500 & banco$IDADE < 600)] =

(banco$IDADE[which(banco$IDADE>=500 & banco$IDADE < 600)] -500)+100
banco$IDADE_ANOS[which(banco$IDADE>=600)] =999
banco$FX_ETARIA <- banco$IDADE_ANOS

banco$FX_ETARIA <- cut(banco$IDADE_ANOS, breaks = c(-1, 1, 4, 9, 14, 19, 29,
39, 49, 59, 69, 79, 599, 1000))

banco$FX_ETARIA<- as.factor(banco$FX_ETARIA)
levels(banco$FX_ETARIA) <- c("Menor 1 ano", "1 a 4 anos", "5 a 9 anos", "10 a

14 anos","15 a 19 anos",

"20 a 29 anos", "30 a 39 anos", "40 a 49

anos","50 a 59 anos", "60 a 69 anos",

"70 a 79 anos", "80 anos e mais", "Ignorado")

return(banco)
}

###############################################
### CODIFICA OS MUNICIPIOS PELA TABELA IBGE###
##############################################
# Cria campo Descricao Municipio no Banco

CriaCampoMunicipiosMortalidadeIBGE<-function(banco, munBr)
{

print(sprintf("Decodificando Municipios...."))
banco$RESIDENCIA_MORT<-""
banco$MUN_OBITO<-""

for( i in 1:length(banco$CODMUNRES))
{

munic <- munBr$NOME.MUNIC[munBr$Cod.Municipio == banco$CODMUNRES[i]]
# print(sprintf(" Length %s",length(munic)))
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if(length(munic) == 0)
{
}

banco$RESIDENCIA_MORT[i] <- "CODIGO_MUNICIPIO_INVALIDO"

else
{

banco$RESIDENCIA_MORT[i] <- munBr$NOME.MUNIC[munBr$Cod.Municipio ==

banco$CODMUNRES[i]]
}

banco$MUN_OBITO[i] <- munBr$NOME.MUNIC[munBr$Cod.Municipio ==

banco$CODMUNOCOR[i]]
}

return(banco)
}
############################################################
#### CRIA CAMPO COM GRANDE GRUPO DE CAUSAS DE MORTALIDADE###
############################################################
GeraDescricaoCausaBasica<-function(banco)
{

print(sprintf("Decodificando GRANDE GRUPO Causa Basica..."))
# Cria Grupo Diag Principais
banco$GRUPO_CAUSA = ""

# Coloca no campo GRUPO_DIAG_PRINC o codigo do grupo (codigo definido por vc)
# Grande Grupo CID10: Algumas doenças Infecciosas e Parasitarias

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[A-B][0-9][0-9]')] = "Algumas
doenças infecciosas e parasitárias"
# Grande Grupo CID10: NEOPLASIAS

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[C][0-9][0-9]')] = "Neoplasias"
banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[D][0-4][0-9]')] = "Neoplasias"
# Grande Grupo CID10: DOENÇAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS E ALGUNS
TRANSTORNOS IMUNITARIOS

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[D][5-8][0-9]')] =

"Doenças do

Sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários"
# Grande Grupo CID10: DOENCAS ENDOCRINAS NUTRICIONAIS E METABOLICAS
banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[E][0-9][0-9]')] = "Doenças

endócrinas, nutricionais e metabólicas"

# Grande Grupo CID10: TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[F][0-9][0-9]')] = "Transtornos
mentais e comportamentais"
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# Grande Grupo CID10:DOENCAS DO SISTEMA NERVOSO
banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[G][0-9][0-9]')] = "Doenças do

sistema nervoso"

# Grande Grupo CID10: DOENCAS DOS OLHOS E ANEXOS

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[H][0-5][0-9]')] = "Doenças dos
olhos e anexos"
# Grande Grupo CID10: DOENCAS DO OUVIDO E DA APOFISE MASTOIDE

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[H][6-9][0-9]')] = "Doenças do
ouvido e da apófise mastóide"
# Grande Grupo CID10: DOENCAS DO APARELHO CIRCULATORIO

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[I][0-9][0-9]')] = "Doenças do

aparelho circulatório"

# Grande Grupo CID10: DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO
banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[J][0-9][0-9]')] = "Doenças do

aparelho respiratório"

# Grande Grupo CID10:DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO
banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[K][0-9][0-9]')] = "Doenças do

aparelho digestivo"

# Grande Grupo CID10: DOENCAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[L][0-9][0-9]')] = "Doenças da
pele e do tecido subcutâneo"
# Grande Grupo CID10: DOENCAS DO SISTEMA OSTEO-MUSCULAR E DO TECIDO

CONJUNTIVO

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[M][0-9][0-9]')] = "Doenças do

sistema osteo-muscular e do tecido conjuntivo"

# Grande Grupo CID10: DOENCAS DO APARELHO GENITOURINARIO
banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[N][0-9][0-9]')] = "Doenças do

aparelho geniturinário"

# Grande Grupo CID10: GRAVIDEZ PARTO E PUERPERIO
banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[O][0-9][0-9]')] = "Gravidez

parto e puerpério"

# Grande Grupo CID10: ALGUMAS AFECCOES ORIGINADAS NO PERIODO PERINATAL

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[P][0-9][0-9]')] = "Algumas
afecções originadas no período perinatal"
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# Grande Grupo CID10: MALFORMACOES CONGENITAS, DEFORMIDADES E ANOMALIAS

CROMOSSOMICAS

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[Q][0-9][0-9]')] =

"Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas"

# Grande Grupo CID10: SINTOMAS, SINAIS E ACHADOS ANORMAIS DE EXAMES CLINICOS

E DE
#

LABORATORIOS NAO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[R][0-9][0-9]')] = "Sintomas,
sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratórios não
classificados em outra parte"

# Grande Grupo CID10: LESOES, ENVENENAMENTOS E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUECIAS DE
CAUSAS EXTERNAS

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[S-T][0-9][0-9]')] = "Lesões,

envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas"

# Grande Grupo CID10: CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE
banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[V-Y][0-9][0-9]')] = "Causas

externas de morbidade e mortalidade"

# Grande Grupo CID10: FATORES QUE EXERCEM INFLUENCIA SOBRE O ESTADO DE SAUDE
E CONTATO COM SERVICOS DE SAUDE

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[Z][0-9][0-9]')] = "Fatores que

exercem influência sobre o estado de saúde e contato com serviços de saúde"
# Grande Grupo CID10: CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIAIS

banco$GRUPO_CAUSA[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[U][0-9][0-9]')] = "Códigos
para propósitos especiais"

}

return(banco)

#################################################################
#

###

#RELACIONAR A TABELA DO CID COM O BANCO PARA NOMEAR CADA UM

###

#

###

#################################################################
# Cria campo que vai receber o Abreviacao do cid

CriaCampoDescricaoCidMort<-function(banco, tblCid)
{

print(sprintf("Decodificando Descricao CID...."))
banco$CID_ABREV_MORT<-""

for(i in 1:length(banco$CAUSABAS))
{
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a <-

tblCid$DESCRICAO[str_detect(tblCid$CAT,pattern=str_sub(banco$CAUSABAS[i],start=
1,end=3))]

banco$CID_ABREV_MORT[i] <-a
#

writeLines(CID_10_CATEGORIAS$DESCRABREV[str_detect(CID_10_CATEGORIAS$CAT,patter
n=str_sub(banco$CAUSABAS[i],start=1,end=3))])
}

return(banco)
}
# Gera Arquivo csv do TAB1 do CID por CID ABREVIADO

Tab1MortalidadeCausasEspecificasCID<-function(arq, banco)
{

ll=NULL

ll[["Doenças Infeciosas e Parasitárias"]]<(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[A-B][0-9][0-9]')] )
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL
ll[["Neoplasias"]]<-(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[C][0-

9][0-9]') |
4][0-9]')])

str_detect(banco$CAUSABAS,'^[D][0-

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL
ll[["Doenças do Sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos

imunitários"]]<-(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[D][5-8][09]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL

ll[["Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas"]]<(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[E][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL
ll[["Transtornos mentais e comportamentais"]]<-

(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[F][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL
ll[["Doenças do sistema nervoso"]]<-

(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[G][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )

129

ll=NULL
ll[["Doenças dos olhos e anexos"]]<-

(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[H][0-5][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL
ll[["Doenças do ouvido e da apófise mastóide"]]<-

(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[H][6-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL

ll[["Doenças do aparelho circulatório"]]<(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[I][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL

ll[["Doenças do aparelho respiratório"]]<(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[J][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL
ll[["Doenças do aparelho digestivo"]]<-

(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[K][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL
ll[["Doenças da pele e do tecido subcutâneo"]]<-

(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[L][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL

ll[["Doenças do sistema osteo-muscular e do tecido conjuntivo"]]<-

(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[M][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL

ll[["Doenças do aparelho geniturinário"]]<(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[N][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL

ll[["Gravidez parto e puerpério"]]<(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[O][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
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ll=NULL

ll[["Algumas afecções originadas no período perinatal"]]<(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[P][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL

ll[["Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas"]]<(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[Q][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL
ll[["Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratórios

não classificados em outra parte"]]<-

(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[R][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL

ll[["Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas
externas"]]<-(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[S-T][0-9][09]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL

ll[["Causas externas de morbidade e mortalidade"]]<-

(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[V-Y][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL

ll[["Fatores que exercem influência sobre o estado de saúde e contato com
serviços de saúde"]]<-(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[Z][09][0-9]')])

tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
ll=NULL
ll[["Códigos para propósitos especiais"]]<-

(banco$CID_ABREV_MORT[str_detect(banco$CAUSABAS,'^[U][0-9][0-9]')])
tab1ParaCsv(arq, (ll[1]),2,"decrescente" )
}
######################################################
#### CRIA TABELAS COM CAMPOS PARA SEREM ANALISADOS###
#####################################################
# Imprime uma lista de 'TAB1' em arquivo csv
# Chamada da funcao tab1ParaCsv para cada campo desejado
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ImprimeListaTab1Mortalidade<-function(arquivo, listaCamposTab1)
{

for(i in 1:length(listaCamposTab1))
{

ordem = " "
aa<-names(listaCamposTab1[i])
if(str_detect(aa, pattern="CODESTAB"))
{

print(sprintf("

CODIGO ESTABELECIMENTO é o

e estará na ordem

DESCRESCENTE..."))

ordem="decrescente"

}
if(str_detect(aa, pattern="RESIDENCIA_MORT"))
{

print(sprintf("

RESIDENCIA do usuario estará na ordem

DESCRESCENTE..."))

ordem="decrescente"

}
if(str_detect(aa, pattern="MUN_OBITO"))
{

print(sprintf("

MUN_OBITO municipio de ocorrencia do obito estará na

ordem DESCRESCENTE..."))

ordem="decrescente"

}
if(str_detect(aa, pattern="GRUPO_CAUSA"))
{

print(sprintf("

DESCRESCENTE..."))

GRUPO_CAUSA grupo de causa basica

estará na ordem

ordem="decrescente"

}
if(str_detect(aa, pattern="RACACOR"))
{

print(sprintf("
}

ordem="decrescente"

RACACOR

estará na ordem DESCRESCENTE..."))

if(str_detect(aa, pattern="SEXO"))
{

print(sprintf("
ordem="decrescente"

SEXO

estará na ordem DESCRESCENTE..."))
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}
if(str_detect(aa, pattern="LOCOCOR"))
{

print(sprintf("

DESCRESCENTE..."))

LOCOCOR local de ocorrencia

estará na ordem

ordem="decrescente"

}
if(str_detect(aa, pattern="ATESTANTE"))
{

print(sprintf("

ordem="decrescente"

ATESTANTE

estará na ordem DESCRESCENTE..."))

}
# if(str_detect(aa, pattern="<NOME_DO_CAMPO>"))
# {
#

print(sprintf(" <NOME_DO_CAMPO> é o próximo e estará na ordem

<CRESCENTE/DECRESCENTE>..."))
#

ordem="decrescente"

# }

# print(sprintf("

}

}

[%s] - %s ", i, aa))

tab1ParaCsv(arquivo,(listaCamposTab1[i]),2,ordem)

################################################################
### SEPARA OS NAs DOS ESTABELECIMENTOS PARA ANALISE SEPARADA####
################################################################
PegaRegistrosEstabelecimentoNaoAtribuido<-function(banco)
{

}

estabNA<-subset(banco, is.na(CODESTAB))
return(estabNA)

###################################
###

TABELAS 2X2

###

###################################
TableParaCsv<-function(arquivo, tabela)
{

aux<-as.data.frame(tabela)
soOcorrrencias<-subset(aux,Freq>0)
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# Escreve os resultados do TABLE
write.table(soOcorrrencias, arquivo, append = F, sep=";", na="NA", dec=",",
eol="\n", col.names = T, row.names = F)

write.table("\n\n",arquivo,append = TRUE,col.names = FALSE, row.names =

FALSE)
}

Script de análise das internações
# arquivoBanco = "C:/Users/monic/Dropbox/GT hospitalar/Bancos de
dados/Morbidade hospitalar/Niteroi.csv"

#"C:/Dados/2-Consultoria/Banco de dados/AIH_REJ/NIT_IN.csv")

#"C:/Dados/2-Consultoria/Banco de dados/AIH_REJ/NIT_OUT.csv")

###

AnaliseBancoNiteroi<-function(arquivo, pastaRelatorios)
{

# Scripts de Uso Geral

source("C:/Dados/3-Pessoal/ScriptsR/AbreBancoCsv.R")
# Funcoes para Uso especifico nos bancos da SMS NITEROI
source("C:/Dados/SMS_NIT/Banco de dados/Scripts/FuncoesSMSNiteroi.R")
# Caminho para as pastas de tabelas e relatorios

PastaTabelas<-"C:/Dados/SMS_NIT/Banco de dados/Nit/"
PastaIBGE<-"C:/Dados/SMS_NIT/Base_MUNIC_2018_xls/"
# PastaRelatorios<-"C:/Users/monic/Desktop/in/"
# Carrega tabelas que contem a decodificacao Codigo->Descricao dos

Procedimentos

arqGrupoProcRea<-str_c(PastaTabelas,"tblGrupoProcRea.csv")

arqSubGrupoProcRea<-str_c(PastaTabelas,"tblSubGrupoProcRea.csv")
arqFormaProcRea<-str_c(PastaTabelas,"tblFormaOrgProcRea.csv")
arqProcedimentoProcRea<-str_c(PastaTabelas,"Tabela_proc.csv")
tblGrupos<-CarregaTabelaDescricaoGrupos(arqGrupoProcRea)

tblSubgrupo<-CarregaTabelaDescricaoSubGrupos(arqSubGrupoProcRea)

tblFormOrg<-CarregaTabelaDescricaoFormaOrganzicao(arqFormaProcRea)
tblProcedimentos<-CarregaTabelaDescricaoProcedimentos(arqProcedimentoProcRea)
# Carrega Tabela com Descricao do CID a partir de arquivo

arquivoTblCid<- str_c(PastaTabelas,"CID-10-CATEGORIAS.CSV")
tblCid<-CarregaTabelaCID(arquivoTblCid)
# Carrega Tabela com Descricao da ESPEC a partir de arquivo
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arquivoTblEspec<-str_c(PastaTabelas,"tblEspecLeito.csv")
tblEspec<-CarregaTabelaEspec(arquivoTblEspec)

# Carrega Tabela com Descricao da ESPEC a partir de arquivo
arquivoTblNatJur<-str_c(PastaTabelas,"tblConcla.csv")
tblNatJur<-CarregaTabelaNatJur(arquivoTblNatJur)

# Carrega Tabela de Bairros e Logradouros com base no CEP
arquivoCep<- str_c(PastaTabelas,"tblCepFormatado.csv")
tblBairros<-CarregaTabelaBairros(arquivoCep)
# Abrindo banco do IBGE para nomear os municipios (Banco modificado,

descartou 2 algarismos menos significantes)

arquivoMunicipios<- str_c(PastaIBGE,"MunBrasil.csv")

tblMunicipio<-CarregaTabelaMunicipios(arquivoMunicipios)
# Arquivos de Relatorio que serao gerados

arquivoTab1<-str_c(PastaRelatorios,"testeTAB1Campos.csv")
arquivoSummary<-str_c(PastaRelatorios,"testeInternacoesSUMMARY.csv")
arqCidGrandeGrupo<-str_c(PastaRelatorios,"cidFreqPorGG.csv")

arquivoCidAbrev<-str_c(PastaRelatorios,"cidFreqPorAbrev.csv")
RelatorioFreqDescProcedimentos<-

str_c(PastaRelatorios,"testeFreqDescrProcedimentos.csv")
# arquivoTableEstabGrupoAbrev<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableEstabGrupoAbrev.csv")
# arquivoTableEstabFxEtaria<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableEstabFxEtaria.csv")
arquivoTableCnesResidencia<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableCnesResidencia.csv")
arquivoTableCnesGrupoDiagPrincipal<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableCnesGrupoDiagPrincipal.csv")
arquivoTableCnesDescProcedimento<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableCnesDescProcedimento.csv")
arquivoTableCnesEspecialidade<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableCnesEspecialidade.csv")

arquivoTableCnesMorte<-str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableCnesMorte.csv")
arquivoTableCnesMunicInternacao<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableCnesMunicInternacao.csv")
arquivoTableCnesEspecLeito<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableCnesEspecLeito.csv")

arquivoTableCnesEspecLeitoFxetaria2<-str_c(PastaRelatorios,"

arquivoTableCnesEspecLeitoFxetaria2.csv")

arquivoTableCnesEspecLeitoUTI<-str_c(PastaRelatorios,"

arquivoTableCnesEspecLeitoUTI.csv")
# Abre Banco

banco<-AbreBancoCsv(arquivo)

135

# Exclui Campo 'DIAG_SECUN'
banco$DIAG_SECUN <- NULL

print(length(row.names(banco)))
# Reclassificacao das variaves categoricas e numericas e mudanca dos rotulos
print(sprintf(" RECLASSIFICANDO VARIAVEIS...."))
banco<-ReclassificaVariaveis(banco)
# Cria Levels para os Procedimentos

banco$GRUPO_PROC_REA <- cut(banco$PROC_REA, breaks = c(199999999, 299999999,
399999999, 499999999,599999999))
levels(banco$GRUPO_PROC_REA)

banco$GRUPO_PROC_REA<- as.factor(banco$GRUPO_PROC_REA)

levels(banco$GRUPO_PROC_REA) <- c("Procedimento com finalidade diagnóstica",

"Procedimentos clínicos",

órgãos tecidos e células")

"Procedimentos cirúrgicos", "Transplante de

# Gera campo com a Descricao do DIAGNOSTICO PRINCIPAL
print(sprintf(" GERANDO DESCRICAO PARA DIAGNOSTICO PRINCIPAL...."))
banco<-GeraDescricaoDiagPrincipal(banco)
# Cria campo com Nome dos Municipios

print(sprintf(" GERANDO DESCRICAO PARA Municipios...."))
banco<-CriaCampoMunicipiosIBGE(banco, tblMunicipio)
# Cria Campo com a descricao da Espec

print(sprintf(" GERANDO DESCRICAO PARA Espec"))
print(sprintf("

Entrou ESPEC %s ",length(row.names(banco))))

print(sprintf("

Saiu ESPEC %s ",length(row.names(banco))))

banco<-CriaCampoDescricaoEspec(banco, tblEspec)

# Cria Campo com a descricao da NAT_JUR

print(sprintf(" GERANDO DESCRICAO PARA NAT_JUR"))
print(table(banco$NAT_JUR))

banco<-CriaCampoDescricaoNatJur(banco, tblNatJur)

# Cria no Banco um campo com a descricao Abrevidad do CID
banco<-CriaCampoAbrevCid(banco, tblCid)

# Cria campos com os codigos de procedimento (GRUPO, SUBGRUPO, ORGANIZACAO e
PROCEDIMENTO)
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banco<-DecodificaProcRea(banco)
# Cria uma lista com todos os grupos/Subgrupos/organizacoes/procedimentos que

aparecem no banco sem repeti-los

listaGrupos<-unique(banco$COD_GRUPO_PROC_REA)

listaSubGrupos<-unique(banco$COD_SUBGRUPO_PROC_REA)

listaOrganizacao<-unique(banco$COD_ORGANIZA_PROC_REA)
listaProcedimentos<-unique(banco$COD_PROCEDIMENTO_PROC_REA)
# Mostra a quantidade de cada um: GRUPO, SUBGRUPO, ORGANIZACAO e

PROCEDIMENTO, sem repeticao

writeLines(sprintf("###########################################################
###################################"))
writeLines(sprintf("###

Frequencia de Procedimentos por Grupo, SubGrupo

writeLines(sprintf("###

[%s] Grupos, [%s] Subgrupos, [%s] Formas de

Forma de Organizacao e Procedimentos
Organizacao, [%s] Procedimentos

###"))
###",

length(listaGrupos),length(listaSubGrupos),length(listaOrganizacao),length(list
aProcedimentos)

))

writeLines(sprintf("###########################################################
###################################"))

# Cria campos para receber a decodificacao do COD_PROC_REA
banco$PROC_REA_GRUPO_DESC<- ""
banco$PROC_REA_SUB_DESC<- ""

banco$PROC_REA_FORMA_DESC<- ""
banco$DESC_PROC<- ""

for (i in 1:length(banco$PROC_REA))
{

banco$PROC_REA_GRUPO_DESC[i] <- tblGrupos$GRUPO[ str_detect(tblGrupos$C_GR,

pattern = str_sub(banco$PROC_REA[i], start=1, end=1))]

banco$PROC_REA_SUB_DESC[i] <- tblSubgrupo$SUBGRUPO[

str_detect(tblSubgrupo$CC_SG, pattern = str_sub(banco$PROC_REA[i], start=1,
end=3))]

banco$PROC_REA_FORMA_DESC[i] <- tblFormOrg$FORMA_DE_ORGANIZACAO[

str_detect(tblFormOrg$CC_FO,pattern = str_sub(banco$PROC_REA[i], start=1,
end=5))]

banco$DESC_PROC[i] <-

tblProcedimentos$DESCRICAO[tblProcedimentos$CODIGO==banco$PROC_REA[i]]
}

# FINAL DOS AJUSTES NO BANCO ###
##################################################
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################################################
# INICIO DAS ANALISES E GERACAO DE RELATORIOS

# Gera e Imprime Lista de Resultados de TAB1 em csv
# Lista com os campos desejados
listaCamposTab1=NULL

listaCamposTab1[["banco$GRUPO_PROC_REA"]]<-(banco$GRUPO_PROC_REA)
listaCamposTab1[["banco$ORGANIZA_COD"]]<-(banco$ORGANIZA_COD)
listaCamposTab1[["banco$PROCEDIMENTO"]]<-(banco$PROCEDIMENTO)
listaCamposTab1[["banco$SEXO"]]<-(banco$SEXO)

listaCamposTab1[["banco$FXETARIA"]]<-(banco$FXETARIA)
listaCamposTab1[["banco$RACA_COR"]]<-(banco$RACA_COR)
listaCamposTab1[["banco$CNES"]]<-(banco$CNES)

listaCamposTab1[["banco$COMPLEX"]]<-(banco$COMPLEX)
listaCamposTab1[["banco$DESC_NAT_JUR"]]<-(banco$DESC_NAT_JUR)
listaCamposTab1[["banco$GESTAO"]]<-(banco$GESTAO)
listaCamposTab1[["banco$FINANC"]]<-(banco$FINANC)

listaCamposTab1[["banco$MES_CMPT"]]<-(banco$MES_CMPT)
listaCamposTab1[["banco$DESC_ESPEC"]]<-(banco$DESC_ESPEC)
listaCamposTab1[["banco$CAR_INT"]]<-(banco$CAR_INT)
listaCamposTab1[["banco$IDENT"]]<-(banco$IDENT)

listaCamposTab1[["banco$TEMPO_PERM"]]<-(banco$TEMPO_PERM)
listaCamposTab1[["banco$MOTIVO"]]<-(banco$MOTIVO)
listaCamposTab1[["banco$MORTE"]]<-(banco$MORTE)

listaCamposTab1[["banco$CONTRACEP1"]]<-(banco$CONTRACEP1)
listaCamposTab1[["banco$CONTRACEP2"]]<-(banco$CONTRACEP2)
listaCamposTab1[["banco$GESTRISCO"]]<-(banco$GESTRISCO)

listaCamposTab1[["banco$RESIDENCIA"]]<-(banco$RESIDENCIA)

listaCamposTab1[["banco$MUN_INTERNACAO"]]<-(banco$MUN_INTERNACAO)
listaCamposTab1[["banco$GRUPO_DIAG_PRINC"]]<-(banco$GRUPO_DIAG_PRINC)
print(sprintf(" GERANDO RELATORIO TAB1 DOS CAMPOS...."))
ImprimeListaTab1(arquivoTab1,listaCamposTab1)
PreparaArquivoSummary(arquivoSummary)

summaryParaCsv(arquivoSummary,banco$DIAS_PERM[banco$DIAS_PERM>0],2)
summaryParaCsv(arquivoSummary,banco$UTI_MES_TO[banco$UTI_MES_TO>0],2)
summaryParaCsv(arquivoSummary,banco$VAL_UTI[banco$UTI_MES_TO>0],2)
summaryParaCsv(arquivoSummary,banco$VAL_TOT[banco$VAL_TOT>0],2)
# # Gera arquivo csv de TAB1 de CID (usando Grandes Grupos)
# print(sprintf(" CRIANDO RELATORIO CID-10...."))
# Tab1CIDGrandeGrupo(arqCidGrandeGrupo,banco)
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# Gera arquivo csv de TAB1 de CID (usando Abreviacoes)

print(sprintf(" CRIANDO RELATORIO TAB1 C/ ABREVIACOES CID-10...."))
Tab1AbrevCID(arquivoCidAbrev, banco)
writeLines(sprintf("

PREPARANDO PARA GERAR RELATORIO PROCEDIMENTOS...."))

# Cria o dataframe com as frequencias de todos os PROC_REA do banco
aa<-table(banco$PROC_REA)

freqProcs = as.data.frame(aa)
# Escreve no relatorio CSV, frequencias de GRUPO, SUBGRUPO, FORMA e
PROCEDIMENTOS

x <- data.frame("GRUPO" = 0, "SUBGRUPO" = 0, "ORGANIZAÇÃO" =

0,"PROCEDIMENTO"=0, "FREQUÊNCIA"=0)

write.table(x, RelatorioFreqDescProcedimentos, append = "FALSE", sep=";",

na="NA",dec=",",eol="\n",col.names = T,row.names = F)
# Varre grupos
for(grupo in listaGrupos)
{

# concatena ^+grupo

padrao<-str_c("^",grupo)
# faz a soma da freq dos prcRes wue comecam com o 'padrao'

freqGrupo=sum( freqProcs[which(str_detect(freqProcs[,1], pattern=padrao

)),2])

writeLines(sprintf("

Grupo [%s] %s : Freq: %s

...",grupo,tblGrupos$GRUPO[tblGrupos$C_GR==grupo], freqGrupo))
# Escreve no arquivo

dados<-data.frame("g"=tblGrupos$GRUPO[tblGrupos$C_GR==grupo], "s"="x",
"o"="x", "p"="x", freqGrupo)

write.table(dados, RelatorioFreqDescProcedimentos, append = "TRUE",

sep=";", na="NA",dec=",",eol="\n",col.names = F,row.names = F)
#

subgrupo

for(subGrupo in listaSubGrupos)
{

padrao<-str_c("^",grupo, subGrupo)
# print(sprintf("

PADRAO: %s

%s", padrao, length(listaSubGrupos)))

freqSubGrupo=sum( freqProcs[which(str_detect(freqProcs[,1],

pattern=padrao )),2])

# print(sprintf("SubGrupo: [%s]
# print(sprintf(" str_sub
# print(sprintf("

",subGrupo))

%s",str_sub(padrao,start=2)))
%s

",tblSubgrupo$SUBGRUPO[tblSubgrupo$CC_SG==str_sub(padrao,start=2)]))
# print(sprintf("
# return(NULL)

FREq: %s",freqSubGrupo))
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if(freqSubGrupo >0)
{

writeLines(sprintf("

SubGrupo [%s] %s : Freq: %s ...",subGrupo,

tblSubgrupo$SUBGRUPO[tblSubgrupo$CC_SG==str_sub(padrao,start=2)],
freqSubGrupo))

# Escreve no arquivo
dados<-

data.frame("g"=tblGrupos$GRUPO[tblGrupos$C_GR==grupo],"s"=tblSubgrupo$SUBGRUPO[
tblSubgrupo$CC_SG==str_sub(padrao,start=2)],

"o"="x","p"="x",freqSubGrupo)

write.table(dados, RelatorioFreqDescProcedimentos, append = "TRUE",

sep=";", na="NA",dec=",",eol="\n",col.names = F,row.names = F)
}
#

organizacao

for(organizacao in listaOrganizacao)
{

padrao<-str_c("^",grupo,subGrupo, organizacao)

freqOrganizacao=sum( freqProcs[which(str_detect(freqProcs[,1],
pattern=padrao )),2])

if(freqOrganizacao >0)
{

writeLines(sprintf("

...",organizacao,

Forma Org: [%s] %s : Freq: %s

tblFormOrg$FORMA_DE_ORGANIZACAO[tblFormOrg$CC_FO==str_sub(padrao,start=2)],
freqOrganizacao))
dados<-data.frame("g"=tblGrupos$GRUPO[tblGrupos$C_GR==grupo],
"s"=tblSubgrupo$SUBGRUPO[tblSubgrupo$CC_SG==str_sub(padrao,start=2, end =4)],
"o"=tblFormOrg$FORMA_DE_ORGANIZACAO[tblFormOrg$CC_FO==str_sub(padrao,start=2)],
"p"="x",freqOrganizacao)

write.table(dados, RelatorioFreqDescProcedimentos, append = "TRUE",
sep=";", na="NA",dec=",",eol="\n",col.names = F,row.names = F)
}
#

procedimentos

for(procedimento in listaProcedimentos)
{

padrao<-str_c("^",grupo,subGrupo, organizacao, procedimento)
freqProcedimento=sum( freqProcs[which(str_detect(freqProcs[,1],

pattern=padrao )),2])

if(freqProcedimento >0)
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{

writeLines(sprintf("

Proc: [%s] %s : Freq: %s

...",procedimento,
tblProcedimentos$DESCRICAO[tblProcedimentos$CODIGO==str_sub(padrao,2)],freqProc
edimento))

dados<-data.frame("g"=tblGrupos$GRUPO[tblGrupos$C_GR==grupo],
"s"=tblSubgrupo$SUBGRUPO[tblSubgrupo$CC_SG==str_sub(padrao,start=2, end=4)],
"o"=tblFormOrg$FORMA_DE_ORGANIZACAO[tblFormOrg$CC_FO==str_sub(padrao,start=2,
end=6)],

"p"=tblProcedimentos$DESCRICAO[tblProcedimentos$CODIGO==str_sub(padrao,2)],freq
Procedimento)

write.table(dados, RelatorioFreqDescProcedimentos, append = "TRUE",

sep=";", na="NA",dec=",",eol="\n",col.names = F,row.names = F)
}
}

}

}

}
# Faz o TABLE CRUZADO e salva em csv
# #############################################

tbl<-table(CNES=banco$CNES, MunicResidencia=banco$RESIDENCIA)
TableParaCsv(arquivoTableCnesResidencia, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableCnesResidencia ...."))
tbl<-table(CNES=banco$CNES, GrupoDiagPrinc=banco$GRUPO_DIAG_PRINC)
TableParaCsv(arquivoTableCnesGrupoDiagPrincipal, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableCnesGrupoDiagPrincipal ...."))
tbl<-table(CNES=banco$CNES, MunicInternacao=banco$MUN_INTERNACAO)
TableParaCsv(arquivoTableCnesMunicInternacao, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableCnesMunicInternacao ...."))
tbl<-table(CNES=banco$CNES, DescEspecialidade=banco$DESC_ESPEC)
TableParaCsv(arquivoTableCnesEspecialidade, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableCnesEspecialidade ...."))
tbl<-table(CNES=banco$CNES, DescProcedimento=banco$DESC_PROC)
TableParaCsv(arquivoTableCnesDescProcedimento, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableCnesDescProcedimento ...."))

141
tbl<-table(CNES=banco$CNES, CnesMorte=banco$MORTE)
TableParaCsv(arquivoTableCnesMorte, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableCnesMorte ...."))
tbl<-table(CNES=banco$CNES, CnesEspecLeito=banco$DESC_ESPEC)
TableParaCsv(arquivoTableCnesEspecLeito, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableCnesEspecLeito ...."))

#################################
## TABELA COM 3 CAMPOS PARA CSV##
#################################
tbl<-table(CNES=banco$CNES, CnesEspecLeito=banco$DESC_ESPEC,

CnesEspecLeitoFxetaria2=banco$FXETARIA2)

TableParaCsv(arquivoTableCnesEspecLeitoFxetaria2, tbl)
print(sprintf(" arquivoTableCnesEspecLeitoFxetaria2 ...."))
tbl<-table(CNES=banco$CNES, CnesEspecLeito=banco$DESC_ESPEC,

CnesEspecLeitoUTI=banco$UTI_INT_TO)

TableParaCsv(arquivoTableCnesEspecLeitoUTI, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableCnesEspecLeitoUTI ...."))
##############################################

#############
# Pega a lista com todos os estabelecimentos do banco
listaEstab<-unique(banco$CNES)
if(is.na(listaEstab[1]))
{
}

listaEstab[1]<-000000

aux<-banco

aux$CNES[which(is.na(aux$CNES))]<-000000
# Para cada estabelecimento da lista
for(estabelecimento in listaEstab)
{

# Pega so os registros deste estabelecimento
bancoEsta<-NULL

bancoEsta<-subset(aux,CNES==estabelecimento)
# bancoEsta$CODESTAB[which(is.na(bancoEsta$CODESTAB))]<-000000
print(sprintf("################ CNES: %s", estabelecimento))
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# Cria arquivos Relatorios do Estabelecimento
arquivoTab1Estab<-

str_c(pastaRelatorios,"/Estabelecimentos/TAB1GrupoCausa_", estabelecimento,
".csv")

#arquivoCidCausaEspecEstab<-str_c(pastaEstab,"TAB1CidFreqPorCausaEspecif_",

estabelecimento, ".csv")

# Faz TAB1 Causas Especificas do Estabelecimento

#Tab1MortalidadeCausasEspecificasCID(arquivoCidCausaEspecEstab, bancoEsta)
# Faz TAB1 dos Grandes Grupos do Estabelecimento
listaCamposTab1=NULL

listaCamposTab1[["bancoEsta$GRUPO_DIAG_PRINC"]]<(bancoEsta$GRUPO_DIAG_PRINC)
}

ImprimeListaTab1Mortalidade(arquivoTab1Estab,listaCamposTab1)

##############################################
writeLines(sprintf("

"))

writeLines(sprintf("

###############################################################################
###############"))

writeLines(sprintf("

SCRIPT!!!

###

###"))

FINAL DE EXECUCAO DE

writeLines(sprintf("

###############################################################################
###############"))

writeLines(sprintf("

"))

writeLines(sprintf("------ Os Seguintes Relatorios Foram Gerados-------"))
writeLines(sprintf("

-> '%s'", arquivoTab1

))

writeLines(sprintf("

-> '%s'", arquivoSummary

))

writeLines(sprintf("

-> '%s'", arquivoCidAbrev

))

writeLines(sprintf("

-> '%s'", arqCidGrandeGrupo

))

writeLines(sprintf("

-> '%s'", RelatorioFreqDescProcedimentos))

writeLines(sprintf("

-> '%s'", arquivoTableCnesGrupoDiagPrincipal

writeLines(sprintf("

-> '%s'", arquivoTableCnesMorte

writeLines(sprintf("
writeLines(sprintf("

-> '%s'", arquivoTableCnesResidencia

))

-> '%s'", arquivoTableCnesEspecialidade ))
))

))

writeLines(sprintf("---------------------------------------------------"))
return(banco)
}
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Execução da análise das internações
rm(list = ls())
source("C:/Dados/SMS_NIT/Banco de dados/Scripts/AnaliseBancoNiteroi.R")
# banco<-"InternacoesNiteroiGeral"

banco<-"InternacoesNiteroiResidentes"

# banco<-"InternacoesNiteroiNaoResidentes"

# banco<-"InternacoesNiteroiensesForaDeNiteroi"
# banco<-"InternacoesNiteroiensesTotal"
# banco<-"InternacoesRejeitadas"

# banco<-"InternacoesRejeitadasErro"
switch(banco,
InternacoesNiteroiGeral={arquivo = "C:/Users/monic/Dropbox/GT

hospitalar/Bancos de dados/Morbidade hospitalar/Niteroi.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Morbidade/Geral/"

},
InternacoesNiteroiResidentes={arquivo = "C:/Users/monic/Dropbox/GT

hospitalar/Bancos de dados/Morbidade hospitalar/NIT_IN.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Morbidade/Residentes/"

},

InternacoesNiteroiNaoResidentes={arquivo = "C:/Users/monic/Dropbox/GT

hospitalar/Bancos de dados/Morbidade hospitalar/NIT_OUT.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Morbidade/NaoResidentes/"

},

InternacoesNiteroiensesForaDeNiteroi={arquivo =
"C:/Users/monic/Dropbox/GT hospitalar/Bancos de dados/Morbidade
hospitalar/RES_NIT_OUT_2.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Morbidade/NiteroiensesForaDeNitero
i/"

},

InternacoesNiteroiensesTotal={arquivo = "C:/Users/monic/Dropbox/GT
hospitalar/Bancos de dados/Morbidade hospitalar/RES_TOTAL.csv"
PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Morbidade/NiteroiensesTotal/"
},

InternacoesRejeitadas={arquivo = "C:/Users/monic/Dropbox/GT

hospitalar/Bancos de dados/Morbidade hospitalar/INT_REJEITADAS.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Morbidade/Rejeitadas/"
},
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InternacoesNiteroiensesTotal={arquivo = "C:/Users/monic/Dropbox/GT

hospitalar/Bancos de dados/Morbidade hospitalar/INT_REJEITADAS_ERRO.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Morbidade/RejeitadasErro/"
}
)

diretorioEstab<-str_c(PastaRelatorios, "/Estabelecimentos")

if (!dir.exists(diretorioEstab)) {dir.create(diretorioEstab)}
print(sprintf("banco: %s

Arq: %s , RELATORIOS: %s", banco, arquivo,

PastaRelatorios))

bancoNovo<-AnaliseBancoNiteroi(arquivo,PastaRelatorios)
#### RECEBE O BANCO COM TODAS AS MODIFICACOES e salva em arquivo
novoArquivo<-str_replace(arquivo,".csv","_COMPLETO.csv")

novoArquivo<-str_replace(novoArquivo,"C:/Users/monic/Dropbox/GT
hospitalar/Bancos de dados/Morbidade hospitalar/",

"C:/Dados/SMS_NIT/Banco de

dados/Nit/BancosAjustados/")
write.table(bancoNovo, file = novoArquivo, sep = ";", row.names = F)

writeLines(sprintf("###########################################################
#########################"))
writeLines(sprintf("

Banco Ajustado salvo em -> '%s'", novoArquivo))

writeLines(sprintf("###########################################################
#########################"))

Script de análise da mortalidade
# Script que faz a analise da Mortalidade SMS Niteroi
#

AnalisaMortalidadeNiteroi<-function(arquivo, pastaRelatorio)
{

# Scripts de Uso Geral

source("C:/Dados/3-Pessoal/ScriptsR/AbreBancoCsv.R")
# Este script usa funcoes que estao definidas no script FuncoesSMSNiteroi.R
source("C:/Dados/SMS_NIT/Banco de dados/Scripts/FuncoesSMSNiteroi.R")
# Caminho para as pastas de tabelas e relatorios
PastaTabelas<-"C:/Dados/SMS_NIT/Banco de dados/Nit/"
PastaIBGE<-"C:/Dados/SMS_NIT/Base_MUNIC_2018_xls/"
# PastaRelatorios<-"C:/Users/monic/Desktop/in/"
# Carrega Tabela com Descricao do CID a partir de arquivo
arquivoTblCid<- str_c(PastaTabelas,"CID-10-CATEGORIAS.CSV")
tblCid<-CarregaTabelaCID(arquivoTblCid)
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# Abrindo banco do IBGE para nomear os municipios (Banco modificado,
descartou 2 algarismos menos significantes)

arquivoMunicipios<- str_c(PastaIBGE,"MunBrasil.csv")
tblMunicipio<-CarregaTabelaMunicipios(arquivoMunicipios)
# Abrindo banco CEP para decodificar Bairro e Logradouros
# arquivoCep<- str_c(PastaTabelas,"tblCepFormatado.csv")
# tblBairros<-CarregaTabelaBairros(arquivoCep)
# Arquivos de Relatorio que serao gerados
arquivoTab1<-str_c(PastaRelatorios,"testeTAB1Campos.csv")

arqCidGrandeGrupo<-str_c(PastaRelatorios,"cidFreqPorGG.csv")
arquivoCidCausaEspec<-str_c(PastaRelatorios,"cidFreqPorCausaEspecif.csv")
arquivoSummary<-str_c(PastaRelatorios,"SUMMARYmortalidade.csv")
arquivoTab1NA<-str_c(PastaRelatorios,"testeTAB1CamposNA.csv")

arqCidGrandeGrupoNA<-str_c(PastaRelatorios,"cidFreqPorGGNA.csv")
arquivoCidCausaEspecNA<-str_c(PastaRelatorios,"cidFreqPorCausaEspecifNA.csv")
arquivoSummaryNA<-str_c(PastaRelatorios,"SUMMARYmortalidadeNA.csv")
arquivoTableEstabGrupoAbrev<str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableEstabGrupoAbrev.csv")
arquivoTableGrupoAbrevFxEtaria<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableGrupoAbrevFxEtaria.csv")
arquivoTableEstabFxEtaria<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableEstabFxEtaria.csv")
arquivoTableMunEstab<-str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableMunEstab.csv")
arquivoTableLocOcorGrupoAbrev<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableLocOcorGrupoAbrev.csv")
arquivoTableLocOcorAtestante<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableLocOcorAtestante.csv")
arquivoTableMunEstabOcor<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableMunEstabOcor.csv")
arquivoTableFxEtariaGrupoAbrev<-

str_c(PastaRelatorios,"arquivoTableFxEtariaGrupoAbrev.csv")
pastaEstab<-str_c(PastaRelatorios,"Estabelecimentos/")
# Abre Banco

banco<-AbreBancoCsv(arquivo)
banco<-DecodificaIdadeMortalidade(banco)
banco<-CriaCampoMunicipiosMortalidadeIBGE(banco, tblMunicipio)
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banco<-GeraDescricaoCausaBasica(banco)
banco<-CriaCampoDescricaoCidMort(banco, tblCid)
Tab1MortalidadeCausasEspecificasCID(arquivoCidCausaEspec, banco)
# Gera e Imprime Lista de Resultados de TAB1 em csv
# Lista com os campos desejados
listaCamposTab1=NULL

listaCamposTab1[["banco$GRUPO_CAUSA"]]<-(banco$GRUPO_CAUSA)
listaCamposTab1[["banco$FX_ETARIA"]]<-(banco$FX_ETARIA)
listaCamposTab1[["banco$RACACOR"]]<-(banco$RACACOR)
listaCamposTab1[["banco$SEXO"]]<-(banco$SEXO)

listaCamposTab1[["banco$MUN_OBITO"]]<-(banco$MUN_OBITO)

listaCamposTab1[["banco$RESIDENCIA_MORT"]]<-(banco$RESIDENCIA_MORT)
listaCamposTab1[["banco$CODESTAB"]]<-(banco$CODESTAB)
listaCamposTab1[["banco$LOCOCOR"]]<-(banco$LOCOCOR)

listaCamposTab1[["banco$ATESTANTE"]]<-(banco$ATESTANTE)
print(sprintf(" GERANDO RELATORIO TAB1 DOS CAMPOS...."))
ImprimeListaTab1Mortalidade(arquivoTab1,listaCamposTab1)
print(sprintf(" GERANDO RELATORIO SUMMARY IDADE...."))
PreparaArquivoSummary(arquivoSummary)

summaryParaCsv(arquivoSummary,banco$IDADE_ANOS[banco$IDADE_ANOS>0],2)
# Gera um banco apenas com os registros onde o ESTABELECIMENTO nao foi
preenchido/inform

print(sprintf(""))
print(sprintf(""))
print(sprintf(""))

print(sprintf("#####################3##########################################
###############"))

print(sprintf("### GERANDO ANALISE DE REGISTROS COM CAMPO 'ESTABELECIMENTO'

NAO PREENCHIDO ###"))

print(sprintf("################################################################
###############"))
bancoEstabNaoAtribuido<-PegaRegistrosEstabelecimentoNaoAtribuido(banco)
print(sprintf(" GERANDO RELATORIO TAB1 Causa BancoEstabNA...."))
Tab1MortalidadeCausasEspecificasCID(arquivoCidCausaEspecNA,
bancoEstabNaoAtribuido)
# Gera e Imprime Lista de Resultados de TAB1 em csv
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listaCamposTab1=NULL

listaCamposTab1[["bancoEstabNaoAtribuido$GRUPO_CAUSA"]]<(bancoEstabNaoAtribuido$GRUPO_CAUSA)

listaCamposTab1[["bancoEstabNaoAtribuido$FX_ETARIA"]]<-

(bancoEstabNaoAtribuido$FX_ETARIA)

listaCamposTab1[["bancoEstabNaoAtribuido$RACACOR"]]<-

(bancoEstabNaoAtribuido$RACACOR)

listaCamposTab1[["bancoEstabNaoAtribuido$SEXO"]]<-

(bancoEstabNaoAtribuido$SEXO)

listaCamposTab1[["bancoEstabNaoAtribuido$MUN_OBITO"]]<-

(bancoEstabNaoAtribuido$MUN_OBITO)

listaCamposTab1[["bancoEstabNaoAtribuido$RESIDENCIA_MORT"]]<-

(bancoEstabNaoAtribuido$RESIDENCIA_MORT)

# listaCamposTab1[["bancoEstabNaoAtribuido$CODESTAB"]]<-

(bancoEstabNaoAtribuido$CODESTAB)

listaCamposTab1[["bancoEstabNaoAtribuido$LOCOCOR"]]<-

(bancoEstabNaoAtribuido$LOCOCOR)

listaCamposTab1[["bancoEstabNaoAtribuido$ATESTANTE"]]<-

(bancoEstabNaoAtribuido$ATESTANTE)
print(sprintf(" GERANDO RELATORIO TAB1 DOS CAMPOS EstabNA....%s",

length(listaCamposTab1)))

ImprimeListaTab1Mortalidade(arquivoTab1NA,listaCamposTab1)
print(sprintf(" GERANDO RELATORIO SUMMARY IDADE EstabNA....%s",
length(listaCamposTab1)))

PreparaArquivoSummary(arquivoSummaryNA)

summaryParaCsv(arquivoSummaryNA,bancoEstabNaoAtribuido$IDADE_ANOS[bancoEstabNao
Atribuido$IDADE_ANOS>0],2)
# Faz o TABLE CRUZADO e salva em csv

# #############################################

tbl<-table(CodEstab=banco$CODESTAB, GrupoCausa=banco$GRUPO_CAUSA,
CidAbrev=banco$CID_ABREV_MORT)

TableParaCsv(arquivoTableEstabGrupoAbrev, tbl)
print(sprintf(" arquivoTableEstabGrupoAbrev ...."))
tbl<-table(CodEstab=banco$CODESTAB, Fx_Etaria=banco$FX_ETARIA)
TableParaCsv(arquivoTableEstabFxEtaria, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableEstabFxEtaria...."))
tbl<-table(CodEstab=banco$CODESTAB, MunRes=banco$RESIDENCIA_MORT)
TableParaCsv(arquivoTableMunEstab, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableMunEstab...."))
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tbl<-table(CodEstabOcor=banco$CODESTAB, MunOcor=banco$MUN_OBITO)
TableParaCsv(arquivoTableMunEstabOcor, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableMunEstabOcor...."))
tbl<-table(LocOcor=banco$LOCOCOR, GrupoCausa=banco$GRUPO_CAUSA,

CidAbrev=banco$CID_ABREV_MORT)

TableParaCsv(arquivoTableLocOcorGrupoAbrev, tbl)
print(sprintf(" arquivoTableLocOcorGrupoAbrev...."))
tbl<-table(LocOcor=banco$LOCOCOR, Atestante=banco$ATESTANTE)
TableParaCsv(arquivoTableLocOcorAtestante, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableLocOcorAtestante...."))

tbl<-table(FxEtaria=banco$FX_ETARIA, GrupoCausa=banco$GRUPO_CAUSA,

CidAbrev=banco$CID_ABREV_MORT)

TableParaCsv(arquivoTableFxEtariaGrupoAbrev, tbl)

print(sprintf(" arquivoTableFxEtariaGrupoAbrev...."))
####################################
# Pega a lista com todos os estabelecimentos do banco
listaEstab<-unique(banco$CODESTAB)
if(is.na(listaEstab[1]))
{
}

listaEstab[1]<-000000

aux<-banco
aux$CODESTAB[which(is.na(aux$CODESTAB))]<-000000
# Para cada estabelecimento da lista
for(estabelecimento in listaEstab)
{

# Pega so os registros deste estabelecimento
bancoEsta<-NULL

bancoEsta<-subset(aux,CODESTAB==estabelecimento)

# bancoEsta$CODESTAB[which(is.na(bancoEsta$CODESTAB))]<-000000
print(sprintf("################ CODESTAB: %s", estabelecimento))
# Cria arquivos Relatorios do Estabelecimento
arquivoTab1Estab<-str_c(pastaEstab,"TAB1GrupoCausa_", estabelecimento,

".csv")

arquivoCidCausaEspecEstab<-str_c(pastaEstab,"TAB1CidFreqPorCausaEspecif_",

estabelecimento, ".csv")
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# Faz TAB1 Causas Especificas do Estabelecimento

Tab1MortalidadeCausasEspecificasCID(arquivoCidCausaEspecEstab, bancoEsta)
# Faz TAB1 dos Grandes Grupos do Estabelecimento
listaCamposTab1=NULL

listaCamposTab1[["bancoEsta$GRUPO_CAUSA"]]<-(bancoEsta$GRUPO_CAUSA)
ImprimeListaTab1Mortalidade(arquivoTab1Estab,listaCamposTab1)
}

writeLines(sprintf("
writeLines(sprintf("

"))

###############################################################################
###############"))

writeLines(sprintf("

###

SCRIPT!!!

FINAL DE EXECUCAO DE
###"))

writeLines(sprintf("

###############################################################################
###############"))

writeLines(sprintf("

"))

writeLines(sprintf("------ Os Seguintes Relatorios Foram Gerados-------"))
writeLines(sprintf("

-> %s", arquivoTab1

writeLines(sprintf("

-> %s", arqCidGrandeGrupo

))
))

writeLines(sprintf("
))

writeLines(sprintf("
))

writeLines(sprintf("
))

-> %s", arquivoCidCausaEspec
-> %s", arquivoSummary
-> %s", arquivoTab1NA

writeLines(sprintf("

-> %s", arqCidGrandeGrupoNA

writeLines(sprintf("

-> %s", arquivoSummaryNA

writeLines(sprintf("

-> %s", arquivoTableEstabGrupoAbrev

writeLines(sprintf("

-> %s", arquivoTableMunEstab

writeLines(sprintf("

-> %s", arquivoTableLocOcorGrupoAbrev

))

writeLines(sprintf("

-> %s", arquivoTableLocOcorAtestante

))

writeLines(sprintf("
))

writeLines(sprintf("
))

writeLines(sprintf("

-> %s", arquivoCidCausaEspecNA

-> %s", arquivoTableEstabFxEtaria

-> %s", arquivoTableMunEstabOcor

))
))

))
))

))

writeLines(sprintf("---------------------------------------------------"))
##############################################
##########

RETORNA O BANCO!!

##############
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##############################################
##############################################
##############################################
return (banco)
}

Execução da análise da mortalidade
rm(list = ls())

source("C:/Dados/SMS_NIT/Banco de dados/Scripts/AnalisaMortalidadeNiteroi.R")
library(stringr)
# banco<-"MortalidadeNiteroiGeral"

# banco<-"MortalidadeNiteroiResidentes"
# banco<-"MortalidadeNiteroiNaoResidentes"

# banco='MortalidadeNiteroiensesForaDeNiteroi'
banco<-"MortalidadeTotalNiteroienses"

# banco<-"MortalidadeTotalNiteroiensesRespiratorias"
switch(banco,

MortalidadeNiteroiGeral={arquivo = "C:/Users/monic/Dropbox/GT

hospitalar/Bancos de dados/Mortalidade hospitalar/DO_GERAL.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Mortalidade/Geral/"
},
MortalidadeNiteroiResidentes={arquivo = "C:/Users/monic/Dropbox/GT

hospitalar/Bancos de dados/Mortalidade hospitalar/DO_RES.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Mortalidade/Residentes/"
},
MortalidadeNiteroiNaoResidentes={arquivo = "C:/Users/monic/Dropbox/GT

hospitalar/Bancos de dados/Mortalidade hospitalar/DO_NAO_RES.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Mortalidade/NaoResidentes/"
},

MortalidadeNiteroiensesForaDeNiteroi={arquivo =

"C:/Users/monic/Dropbox/GT hospitalar/Bancos de dados/Mortalidade
hospitalar/DO_RES_FORA.csv"
PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Mortalidade/NiteroiensesForaDeNite
roi/"

},

MortalidadeTotalNiteroienses={arquivo = "C:/Users/monic/Dropbox/GT

hospitalar/Bancos de dados/Mortalidade hospitalar/DO_NITEROIENSES.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Mortalidade/TotalNiteroienses/"
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},

MortalidadeTotalNiteroiensesRespiratorias={arquivo =
"C:/Users/monic/Dropbox/GT hospitalar/Bancos de dados/Mortalidade
hospitalar/RES_RESPIRATORIAS.csv"

PastaRelatorios="C:/Dados/SMS_NIT/Relatorios/Mortalidade/ResRespiratorias/"
}
)

print(sprintf("banco: %s

Arq: %s , RELATORIOS: %s", banco, arquivo,

PastaRelatorios))
#### RECEBE O BANCO COM TODAS AS MODIFICACOES
bancoFinal<-AnalisaMortalidadeNiteroi(arquivo,PastaRelatorios)
novoArquivo<-str_replace(arquivo,".csv","_COMPLETO.csv")

novoArquivo<-str_replace(novoArquivo,"C:/Users/monic/Dropbox/GT
hospitalar/Bancos de dados/Mortalidade hospitalar/",

"C:/Dados/SMS_NIT/Banco de dados/Nit/BancosAjustados/")

# write.csv(bancoFinal, file = novoArquivo)
write.table(bancoFinal, file = novoArquivo, sep = ";", row.names = F)

writeLines(sprintf("###########################################################
#########################"))
writeLines(sprintf("

Banco Ajustado salvo em -> '%s'", novoArquivo))

writeLines(sprintf("###########################################################
#########################"))

