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INTRODUÇÃO
A doença hepática alcoólica (DHA) é uma consequência primária do consumo excessivo e duradouro de bebidas
alcoólicas. Considerando que o alcoolismo é uma condição prevalente em todo o território nacional, o estudo da
epidemiologia das internações por DHA se torna fundamental para o desenvolvimento de políticas que diminuam a
sua quantidade.

OBJETIVOS E MÉTODOS
O objetivo do trabalho foi descrever o perfil epidemiológico dos pacientes internados por doença hepática
alcoólica em pessoas de 20 a 59 anos no estado do Tocantins entre os anos de 2018 a fevereiro de 2020.
O estudo epidemiológico apresenta natureza descritiva e foi realizado por meio da coleta de dados extraídos do
sistema de Morbidade Hospitalar do SUS – SIH/SUS-Net. As variáveis utilizadas para a análise epidemiológica
foram: incidência de internações segundo os anos de atendimento de 2018 a fevereiro de 2020; segundo o sexo;
faixa etária; cor/raça; média de permanência de hospitalização; óbitos e taxa de mortalidade.

RESULTADOS
Foram encontrados 88 casos de internações durante o período analisado, uma quantidade significativa para a
região. O número foi maior em indivíduos do sexo masculino, pardos e na faixa etária de 20 a 29 anos. A média de
permanência no hospital foi de 9,5 dias com uma taxa de mortalidade total de 26,14%.

CONCLUSÃO
A doença hepática alcoólica é uma consequência do alcoolismo e, portanto, prevalente no Brasil,
consequentemente, no Tocantins. Dado o exposto, é perceptível a sua gravidade, devido à alta incidência de
internações apresentadas nos últimos anos com desfecho negativo. A preocupação maior está voltada a faixa
etária, mostrando a necessidade de investir em políticas principalmente direcionada aos homens jovens.
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