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Objetivo: Verificar o perfil epidemiológico da doença hepática alcoólica, no Brasil, nos 

últimos 5 anos. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e 

retrospectivo no período de 2016 a 2021 mediante coleta de dados no Sistema de 

Informações Hospitalares (SIH/SUS) por meio de inquérito no DATASUS. Analisaram-

se as variáveis número de internações por região, ano, sexo, faixa etária, e número 

de óbitos. Resultados: No Brasil houve um total de 77.170 casos de doença alcoólica 

do fígado registradas entre julho de 2016 e julho de 2021. O ano de 2016 esteve à 

frente em número de casos com 17.144, seguido por 2017 com 16.119, já 2020 teve 

o menor número com 13.874. A região Sudeste apresentou maior número de casos 

com 33.886 (44%), seguida pelo Nordeste com 18.082 (23,5%), e com menor número 

de casos a região Norte, apresentando 3.220 casos (4,2%). A faixa etária mais 

acometida foi entre 50 a 59 anos, com 24.252 casos (31,4%). Houve predomínio do 

sexo masculino, com 64.566, enquanto o sexo feminino teve 12.604, e as regiões 

Norte e Centro-Oeste as menos indiciosas, para ambos. O número de óbitos 

registrados é de 14.605 (19%), com predominância nas regiões Sudeste e Nordeste. 

Conclusão: Dessa forma, foi possível traçar como perfil de maior susceptibilidade a 

apresentar doença alcoólica do fígado no Brasil, sendo homens na faixa etária de 50 

a 59 anos, residentes da região Sudeste. Com base na análise dos dados infere-se 

que a doença alcoólica do fígado continua sendo um importante problema na saúde 

pública brasileira, fazendo-se necessários serviços e ações de saúde efetivos, a fim 

de reduzir os números de casos e das internações decorrentes desta patologia. 

Portanto, é imprescindível que sejam adotadas medidas que visem a prevenção dessa 

condição, como a educação nutricional acerca dos males causados pelo alto consumo 

de bebidas alcoólicas e campanhas governamentais que visem a redução do consumo 

de álcool. 
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