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Objetivo: Realizar uma análise descritiva e retrospectiva dos casos de pancreatite 

aguda e outras doenças do pâncreas nos últimos 5 anos. Metodologia: Estudo 

epidemiológico, descritivo e retrospectivo, com coleta de dados obtidos no Sistema 

de informações Hospitalares (SIH/ SUS), durante o período de 2016 a 2020, utilizando 

as variáveis de quantidade de internações por ano, região, raça e sexo. Resultados: 

No período compreendido entre 2016 e 2020, no Brasil, a incidência de pancreatite 

aguda e de doenças do pâncreas apresentou aspecto crescente, variando entre 

31.597 (2016) e 32.829 (2020) nos casos totais anuais, sendo um aumento de 3,75% 

e resultando em 166.110 ocorrências acumuladas no período compreendido. 

Analisando-se isoladamente as regiões, a região Sudeste apresentou o maior índice, 

com 82.731 casos (49,80%), enquanto a região Norte mostrou o menor, 9.468, isto é, 

5,69%. Quanto à distribuição entre os sexos, os homens apresentaram maiores taxas 

(88.941 – 53,54%) e as mulheres, consequentemente, menores (77.169 – 46,45%), 

sendo, portanto, uma distribuição pouco heterogênea. Já em relação às etnias, a 

população branca demonstra frequência mais elevada (58.213 – 37,44%) e a 

população indígena a mais reduzida (339 – 0,20%), devendo-se ressaltar que, neste 

indicador, houve um número expressivo de pacientes sem informação (40.406 – 

24,32%). Conclusão:.  Dessa forma, foi possível traçar como perfil de maior 

susceptibilidade a apresentar pancreatite no Brasil, sendo homens brancos, 

residentes da região Sudeste. Com base na análise dos dados infere-se que a 

pancreatite 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 com o intuito de manter uma alimentação saudável e 

informar acerca dos males causados pelo alto consumo de bebidas alcoólicas. 
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