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OBJETIVO: Descrever perfil epidemiológico de morbimortalidade hospitalar das internações por Arritmias 

Cardíacas. MÉTODO: trata-se de estudo descritivo, ecológico, em série temporal a partir de dados obtidos no 

Sistema de Informação Hospitalares do sistema único de saúde (SIH-SUS). Foram coletadas variáveis relativas à 

morbidade hospitalar por Arritmias Cardíacas no período de 2015 a 2020 no Brasil, com o devido código CID-10. 

As variáveis analisadas foram número de internações, valor total, média de permanência e taxa de mortalidade. 

RESULTADOS: Durante todo o período foram registradas 332.189 de internações por distúrbios de condução e 

arritmias cardíacas. O tempo médio de internação foi de 4,8 dias, com um custo total de mais de 1,4 bilhão de 

reais, sendo a região Sudeste responsável por cerca de 43,8% dos gastos. Em relação às internações, a faixa etária 

de maior predomínio foi entre 70 a 79 anos com 83.839 internações e o sexo foi o masculino com 52% das 

internações do período analisado. Já em relação ao número de óbitos, a faixa etária de 80 anos ou mais apresenta-

se com maior número de óbitos (9.025) e a faixa etária de 5 a 9 anos obteve menor número de óbitos (91), o sexo 

masculino deve a maior taxa de mortalidade média com 11,14%. Quanto ao caráter de atendimento, das 332.189 

internações por arritmias no período analisado, 269.472foi por urgência correspondendo a mais de 81% dos 

atendimentos. A Região Sudeste representou cerca de 48,8% das internações,tendo gasto ao todo de 

620.889.442,26reais. Já em relação a taxa de mortalidade, a região com maior taxa foi o Centro-Oeste com 

15,14%,já  a região Sul teve menor taxa de mortalidade com 8,58%.CONCLUSÃO: Sabe-se que muitos locais 

ainda carecem de investigação no que diz respeito à prevalência dos desfechos por Arritmias Cardíacas e que as 

internações por tais doenças elevam os gastos em saúde. Assim, o presente estudo mostra-se relevante, pois pode 

nortear ações - como diagnóstico e acompanhamento precoces da doença - que melhorem a qualidade de vida dos 

pacientes cometidos e reduzam os gastos. 
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