
O estudo realizado possibilitou um olhar mais apurado sobre as internações por IC dos pacientes residentes em Nova Iguaçu. Apesar da redução

do número de internações e da queda da taxa de mortalidade, o estudo demonstra que ainda persistem fragilidade relacionadas às políticas

públicas de saúde no que tange o diagnóstico precoce, controle e tratamento adequado das cardiopatias, neste município. Estas informações

fornecem subsídios para a qualificação dos processos de planejamento, gestão e avaliação de ações em saúde voltadas ao paciente cardiopata.
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Descrever o cenário epidemiológico das internações por insuficiência cardíaca (IC) de pacientes residentes no município Nova Iguaçu, localizado na

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no período de 2016 a 2018.

Foi realizado um estudo longitudinal descritivo, através da extração de dados do Sistema de Internação Hospitalar (SIH) do DATASUS, para análise das

internações hospitalares por insuficiência cardíaca, ocorridas no município de Nova Iguaçu, no período de 2016 a 2018. As variáveis analisadas foram:

sexo, faixa etária, estabelecimento de saúde, tempo médio de permanência e taxa de mortalidade.
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O ano de 2016 apresentou o maior número de hospitalizações por IC, havendo queda progressiva de aproximadamente 27% até 2018. Em toda série

histórica analisada, o sexo masculino (55,31%) apresentou maior número de internações pela doença. A faixa etária mais acometida foi a de 60 a 69

anos (26,42%), porém, em 2016, a diferença entre a faixa mais prevalente e a de 70 a 79 anos não foi significativa. A raça parda aparece como a mais

acometida pela insuficiência cardíaca tanto no total geral (25%) como na análise anual (2016 – 32,8%; 2017 – 26,4%; 2018 – 15,8%). Vale ressaltar o

grande número de prontuários com a informação de raça ignorada, com valores que superam a raça parda, alcançando em média 52% de subregistros.

A maioria dos pacientes foram internados no Hospital geral de Nova Iguaçu (67%), demonstrando a importância desta instituição para a rede de atenção

à saúde cardíaca do município. O Instituto nacional de Cardiologia foi o segundo com maior número de internações por IC, com cerca de 5% do total. O

tempo médio de internação foi de 11,6 dias, se mantendo estável ao longo dos anos, e o taxa de mortalidade pela doença sofreu uma queda ao longo da

série histórica, saindo de 34,4% em 2016 para 25,9% em 2018.
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Parceria:

A nova configuração do perfil demográfico brasileiro, retratada pelo envelhecimento da população, traz à tona uma maior preocupação com o aumento da

incidência de doenças crônicas, em especial as doenças cardiovasculares. Neste contexto, a insuficiência cardíaca (IC), por ser o desfecho mais comum

entre as cardiopatias e por representar altos gastos para o sistema de saúde devido ao crescente número de internações geradas pelo desequilíbrio clínico

da doença, se apresenta como grave problema de saúde pública a ser enfrentado.

Gráfico 1 – Número de internações por insuficiência cardíaca por ano de atendimento, 
Nova Iguaçu – RJ, janeiro/2016 a setembro/2019

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Gráfico 2 – Número de óbitos por insuficiência cardíaca, por residência, por ano do óbito, Nova 
Iguaçu – RJ, 2014 a 2017.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Cenário epidemiológico das internações por insuficiência cardíaca: conhecer 
para intervir.

1-3 – Docentes da Faculdade de Medicina UNIG; 3-9, 11- Docentes Faculdade de Medicina UNIG; 10- INCA 


