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Caracterizar o perfil de morbidade das hospitalizações por

hipertensão essencial (HE) no Brasil, segundo caráter de

atendimento e sexo, entre os anos de 2016 a 2019.

Estudo epidemiológico de análise descritiva. Foram extraídos

dados secundários, disponibilizados no Departamento de

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio

do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), acerca

das internações hospitalares por hipertensão essencial

(primária), segundo a lista de morbidade do CID-10. As

informações foram obtidas por local de internação e ano de

processamento, além de serem avaliadas, por caráter de

atendimento (eletivo e de urgência) e sexo (masculino e

feminino).

O Brasil registrou, no período de 2016 a 2019, um quantitativo

de 224.525 internações por HE, visto que, em 2016, foi

contabilizado o maior número de casos (n=59.499), e, no ano

de 2019, o menor (n=51.832). Acerca das internações por

caráter de atendimento, 93,6% (n=210.240) das

hospitalizações foram caracterizadas como de urgência e,

6,4% (n=14.285), como internações eletivas. A HE acomete

mulheres (n=132.547) em maior proporção e, em menor parte,

homens (n=91.978); com 59,1% (n=124.024) das

hospitalizações de urgência, ocorrendo em indivíduos do sexo

feminino, e, 40,9% (n=86.036), no sexo masculino. A partir da

análise epidemiológica, observa-se que, a acentuada

diminuição de recorrência por HE, pode ser explicada, pela

possível relação, entre, o número de consultas ofertadas e o

controle dos níveis pressóricos, prestados pelos serviços de

saúde pública. Adicionalmente, infere-se que a maior procura,

por parte das mulheres, ao atendimento de saúde, pode

explicar a maior detecção e registro de internações de

pacientes do sexo feminino.

Os maiores registros de hipertensão essencial, em mulheres e

no caráter de urgência, demonstram a importância e a

necessidade da promoção e do acesso aos serviços de saúde,

principalmente, na atenção básica, por meio do

acompanhamento, diagnóstico e tratamento dos pacientes.

Mesmo com a perceptível redução do número de internações

pela doença, torna-se necessário, a busca contínua de práticas

preventivas que atuem no controle da exposição aos fatores de

risco modificáveis e, no maior reforço dos investimentos em

medidas assistenciais, de modo a promover diminuição dos

índices nacionais de ocorrência por essa morbidade.
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS), é uma condição clínica

multifatorial, caracterizada por níveis elevados da pressão

arterial (PA), com associação frequente a alterações funcionais

e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e

vasos sanguíneos). Representa um importante problema de

saúde pública, com impacto substancial na morbidade e

mortalidade; atuando como um predispor clínico de risco

cardiovascular, e no agravamento de outras doenças

crônicas, aumentando o tempo de internação e apresentando

associação positiva com a elevação dos custos com o

tratamento.
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