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OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico e de morbimortalidade hospitalar das internações por IC. 

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 IC, compreendendo os códigos CID-10 de pacientes no período de 2015-2020 no 

Brasil. Variáveis analisadas: número de internações, valor total, média de permanência e taxa de 

mortalidade. RESULTADOS: Durante todo o período foram registradas 1.072.85 de internações por 

insuficiência cardíaca, o que corresponde a 1,7% de todas as internações hospitalares, e só nesses 4 

primeiros meses de 2020 já se tem mais de 30.400 casos. O tempo médio de internação foi de 7,5 dias, com 

um custo total de 1,75 bilhão de reais, sendo a região Sudeste responsável por cerca de 42,9% dos gastos. 

A faixa etária dos 60 aos 69 anos concentrou apenas 10,9% de todas as internações, tendo maior predomínio 

na faixa etária dos 20 a 29 anos, equivalendo a 17,7% das internações hospitalares, com mais de 10,5 

milhões de casos. A taxa de mortalidade média foi de 10,95% sendo o gênero feminino o mais afetado em 

todo o período, que foram registrados 2.573.292 óbitos. Quanto ao caráter de atendimento, as internações 

por urgência corresponderam a 93,2% dos atendimentos, correspondendo a quase totalidade dos 

atendimentos. O gênero masculino respondeu por 40% de todas as internações, sendo, portanto, mais 

prevalente em mulheres, mesmo havendo relativa igualdade entre os sexos. A Região Sudeste representou 

cerca de 41,3% das internações, tendo gasto ao todo 751.791.082,59 reais. Essa região também teve a maior 

taxa de mortalidade,12,3% dos casos, sendo seguida pela Região Norte, 11,5%. CONCLUSÃO: O presente 

estudo torna-se válido ao passo que mostra a principal causa de internação no país e uma taxa de 

mortalidade. O alto custo das internações pode ser evitado por meio do diagnóstico e acompanhamento 

precoces da doença. 
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