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Analisar o perfil epidemiológico de mortalidade por

doença renal hipertensiva (DRH), por sexo e faixa

etária, no Brasil, no período de 2010 a 2018.

Trata-se de um estudo epidemiológico de análise

descritiva e quantitativa, por meio do uso de dados

secundários, extraídos do Departamento de

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS),

por meio do Sistema de Informações sobre

Mortalidade (SIM), acerca do número de óbitos por

doença renal hipertensiva no Brasil, de acordo com o

CID-10, entre os anos de 2010 a 2018. As

informações foram caracterizadas por ocorrência e

local de internação. As variáveis utilizadas

compreenderam o sexo (masculino e feminino), e a

faixa etária (menores de um ano a acima de 80

anos).

Durante o período de 2010 a 2018, foram registradas

37.073 mortes por doença renal hipertensiva, das

quais, 4.624 ocorreram no ano de 2017 e, 3.648, em

2010. O número de óbitos ocorreu com maior

frequência no sexo masculino (n=19.741), em

comparação com o feminino (n=17.327). A faixa etária

mais acometida, neste recorte temporal,

compreendeu as idades acima de 80 anos, com o

registro de 11.950 óbitos; dos quais, 51,8% (n=6.188)

das mortes, ocorreram em mulheres e, 48,2%

(n=5.761), em homens

Diante do exposto, foi observado que a mortalidade

por DRH ocorre, em maior proporção, em homens e

indivíduos em idade avançada (>80 anos). Porém,

mais estudos são necessários para avaliar,

panoramicamente, o comportamento epidemiológico

da doença renal hipertensiva, no Brasil, e os grupos

em maior risco de mortalidade, para a adoção

medidas profiláticas de promoção a saúde, visto que,

há estreita relação entre a hipertensão arterial e a

função renal.
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A doença renal hipertensiva, é uma das mais

importantes causas de hipertensão arterial sistêmica

(HAS) de origem secundária, sendo definida como

uma condição clínica secundária a um estado de

hipoperfusão renal, decorrente de um processo

estenótico, considerado crítico, na presença de

obstrução maior que 60% na luz da artéria renal.
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