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 Objetivo: Comparar o valor médio por internação hospitalar, tempo de internação e taxa de mortalidade entre o 

tratamento de endocardite infecciosa em prótese valvar e o tratamento de endocardite infecciosa em válvula nativa 

no estado de Goiás entre os anos de 2015 e 2019. Material e Método: Estudo descritivo observacional de caráter 

retrospectivo com dados secundários extraídos do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) referentes ao estado 

de Goiás no período compreendido entre 2015 e 2019. Foram pesquisadas as variáveis “internações hospitalares”, 

“valor médio por internação”, “tempo médio de internação” e “taxa de mortalidade” nos seguintes grupos de 

procedimentos: “Tratamento de Endocardite Infecciosa em Prótese Valvar” e “Tratamento de Endocardite 

Infecciosa em Válvula Nativa”. Os dados foram tabulados e formularam-se hipóteses. Resultados: De acordo com 

os dados obtidos, no período de 2015 a 2019 ocorreram 249 tratamentos de endocardite infecciosa no estado de 

Goiás com custo médio de R$ 2.899,67 por internação hospitalar, média de permanência de 15,2 dias e taxa de 

mortalidade de 15,26. Dentre os casos, 149 foram de tratamento em válvula nativa, o custo médio para esse 

procedimento foi de R$ 3.2353,43; a média de permanência hospitalar foi de 15,7 e a taxa de mortalidade 13,42. 

Já no tratamento de endocardite infecciosa em prótese valvar, foram registrados 100 casos ao valor médio de R$ 

2.372,58, com média de 14,5 dias de permanência e taxa de mortalidade de 18. Conclusão: A análise dos dados 

revela que durante o período foram gastos R$ 722.017,83 para tratamento de endocardite infecciosa. Esse alto 

custo está diretamente relacionado à complexidade e ao período médio de hospitalização. Dentre os tratamentos 

realizados, 59,8% foram em pacientes com válvula nativa e 40,2% em pacientes com prótese valvar. Ademais, o 

custo médio por internação hospitalar em pacientes com válvula nativa foi 37,1% mais caro do que nos pacientes 

com prótese valvar.  O tempo de internação foi em média 2,28 dias mais longo nos pacientes com válvula nativa. 

A taxa de mortalidade por sua vez apresentou diferença significativa, sendo 34,1% maior nos pacientes que 

realizaram o tratamento de endocardite infecciosa em prótese valvar.  Esses dados revelam que apesar dos 

significativos avanços no diagnóstico clínico e tratamento de endocardite infecciosa essa doença ainda apresenta 

grande impacto ao paciente e ao sistema de saúde.                        


