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Objetivo: descrever o perfil epidemiológico e morbimortalidade 

hospitalar das internações por doenças cardiovasculares no 

Brasil. Material e 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 (SHI-SUS). Foram coletadas 

variáveis relativas à morbidade hospitalar por doenças do aparelho 

circulatório compreendendo os códigos CID-10 I00-I99 de pacientes 

com idade maior de 20 anos no período de 2008- 2017 no Brasil. 

Variáveis analisadas: número de internações, valor total, valor médio 

por internação e taxa de mortalidade. Resultados: Durante todo o 

período foram registradas 11.343.378 internações, a principal causa de 

internação foi a insuficiência cardíaca(IC) com 2.414.077 (21,2%), 

seguido por doenças isquêmicas do coração(DIC) com 2.379.775 

(20,9%), em terceiro lugar os acidentes vasculares cerebral(AVC) com 

1.290.583 (11%). Ao todo, foram gastos 23,7 bilhões de reais, sendo 

as DIC com maior custo, no total de 9,1 bilhões de reais, seguido pela 

IC com 3 bilhões e por transtornos de condução e arritmias cardíacas 

com 2,2 bilhões. A doença reumática crônica apresentou o maior custo 

médio por internação com gasto total de 818 milhões para 78 mil 

internações. A IC apresentou o maior número de óbitos com número 

absoluto de 230 mil casos e taxa de mortalidade de 9,55%, seguido 

pelo AVC com 211.184 óbitos e taxa de mortalidade de 16,3%. O 

infarto agudo do miocárdio apresentou 105.967 óbitos com taxa 

mortalidade de 12,14 %. Conclusão: A partir deste estudo, elencam-se 

as DCV com maior número de internações no Brasil, sendo a IC, DIC 

e AVC, como primeiro, segundo e terceiro lugares respectivamente. A 

DIC apresentou maior ônus para o serviço de saúde e a Doença 

reumática Crônica apresentou maior custo médio por internação. O 

número de mortes registradas no Brasil foi maior na IC, seguida pelo 

AVC. 

 


