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Objetivo: descrever o perfil epidemiológico e morbimortalidade 

hospitalar das internações por Hipertensão Essencial no Brasil. 

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 Hipertensão Essencial 

compreendendo o código CID 10 I10 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, média 

de permanência e taxa de mortalidade. Resultados: Durante o período, 

foram registradas 818.813 internações por HE, o que correspondeu a 

7,21% das internações por doenças do aparelho circulatório. O tempo 

médio de internação foi de 4,3 dias, com custo total de mais de 260 

milhões de reais. A faixa etária dos pacientes com mais de 40 anos 

concentrou 88,3% de todas as internações, sendo maior entre 60 e 69 

anos. O gênero feminino apresentou 59% no número total de 

internações no período. A taxa de mortalidade média foi de 1,5%, 

sendo registrados 12.296 óbitos, o que corresponde a 1,4% do total de 

óbitos por doenças do aparelho circulatório. A região sudeste 

respondeu por 34,22% do total de internações, representando 43,96% 

dos gastos totais e a maior taxa de mortalidade (1,76%). O número de 

internações cresceu, em média, 1,21% entre 2008 e 2009 e teve uma 

diminuição média de 6,9% ao ano entre 2009 e 2017. No período 

(2008-2017), a taxa de mortalidade manteve-se, em média, entre 

1,66% ao ano. Conclusão: O presente estudo demonstrou que o sexo 

feminino, a população idosa do país e a região Sudeste representam a 

maioria das internações. Vale destacar que a taxa de mortalidade anual 

se manteve estável no período analisado perante a redução de 

internações entre 2009 e 2017, o que poderia ser investigado, visando 

compreender as possíveis causas dessa alteração epidemiológica. 

 


