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Material e Métodos

Objetivo

Conclusão

A insuficiência cardíaca (IC) ocorre quando há

incapacidade da bomba cardíaca em manter o débito

cardíaco adequado. Trata-se de uma das principais

causas de interação no mundo e uma das doenças mais

prevalentes. Objetiva-se caracterizar as internações

por IC no Brasil ocorridas no Sistema Único de Saúde

(SUS).

Resultados  
O grande número de internações e alta taxa de

mortalidade no período reforça a necessidade de se

aprofundar a identificação e controle de fatores de

riscos. Também reafirma o papel que a

industrialização, marcante nos estados do sudeste e do

sul, imprimiu sobre essa doença.

de 80 anos, com 15,3%.

O estudo BREATHE (Brazilian Registry of Acute

Heart Failure) demonstrou que a má adesão à

terapêutica básica da IC, como controle inadequado da

hipertensão arterial e diabetes, são causas frequentes

de re-hospitalizações e elevada taxa de mortalidade

intra-hospitalar. Esse estudo, também encontrou maior

frequência de brancos e encontrou a cardiopatia

hipertensiva como etiologia mais frequente, 30,1%,

seguida de etiologia isquêmica, predominante nas

regiões sul, sudeste e nordeste. . Na região norte,

prevaleceu a etiologia chagásica, responsável por

42,4%.

Pesquisou-se internações processadas entre 2011 e

2016 no SUS, na base de dados do Sistema de

Informação Hospitalar, por IC. Também se analisou

publicações sobre o tema disponíveis no mesmo

período no Scielo, Lilacs e PubMed.

Foram registradas 2.274.120 internações em todo

período, com predomínio da região sudeste, origem

de 41,6% das internações, e do estado de São Paulo,

no qual ocorreu 20% das internações do país. Há

cerca de 115 internações por 100.000 habitantes/ano.

O sexo masculino foi o mais afetado, contudo houve

uma diferença de somente cerca de 61 mil

internações. A maior parte das internações ocorreram

no grupo de pacientes com mais de 60 anos, 71,7%

do total. Brancos foram os principais internados, 36%

das internações, contudo não há informação sobre

cor/raça de 28,4% dos internados. O tempo médio de

permanência hospitalar foi de 7,1 dias, com taxa de

mortalidade de 10,1%, sendo as duas maiores taxas

entre menores de um ano, com 10,57%, e maiores de


