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Objetivo: descrever o perfil epidemiológico e morbimortalidade hospitalar das internações por Transtorno 

de condução e arritmias cardíacas em adultos 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 Transtorno de condução 
e arritmias cardíacas compreendendo os códigos CID10 I44-I49 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 570.226 internações por arritmias e distúrbios de condução, o que correspondeu a 5% das 

internações por doenças do aparelho circulatório, com custo total foi de 2,2 bilhões de reais. A faixa etária 

dos pacientes com mais de 50 anos concentrou 64,5% das internações, sendo maior entre 70 e 79 anos. O 

gênero masculino apresentou discreto predomínio com 51% no número total de internações. A taxa de 

mortalidade média foi de 8,42%, sendo registrados 48.026 óbitos, o que corresponde a 5,4% do total de 

óbitos por doenças do aparelho circulatório. A região sudeste respondeu por 51% do total de internações, 

representando 46,9% dos gastos totais e a maior taxa de mortalidade (9,35%). O número de internações 

cresceu, em média, 3,6% ao ano entre 2008 e 2015 e teve uma diminuição média de 2,5% ao ano entre 

2015 e 2017. No período (2008-2017) a taxa de mortalidade cresceu, em média, 0,56% ao 
ano. Conclusão: A estatística supre expendida denota um maior número de internações do sexo 

masculino, e uma prevalência da região Sudeste com mais da metade das internações. Além disso, 

observa-se uma redução da taxa de internação por arritmias e/ou distúrbios da condução nos últimos dois 

anos analisados, entretanto, a média anual da taxa de mortalidade cresceu durante o período 2008-2017. 

 


