
INTRODUÇÃO 

MATERIAL E MÉTODOS 

CONCLUSÕES 

RESULTADOS 

OBJETIVOS 

Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, em que o coração é incapaz de 
bombear sangue de acordo com a demanda tecidual, ou só faz à custa de elevadas pressões de 
enchimento. Além disso, é uma síndrome crônica que proporciona elevados gastos públicos e 
comprometimento da qualidade de vida devido às  frequentes complicações, 
consequentemente,  internações e incapacitação. Dessa forma, a IC é um importante problema 
de saúde com elevado aumento da prevalência na última década.  

Analisar os dados de pacientes internados com IC.  

É um estudo transversal, observacional e descritivo baseados em dados do DATASUS – Sistema 
de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), de janeiro de 2014 a outubro de 2019. As 
variantes estabelecidas  foram regiões do Brasil, internações, gastos  totais, média de 
permanência, óbitos e taxa de mortalidade.  

Nesse período, foram registrados 1.232.271 internações de brasileiros com insuficiência 
cardíaca, sendo 41,45%  no Sudeste, 23,15% no Nordeste, 22,85% no Sul, 7,29% no Centro-
Oeste e 5,23% no Norte, totalizando R$1.947.346.126,86 de gastos. Destes, 43,26% foram do 
Sudeste, 22,47% do Sul, 20,81% do Nordeste. A média de permanência hospitalar é de 7,4 dias, 
sendo maior no Sudeste (8), Norte (7,9) e Nordeste (7,7). No que diz respeito à mortalidade, 
foram 132.488 óbitos registrados com a taxa de mortalidade acima da nacional (10,75) no 
Sudeste (10,42)  e no Norte (11,09). Nas demais regiões, a taxa é 10,42 no Nordeste, 10,00 no 
Centro-Oeste e 8,79 no Sul.  

Diante dos fatos expostos, nota-se prevalência da insuficiência cardíaca nas três regiões mais 
industrializadas (Sudeste, Nordeste e Sul), resultando em altos gastos, principalmente para a 
região Sudeste. Além disso, o Sudeste também lidera em relação a permanência hospitalar e 
mortalidade , seguido pela região  Norte. Portanto, percebe-se a necessidade de intensificação 
de esforços da atenção primária e secundária de saúde para diagnósticos precoces e controle 
clínico da IC, e consequentemente, redução dos gastos, internações e subnotificações. 
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