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Resumo:
As urgências hipertensivas (UH) são situações clínicas sintomáticas em que há
elevação acentuada da pressão arterial, sem acometimento recente de lesão
de órgãos-alvo, podendo ser tratada dentro de um período de 24 horas.
Pacientes que apresentam UH são expostos a maior risco futuro de eventos
cardiovasculares quando comparados a hipertensos que não a apresentam.
Objetivou-se analisar os dados epidemiológicos de internações nos casos de
urgências hipertensivas na região de saúde Crato. Estudo descritivo
quantitativo, utilizando dados do Sistema de Informações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde, referente às taxas de internações por urgências
hipertensivas, no período de janeiro de 2010 a julho de 2019. Após a extração,
os dados foram categorizados em tabelas e analisados com estatística
descritiva. No período estudado foram registrados 1.765 casos de internações
por urgências hipertensivas do tipo primária ou essencial, onde, no ano de
2010 ocorreu a maior prevalência de internações (419 casos; 23,7% do total),
no ano de 2011 ocorreu 313 casos (17,7%), em 2012 houve 255 (14,4%), em
2013 verificou-se 199 (11,2%), no ano de 2014 houve 255 (14,4%), em 2015
verificou-se 164 (9,2%), em 2016 ocorreram 84 (4,7%), em 2017 houve 35
(1,9%), em 2018 ocorreram 26 (1,4%) e em 2019 foram contabilizados 15
(0,8%) internações até julho. Dessa forma, observou-se um decréscimo no
número de internações por urgências hipertensivas ao longo dos anos,
resultando em um questionamento: As pessoas estão mudando o estilo de vida
e realizando o autocuidado de uma forma mais eficaz ou os dados não estão
sendo notificados? Destaca-se a importância da equipe multiprofissional, para
a criação de estratégias de promoção e prevenção, além de ações de
recuperação e proteção à saúde, a fim de proporcionar melhoria e manutenção
da qualidade de vida e também a relevância das notificações que fornecem
para os órgãos competentes informações de doenças/agravos/eventos que
apresentam letalidade ou outro tipo de impacto na saúde. Nas urgências
hipertensivas isto se torna ainda mais imprescindível, visto que as UH expõem
os pacientes a futuros riscos de eventos cardiovasculares que constituem os
maiores índices de morbidades e mortalidades humanas.
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