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Introdução: As úlceras gástricas e duodenais são um defeito na continuidade da mucosa do estômago e do duodeno, respectivamente, causadas pelo suco
gástrico. Essas úlceras podem levar a complicações graves para os pacientes e, consequentemente, um alto custo ao sistema, por isso se torna de extrema
importância avaliar a epidemiologia de suas internações.
Objetivo: Analisar as internações por úlcera gástrica e duodenal pelo Sistema Único de Saúde no Brasil nos período de 2010 a 2020.
Método: Estudo descritivo e retrospectivo sobre o número de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) por úlcera gástrica e duodenal no Brasil de 2010 a 2020.
Os dados foram obtidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), pela ferramenta TABNET. As variáveis utilizadas
foram número de AIHs aprovadas, média de permanência, taxa de mortalidade e faixa etária.
Resultados: A partir dos dados analisados, constatou-se 135.188 internações no período. Mais da metade (51,03%) eram adultos, com idade entre 40 e 69 anos.
A faixa etária com maior número de internações foi entre 50-59 anos (18,57%), seguido de pacientes entre 60-69 anos (17,04%) e entre 40-49 anos (15,42%).
Pacientes com idade inferior a 09 anos foram responsáveis por apenas 1,66% das internações (2.249 casos). O tempo médio de internação foi de 5,8 dias, com o
maior período entre os menores de 1 ano (10,4 dias) e o menor entre a faixa etária de 15 a 19 anos (4,0 dias). A taxa de mortalidade total encontrada foi de
8,45%, sendo a maior nos pacientes acima de 80 anos (18,92%) e a menor nos pacientes entre 5 e 9 anos (0,62%).
Conclusão: As internações por úlcera gástrica e duodenal na última década totalizaram uma taxa de óbitos de 8,45% no cenário brasileiro, indo de encontro com
as estatísticas mundiais. Pacientes com maior idade, principalmente acima dos 40 anos, foram os mais afetados.
Referência: DA ROSA SOUSA, Samuel et al. Perfil epidemiológico dos pacientes diagnosticados com úlcera gástrica e/ou duodenal em dois serviços de referência
do extremo sul catarinense no período de um ano. Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 46, n. 3, p. 59-69, 2017.
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