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Objetivo: Realizar uma análise retrospectiva acerca das colelitíases e colecistites no 

Brasil nos últimos 10 anos. Metodologia: Estudo epidemiológico, descritivo e 

retrospectivo, com coleta de dados obtidos no Sistema de informações Hospitalares 

(SIH/SUS), durante o período de junho de 2011 a junho de 2021, utilizando as 

variáveis de quantidade de internações por faixa etária, região, sexo, taxa de 

mortalidade e óbitos. Resultados: No Brasil houve um total de 2.468.219 casos de 

colelitíase e colecistite entre o período analisado. O ano de 2019 esteve à frente em 

número de casos com 290.261, seguido por 2018 com 261.115, já 2020 teve o menor 

número com 191.170. A Região Sudeste apresentou maior número de casos 

(977.738; 39,61%), seguida pelo Nordeste (605.336; 24,52%), e a região com menor 

número de casos registrados é o Norte, (197.485; 8%). A faixa etária mais acometida 

foi entre 40 a 49 anos (492.850; 19,96%), tendo desses, o Sudeste 191.141 casos e 

o Norte com 40.883. Houve predomínio de casos do sexo feminino (1.899.154), em 

relação ao sexo masculino (569.065). A taxa de mortalidade é maior na região 

Sudeste, com 0,94. É possível perceber também, que apesar de apresentar um 

número de internações menor que o do Nordeste, a região Sul do Brasil apresenta 

uma taxa de mortalidade (0,85) superior à taxa nordestina. O número de óbitos nesses 

10 anos foi de 20.914, tendo o Sudeste o maior número (9.219), seguido pelo Nordeste 

(4.816) e Sul (4.002), e com menores índices o Norte (1.321) e Centro-Oeste (1.556). 

Conclusão: Foi possível observar que as colelitíases e colecistites têm grande 

impacto na saúde da população brasileira. Através da análise estatística, concluiu-se 

que essas afecções ainda são muito prevalentes, especialmente entre a população 

do sexo feminino de faixa etária adulta, apesar dos avanços no diagnóstico e 

tratamento, o que demonstra um desafio ainda existente aos serviços de saúde. Com 

isso, é de suma importância que os pacientes com risco aumentando para doenças 



de vias biliares tenham maior atenção em serviços de assistência primária à saúde de 

qualidade. O entendimento da fisiopatologia pelo paciente e seus familiares também 

se faz necessário, uma vez que os fatores causadores, como obesidade, ingestão de 

alimentos gordurosos e calóricos, são modificáveis. Por fim, o acesso à uma boa 

educação aliada a medicina preventiva, podem minimizar os fatores de risco que 

propiciam as colelitíase e colecistite. 
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