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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares são a primeira causa
de morte no Brasil, incluindo o infarto agudo do
miocárdio (IAM), representando um importante
problema de saúde pública. O IAM apresenta
significativas taxas de mortalidade e incidência,
estando dentre as maiores taxas do mundo. Tal fato
pode ser explicado pela mudança da estrutura
etária da população, quanto pelo aumento da
prevalência de exposição aos fatores de risco
associados às doenças do aparelho circulatório, tais
como sedentarismo, aumento do consumo de
carnes e gorduras, redução do consumo de frutas e
verduras, consumo de bebidas alcoólicas,
tabagismo, obesidade, desigualdades
socioeconômicas e acesso aos serviços de saúde.

OBJETIVOS
Neste presente contexto a presente pesquisa
teve por objetivo descrever o perfil
epidemiológico da mortalidade por infarto
agudo do miocárdio de acordo com a faixa etária
e o sexo, nas diversas regiões do Brasil, de
acordo com o Departamento de informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS), durante os
anos de 2015 a 2019.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo transversal,
retrospectivo, qualiquantitativo, com dados
secundários temporais coletados da base de
dados TABNET/DATASUS no Sistema de
Informação de Mortalidade (SIM). As variáveis
analisadas foram as regiões do Brasil e o período
de 2015 a 2019. Após a coleta, os dados
passaram por análise estatística descritiva.

RESULTADOS
Foram notificados no período do estudo
114.631 mortes por infarto agudo do
miocárdio, dentro da faixa etária de 15 a 59
anos, de acordo com os sexos masculino e
feminino, em todo o Brasil. A região com
maiores taxas foi a Sudeste, com 53.635 casos,
representando 46,78% de toda a amostra. Em
seguida vem a região Nordeste, com 30.828
casos, representando 26,89%. Estratificando
esse estudo de acordo com o sexo, é possível
perceber que dentro dessa amostra 80.123
casos totais correspondiam ao sexo masculino,
e 34.503 casos ao sexo feminino.

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que a região Sudeste
apresenta uma maior taxa de mortalidade por
infarto agudo do miocárdio. Tal fato pode estar
atrelado a exposição aos fatores de risco que
podem desencadear a enfermidade. Com isso,
destaca-se a importância de realizar o
rastreamento precoce dessa patologia, bem
como o fortalecimento de ações preventivas, a
fim de atenuar a morbimortalidade e ainda
gerar qualidade de vida aos pacientes.
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