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OBJETIVOS 
 
 Avaliar as mortes prematuras que tenham 

como causa o infarto agudo do miocárdio 
(IAM)  na região Centro-Oeste no ano de 2018, 
utilizando as variáveis: sexo e idade. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 Para este estudo, foi feita uma revisão 

sistemática por meio de levantamentos 
bibliográficos de artigos e revistas indexadas às 
plataformas SCIELO e PUBMED, e análise de 
dados da plataforma DATASUS. Foram utilizados 
dos descritores “sexo e IAM” AND “Efeito da 
idade na morte prematura por IAM”. Utilizou-se 
como critério de exclusão artigos que não 
trouxessem de forma clara seus resultados, artigos 
repetidos, artigos incompletos e que não se 
adequaram perfeitamente ao tema em questão, 
restando apenas 8 artigos, que foram lidos e 
analisados na íntegra.  

 
RESULTADOS 
 
 Os dados mostram que 876 pessoas foram 

registradas como tendo a causa de morte o CID-10 
I21 (Infarto agudo do miocárdio). Destaca-se que 
58% (508) desses casos ocorreram no sexo 
masculino e 24% (212) aconteceram de maneira 

precoce (antes dos 60 anos de idade). É possível 
observar um aumento gradual e contínuo do 
número de casos a partir da faixa de 20 a 29 anos, 
sendo que a faixa de idade com mais casos é a 
referente aos 60 anos ou mais, com 75,8%(664) dos 
óbitos, na qual o sexo masculino detém o maior 
número de eventos, 56,6% (376). Além disso, 62% 
(132) do total de óbitos precoces (212) ocorreram 
no sexo masculino. 

 
CONCLUSÃO 
 
  De acordo com os resultados obtidos e os 

objetivos do trabalho em questão, nota-se que as 
mortes por IAM ocorrem com maior prevalência 
em pessoas com mais de 60 anos e do sexo 
masculino. No entanto, na região Centro-oeste um 
dado chama a atenção, 24% dos casos de IAM em 
homens ocorrem em idade precoce, um número 
bastante elevado em comparação com a sociedade 
em geral. Com isso, percebe-se que essa maior 
prevalência no sexo masculino, deve-se ao fato de 
que em um âmbito geral, os homens possuem 
menor cuidado com a sua saúde, indo menos aos 
hospitais e também possuem uma dieta mais 
desbalanceada, com maior número de doenças 
crônicas e complicações, levando a um aumento no 
risco de ter um IAM, gerando essa desigualdade 
quando comparado ao sexo feminino.  

 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 


