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OBJETIVO: Avaliar a influência dos fatores sexo e raça/cor na incidência de óbitos por doenças 

cerebrovasculares no estado de Goiás durante o ano de 2018. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo 

descritivo observacional de caráter retrospectivo com dados secundários extraídos do Sistema de 

Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM). A pesquisa foi realizada no dia 28/04/2020. O 

ano de referência foi 2018, a abrangência dos dados foi a nível do estado de Goiás e o indicador escolhido 

foi “Doença Cerebrovascular”, cujos códigos CID-10 vão de I60 a I69. Os dados foram estratificados 

quanto a sexo e raça/cor. Não houve conflitos de interesse na elaboração deste trabalho. RESULTADO: 

O ano de 2018 registrou um total de 2.530 óbitos devido a doenças cerebrovasculares segundo dados do 

DATASUS. A maioria dos casos de doenças cerebrovasculares ocorre no sexo masculino. Contudo, não é 

uma diferença expressiva, apresentando aproximadamente 51,86% dos casos. A cor/raça parda tem uma 

incidência de destaque no sexo masculino, representando cerca de 45,81% das mortes em relação as 

demais cor/raças. Já em relação ao sexo feminino o número de óbitos foi mais relevante para a cor/raça 

branca, 46,22% dos óbitos. No decorrer do ano de 2018, a população parda foi a que mais sofreu com a 

causa de óbito sendo doença cerebrovascular seguida pela cor/raça branca. A menor ocorrência foi 

observada na cor/raça indígena, contando com apenas 0,12% relatado.  CONCLUSÃO: Sabe-se que um 

dos principais aspectos para a mortalidade cerebrovascular está na redução dos fatores de risco de morte 

pela doença serem desiguais de acordo com os níveis socioeconômicos. Nos EUA, a taxa de mortalidade 

de doenças cerebrovasculares é maior na população negra, sendo explicada tanto pela diferença nas 

medias pressóricas quanto por determinantes socioeconômicos. Em uma pesquisa realizada em São Paulo, 

a mortalidade foi maior em negros, seguido de pardos e brancos. Brasil, as taxas mais elevadas foram 

encontradas no sexo masculino, tendo os maiores índices taxas nos negros e menor nos brancos tanto no 

grupo dos homens quanto das mulheres. Já, de acordo com nossas análises, no Estado de Goiás diverge 

do encontrado no Brasil, tendo no sexo feminino a maior mortalidade entre brancos e no masculino ter os 

pardos. Essa divergência poderia ser explicada pelo aumento da população autodeclarada parda nos 

últimos anos, entretanto nosso estudo possui como limitação a comprovação desta hipótese. 


