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Analisar a mortalidade por doença reumática crônica do

coração (DRCC), no Brasil, no período de 2012 a 2018.

Trata-se de um estudo epidemiológico de análise descritiva.

Foram extraídos dados secundários, provenientes do

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

(DATASUS), por meio do Sistema de Informações sobre

Mortalidade (SIM), acerca dos números de óbitos por doença

reumática crônica do coração, no período de 2012 a 2018. Os

óbitos foram pesquisados por ocorrência e local de internação,

sendo classificados por sexo em: masculino e feminino; por

faixa etária: menores de um ano a acima de 80 anos; e cor da

pele e/ou raça em: branca, preta, amarela, parda ou indígena.

A DRCC foi categorizada pelo CID-10 e agrupada em: doenças

reumáticas da valva mitral, da valva aórtica, tricúspide, doença

multivalvar e outras doenças reumáticas do coração.

A DRCC acometeu em maior número: mulheres, indivíduos com

60 anos ou mais e brancos. Diante desse importante problema

de saúde pública, sugere-se que mais estudos sejam realizados

com o intuito de avaliar, com maior precisão, perfis e exposição a

fatores risco da doença. Adicionalmente, torna-se fundamental, o

investimento e o aprimoramento das políticas de saúde voltadas,

principalmente, para prevenção e controle dessa doença em

particular, pois seu tratamento é responsável por importantes

gastos financeiros ao Sistema de Saúde.

Palavras-chaves: Cardiopatia reumática, Óbitos, Valvas

cardíacas.

A febre reumática (FR) é uma doença inflamatória de caráter

sistêmico, desencadeada pelo Streptococcus hemolítico do

grupo A, onde as precárias condições socioeconômicas são as

principais causas para a ocorrência das doenças reumáticas. A

manifestação clínica de maior relevância dessa condição

reumática é o comprometimento cardíaco, que é caracterizado,

na maioria das vezes, por uma valvulite, predominantemente

das valvas mitral e aórtica, cuja evolução pode gerar sequelas

graves e incapacitantes, como a denominada de cardiopatia

reumática crônica (CRC).

Registram-se 13.685 óbitos por doença reumática crônica do

coração, entre 2012 e 2018, dos quais, 15,0% (n=2.055) das

mortes ocorreram em 2012, e, 13,7% (n=1.880), em 2013. A

DRCC acometeu, durante o período avaliado, em maior

proporção, as mulheres (n=8.588) em relação aos homens

(n=5.095). A mortalidade, por faixa etária, ocorreu com maior

frequência em indivíduos com as idades entre 60 e 69 anos,

com 2.869 casos, onde 63,5% (n=1.823) das mortes

envolveram o sexo feminino e, 36,4% (n=1.044)

compreenderam o sexo masculino. Para as mortes

caracterizadas por cor da pele, houve maior prevalência

(55,0%; n=7.520), na quantidade de óbitos totais, de

indivíduos de pele branca.
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