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INTRODUÇÃO

MATERIAL E MÉTODO

RESULTADOS

OBJETIVO

REFERÊNCIAS

Avaliar o perfil de morbidade e mortalidade por insuficiência

cardíaca, no Estado de Goiás, por sexo, faixa etária e

caráter de atendimento, no período de 2015 a 2018.

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e

quantitativo. Os dados foram provenientes do DATASUS

(Departamento de Informática em Saúde do Sistema

Único em Saúde), utilizando o Sistema de Morbidade

Hospitalar (SIH/SUS), para a obtenção das internações

hospitalares, e o Sistema de Informações sobre

Mortalidade (SIM), para a obtenção do número de óbitos

por insuficiência cardíaca, no Estado de Goiás, entre

2015 e 2018. Os dados foram classificados por local de

internação, atendimento e residência. As variáveis

incluídas compreenderam sexo (masculino e feminino),

faixa etária (menores de um ano a acima de 80 anos) e,

caráter de atendimento (eletivo e urgência).

O ano de 2018, apresentou a menor quantidade de

internações e de óbitos, com 5.096 (20,2%)

hospitalizações e 809 (22,9%) mortes, divergindo em

1.793 casos, para as internações, e, em 151, para os

óbitos, se comparado ao ano de 2015. O sexo masculino

foi responsável por 53,1% (n=12.929) das internações e

por 50,0% (n=1.763) das mortes. Assim, no sexo

feminino, esse valor correspondeu a 46,9% (n=11.419)

das internações e a 50,0% (n=1.762) dos óbitos. A maior

proporção de hospitalizações ocorreu nos grupos etários

de 60 a 79 anos (n=12.818), correspondendo a 52,6%

dos casos. No entanto, para os óbitos, na faixa etária

acima de 80 anos, esse número foi menor (n=1.429). Na

análise das internações, por caráter de atendimento,

23.664 casos foram de urgência e 684 deles, eletivos.

Diante da significativa morbimortalidade causada pela

insuficiência cardíaca, na população brasileira, faz-se

necessário o planejamento e a execução, crescentes, de

medidas de prevenção desta patologia, com o intuito de

diminuir incidência, hospitalização e mortalidade desta

condição específica, no Brasil.
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A insuficiência cardíaca (IC) é definida como uma

síndrome complexa, caracterizada por falência do

coração, e incapacidade deste de propiciar suprimento

adequado de sangue para atender às necessidades

metabólicas dos tecidos na presença de pressões de

enchimento normais ou elevadas. Constituindo assim,

um importante problema de saúde pública, sendo

considerada como uma nova epidemia de elevada

mortalidade e morbidade, no Brasil e no mundo.
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O Estado de Goiás, entre os anos de 2015 a 2018,

registou a ocorrência de 24.348 internações hospitalares

e 3.526 óbitos por insuficiência cardíaca. No ano de 2015,

ocorreu o maior número de internações e de mortes,

representando 28,3% (n=6.889), dos casos totais de
internações, e 27,2% dos óbitos (n=960).
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