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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MATERIAL E MÉTODO

RESULTADOS CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

Analisar o perfil de mortalidade por doença cardíaca

hipertensiva (DCH), no Brasil, segundo sexo e faixa etária,

no período de 2013 a 2018.

Estudo epidemiológico de análise descritiva e quantitativa.

Os dados foram extraídos do Departamento de Informática

do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), acerca do

número de óbitos por DCH, de acordo o CID-10, durante os

anos de 2013 a 2018. Os óbitos foram classificados por

ocorrência e local de internação. Sendo os dados

estratificados por sexo (masculino e feminino) e faixa etária

(menor de 1 ano a 80 anos e mais).

A faixa etária com maior ocorrência de mortes foi a de 80

anos ou mais, registrando 48.980 casos. Dentro desse

mesmo grupo etário, o sexo masculino respondeu por

18.515 mortes e, o sexo feminino, por 30.464 casos.

Corroborando com os achados epidemiológicos, nos quais,

a maior proporção de óbitos ocorre no sexo feminino e em

idades mais avançadas, de acordo com o Ministério da

Saúde, cerca de 50,0% dos casos de DCH são

diagnosticados aos 55 anos de idade ou mais, atingindo

principalmente homens a partir dos 40 anos e mulheres

após a menopausa, quando perdem a proteção

estrogênica.

A DCH decorre de alterações anátomo-fisiológicas na

função cardíaca, como consequência da hipertensão

arterial sistêmica (HAS), compondo o grupo de doenças

cardiovasculares que dispõem de alta mortalidade, sendo

consideradas, portanto, importante problema de saúde

pública. O conhecimento do perfil de mortalidade por DCH

permite mensurar a dimensão do impacto epidemiológico

de ocorrência de tal patologia, proporcionando a

intervenção com medidas profiláticas, na prevenção dos

danos e agravos da HAS, sobre a função cardíaca.

Adicionalmente, o conhecimento epidemiológico

proporciona uma análise das características populacionais

envolvidas, como idade avançada e o sexo mais afetado,

como forma de atuar na redução dos índices de

mortalidade por DCH.

No Brasil, entre 2013 e 2018, foram registrados 109.228

óbitos por DCH e, a mortalidade foi maior no sexo feminino

(n=58.946), em relação ao sexo masculino (n=50.274). O

ano de 2018 (n=20.028) registrou 10.859 casos de óbitos em

mulheres e 9.168 dos óbitos, em homens. No ano de 2014,

ocorreu a menor frequência de óbitos (n=16.932), dos quais

9.108 mortes por DCH, ocorreram em mulheres, e 7.822, em
homens.

Dentre as complicações cardíacas secundárias ao aumento

persistente da pressão arterial, observa-se a doença

cardíaca hipertensiva (DCH), que descreve um espectro de

resposta de órgãos-alvo, proveniente de alterações na

função cardíaca, no qual, o músculo cardíaco não é capaz

de manter o adequado fluxo

sanguíneo, havendo sobrecarga, hipertrofia das

estruturas, principalmente ventriculares esquerdas do
miocárdio, lesões nos miocardiócitos, dentre outros.
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