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Objetivo: Abordar a incidência de infartos e correlacioná-los as suas principais causas na população entre 

10 e 30 anos de idade, no estado de Goiás. 

Material e Método: Trata-se de um estudo observacional com delineamento transversal e quantitativo. O 

estudo avalia a incidência de infartos, entre 10 e 30 anos de idade, internados por insuficiência cardíaca nos 

períodos de 2015 a 2019. Esse, apresenta uma abrangência do estado de Goiás, levando em consideração 

os dados fornecidos pelo DATASUS. Foram utilizados 10 artigos pesquisados na plataforma do Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo) e Google Acadêmico, na língua portuguesa, entre 2016 e 2019, utilizando 

os descritores: “infarto”, “medicina do adolescente” e “causalidade”. 

Resultados: Entre os anos 2015 e 2016, observou-se uma redução de 26,41% (106 para 78) das taxas de 

incidência de infartos na população com idade entre 10 e 30 anos. Posteriormente, entre 2016 e 2017 notou-

se um crescimento caracterizando aumento de 24,35%, sendo a população masculina a de maior índice. 

Nota-se, portanto, que apesar dos grandes avanços no manejo clínico e no tratamento, a insuficiência 

cardíaca (IC) é uma condição que continua a desafiar a medicina. E, isso se deve ao sofrimento físico, 

psicológico, social e existencial, ocasionados pelo avanço da doença e pelas mudanças nos hábitos de vida 

necessários para melhorar a gestão do autocuidado e a manutenção de uma boa qualidade de vida. Diante 

disso, no Brasil, dados apontam que aproximadamente 49,4% da população brasileira não alcançaram um 

nível satisfatório de atividade física, o que proporciona uma grande contribuição para esses resultados. 

Entretanto, observou-se nos anos posteriores que essa taxa voltou a abaixar (97 em 2017 para 50 em 2019), 

o que evidencia uma mudança conceitual da população mais preocupada com a prática de atividade física. 

Por outro lado, observou-se, um crescimento exuberante de tabagismo na população feminina, 45 em 2017 

para 325 em 2019, o que promoveu um maior índice, em 2018, de infartos, superando os homens. 

Conclusão: Conclui-se, portanto, que a obesidade e o tabagismo são as principais causas da incidência de 

infartos em adolescentes e adultos jovens. De acordo com os dados apresentados certifica-se a ideia de que 

é necessário incentivos afim de melhorar a qualidade de vida da população jovem, atuando de maneira 

preventiva e estimulado as práticas de atividades físicas e diminuição do uso de produtos provenientes do 

tabaco. 

 

 

 


