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Objetivo: Analisar o perfil dos óbitos causados pela endocardite aguda e subaguda segundo as variáveis de sexo, 

faixa etária e macrorregião, no período de 2012 a  2018 no estado de Goiás Material e Método: Estudo descritivo 

observacional de caráter retrospectivo de óbitos causados por endocardite aguda e subaguda, notificados em Goiás 

no período de 2012 a 2018. Os dados foram obtidos do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), conforme o 

Código Internacional de Doenças (CID10).  Resultados: De acordo com os dados obtidos, no período de 2012 a 

2018 ocorreram 127 óbitos no estado de Goiás por endocardite aguda e subaguda. Entre estes casos, 71 (55,9 %) 

ocorreram em indivíduos do sexo masculino e 55 (43,3%) do sexo feminino, em 1 (0,8%) dos casos esta variável 

foi ignorada. Quanto à faixa etária, 3 (2,4%) óbitos ocorreram em menores de 10 anos; 12 (9,4%) foram entre 10 

e 29 anos; 12 (9,4%)   entre 30 e 39 anos; 22 (17,3 %) entre 40 e 49 anos; 23 (18,1%)  entre 50 e 59 anos; 29 

(22,9%) entre 60 e 69 anos; 20 (15,7) entre 70 e 79 anos e 6 (4,8 %) acima de 80 anos. Dos 127 óbitos, 63 (49,6%) 

foram registrados na macrorregião centro-oeste; 26 (20,5%) no centro sudeste; 14 (11%) no sudoeste; 15 (11%) 

na centro-norte e 9 (7,1 %) no nordeste e 1 (0,8%) ignorado.  Conclusões: A endocardite infecciosa (EI) é uma 

doença de alta morbidade e letalidade, apesar do avanço no diagnóstico clínico, do advento de novos tipos de 

antibióticos e do aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas. A análise dos dados no estado de Goiás revela que 

aproximadamente 56% das mortes ocorreram em homens, sendo os casos bem distribuídos ao longo da fase adulta, 

com um leve pico de concentração entre 60 e 69 anos. Aproximadamente 50% dos casos concentraram-se na 

macrorregião de saúde centro-oeste, o que pode ser justificado pela concentração de atendimento médico terciário 

na capital do Estado.  

 


