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Objetivo: O trabalho possui como objetivo analisar dados referentes à mortalidade causada pelo infarto agudo do 

miocárdio.    

Método: Trata-se de um estudo ecológico retrospectivo descritivo, cujos dados foram obtidos por meio de consulta 

ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, do período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, 

no Estado de Goiás. Analisou-se dados referentes ao sexo, faixa etária e raça.   

Resultados: A mortalidade total pelo infarto agudo do miocárdio entre 2014 a 2018 foram de 12.542 óbitos, sendo 

que em 2014 foram 2.368 óbitos, em 2015 foram 2.455, em 2016 foram 2.481, em 2017 foram 2.581 e em 2018 

foram 2.657. Houve um predomínio de óbitos no sexo masculino com 8.002, seguido por mulheres com 4.536 e 4 

foram ignorados. A faixa etária de maior prevalência foi de 60 a 69 anos com 3.177 óbitos, seguido de 70 a 79 

anos com 3.122, 80 anos e mais com 2.527, 50 a 59 anos com 2.303, 40 a 49 anos com 1.039, 30 a 39 anos com 

290, 20 a 29 anos com 69, 15 a 19 anos com 8 e 7 tiveram a idade ignorada. Em 2014 foram 2.368 óbitos, em 2015 

foram 2.455, em 2016 foram 2.481, em 2017 foram 2.581 e em 2018 foram 2.657. A raça com maior prevalência 

foi a branca com 4.965 óbitos, seguida pela parda com 6.037, preta com 1.076, amarela com 73, indígena com 7 e 

384 foram ignorados.       

Conclusão: Observa-se que no Estado de Goiás há um predomínio de óbitos por infarto agudo do miocárdio no 

sexo masculino, idosos (entre 60 a 69 anos) e brancos. Assim, este estudo proporciona dados passíveis para serem 

utilizados como base em estratégia de prevenção, ocasionando aumento na expectativa de vida.      

 


