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Conclusão:

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma das

principais causas de morte no mundo, sobretudo entre os

idosos. As causas das maiores taxas de mortalidade do

IAM ser em mulheres ainda não foram de todo

esclarecidas, mas estudos sugerem fatores como idade

avançada, psicossociais e comportamentais além de

fatores relacionados com à terapêutica. Destacando-se

assim, a importância de estudos epidemiológicos,

campanhas de prevenção e promoção de saúde

objetivando a melhora da qualidade de vida dessa

população.
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Objetivos:

Analisar a diferença da mortalidade entre homens e

mulheres idosos por infarto agudo de miocárdio em

Goiânia no período compreendido entre 2015 a 2019.

Materiais e Métodos:

Trata-se de um estudo analítico e retrospectivo com

base em dados extraídos do DATASUS. Foi realizado

um levantamento de casos confirmados de óbito por

Infarto Agudo de Miocárdio no município de Goiânia

durante os anos de 2015 e 2019. Dentre a “morbidade

hospitalar do SUS – por local de internação: Goiás”

optou-se por “Município” na linha, “Não Ativa” na

coluna e “Taxa mortalidade” no conteúdo. No que diz

respeito as “Seleções disponíveis” foram selecionados,

lista morb CID-10 (Infarto Agudo de Miocárdio), faixa

etária 2 (65 a 80 ou mais) e sexo (masculino e

feminino separadamente). O processamento e a análise

de dados foram realizados por TabWin e TabNet.

Resultados:

Com relação ao estado de Goiás, obteve-se uma média

geral da taxa de mortalidade entre o ano de 2015 a

2019 de 16,43 para mulheres e 14,03 para homens.

Destacando o ano de 2015 e 2016 a maior incidência

tanto para mulheres como para homens,

respectivamente. Sendo 2018 o ano de menor

incidência tanto em homens como em mulheres.

Houve uma diferença na média geral de 2,4% da taxa de

mortalidade, sendo a maior prevalência em mulheres. As

taxas de mortalidade dificilmente foram superiores a 50

durante os anos dos analisados.
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