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Analisar o perfil de morbidade das internações
hospitalares por infarto agudo do miocárdio (IAM),
segundo sexo e faixa etária, no Brasil, no período de
2018 a 2020.
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Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e
quantitativo. Os dados foram extraídos do
Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), acerca
das internações por IAM, no Brasil, de acordo com o
sexo (masculino e feminino) e faixa etária (menores
de 1 ano a acima de 80 anos), no período de janeiro
de 2018 a fevereiro de 2020.

Com relação a faixa etária, o maior número de
internações foi de pacientes com idade entre 60 e
69, com 84.615 casos, demonstrando que com o
envelhecimento ocasiona alterações no metabolismo,
promovendo modificações no endotélio, aumento da
rigidez arterial e do risco de doenças
ateroscleróticas, envolvidas na patogênese do IAM.
Dentro deste mesmo grupo etário, 65,3% das
internações foram de homens e, 34,7%, de
mulheres. Em suma, a maior proporção de
internações foi do sexo masculino, devido a maior
exposição dos homens aos fatores de risco, como
tabagismo e etilismo, atrelada a menor procura dos
serviços de saúde.

O IAM é um dos eventos cardiovasculares de
morbidade mais significativa, que constitui
importante problema de saúde pública, no Brasil.
Desse modo, torna-se fundamental, intensificar a
adoção de medidas de intervenção, por meio de
campanhas e outras ações preventivas, voltados,
principalmente, para os grupos vulneráveis em
questão, como idosos e homens. Tais ações devem
focar no controle da exposição aos fatores de risco,
na importância do acompanhamento médico e na
periodicidade de acesso aos serviços de saúde, como
forma de promover a redução das internações
hospitalares por IAM.
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Houve 272.381 internações por IAM, sendo que,
63,6% das hospitalizações foram de pacientes do
sexo masculino e, 36,4%, do sexo feminino. No ano
de 2019, ocorreu o maior número de internações
(n=131.068), das quais, 83.256 foram internações
de homens e, 47.812, de mulheres. No ano 2020,
ocorreu o menor número de internações registradas
(n=22.307), isso porque a análise ficou restrita aos
meses de janeiro e fevereiro, não refletindo,
portanto, a situação anual.

O infarto agudo do miocárdio (IAM), representa um
importante problema de saúde pública no Brasil,
apresentando morbimortalidade significativa e
constituindo-se, com uma das principais causas de
permanência hospitalar prolongada. O IAM, é
descrito como uma necrose miocárdica causada por
isquemia, que se manifesta em quadro clínico
compatível em conjunto ou não com alterações
eletrocardiográficas típicas. Os fatores de risco
associados ao desenvolvimento de IAM, envolvem o
sedentarismo, maus hábitos alimentares, consumo
de bebidas alcoólicas, tabagismo, obesidade,
dislipidemia, hipertensão, diabetes, idade,
hereditariedade, sexo, dentre outros.
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