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CONCLUSÃO

XXX CONGRESSO GOIANO DE CARDIOLOGIA

RESULTADOS

OBJETIVOS

• Foram utilizadas as bases de dados do DATASUS
(Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde), com a utilização de filtro para delimitar as regiões
do país, relacionando com cada ano.

• Foi realizada busca bibliográfica na base de dados
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) para revisão de
literatura, utilizando os descritores doenças das valvas
cardíacas e mortalidade e o operador booleano AND, com
os filtros texto completo e últimos 5 anos.
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• Na doença das valvas cardíacas, pelo menos uma das
quatro válvulas cardíacas que mantêm o normal fluxo de
sangue na direção adequada através do coração não
funciona corretamente. Além dessas citadas
anteriormente, inclui-se a valva pulmonar
(TARASOUTCHI, 2011).

• No Brasil, a doença valvar representa uma significativa
parcela das internações por doença cardiovascular. A
febre reumatoide é a principal etiologia das valvopatias
no território brasileiro, responsável por até 70% dos
casos. Os pacientes apresentam média etária menor,
assim como uma imunologia e evolução exclusivas
dessas doenças. A prevalência de cardite reumática é de
1 a 7 casos/1000, no Brasil (TARASOUTCHI, 2011).

• A valvopatia mitral reumática mais comum é a dupla
disfunção não balanceada (insuficiência e estenose em
diferentes estágios de evolução) manifestada entre 2ª e
a 5ª década de vida. Caracteristicamente, a Insuficiência
Mitral (IM) corresponde à lesão aguda, enquanto a
estenose, às lesões crônicas (TARASOUTCHI, 2011) .

• A valvopatia aórtica tem apresentação bimodal, e nos
indivíduos jovens destacam-se a etiologia reumática e a
doença congênita tricúspide, enquanto nos idosos
prevalece a doença aórtica senil calcifica, que está
associada aos fatores de risco tradicionais para
aterosclerose. TARASOUTCHI, 2011).

• Essa estenose aórtica é a valvopatia mais frequente nos
países desenvolvidos e uma doença valvar com
importância crescente nos países em desenvolvimento.
Na história natural da doença, o surgimento dos
sintomas se correlaciona com piora significativa no
prognóstico (GOMES, 2015).

• Estima-se que, em 2050, 10% da população brasileira
terão idade superior a 75 anos, e dados epidemiológicos
recentes indicam que 3% a 4,5% da população dessa
faixa etária apresentarão EAo de etiologia degenerativa
(GOMES, 2015).

• O manejo clínico da valvopatia continua dependente da
escolha para o momento do tratamento intervencionista.
A intervenção cirúrgica é utilizada no caso de uma
necessidade de reparo ou substituição da valva cardíaca
(TARASOUTCHI, 2011).

• O objetivo desse estudo é avaliar a prevalência de
mortalidade dos casos de doenças de múltiplas valvas
nas diferentes regiões do país no período compreendido
entre 2014 a 2018.

Região 2014 2015 2016 2017 2018

Norte 19 21 28 28 28

Nordeste 81 84 107 148 160

Sudeste 175 216 171 178 230

Sul 82 63 79 95 116

Centro-

Oeste

49 48 42 36 57

Fonte: DATASUS

Tabela 1. Mortalidade por região: doença de múltiplas valvas, por ano. 


