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OBJETIVOS 

Avaliar as mortes que tenham como causa o 
infarto agudo do miocárdio (IAM) no Estado de 
Goiás no ano de 2018, utilizando as variáveis: 
sexo; faixa etária; escolaridade e cor/raça. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Para este estudo, foi feita uma análise de 
dados da plataforma DATASUS, em que se 
utilizaram os descritores: “sexo e IAM”, 
“escolaridade e IAM”, “cor/raça e IAM” e “faixa 
etária e IAM. 

RESULTADOS  

Os dados mostram que 2616 pessoas foram 
registradas como tendo a causa de morte o CID-10 
I21 (Infarto agudo do miocárdio). Destaca-se que 
80% (1748) dos óbitos foram em indivíduos com 
menos de 8 anos de escolaridade, enquanto 4,4% 
(97) dos óbitos foram em quem tinha 12 ou mais 
anos de estudo. Além disso, 64% (1672) desses 
casos ocorreram no sexo masculino e 71% (1870) 

em indivíduos acima dos 60 anos de idade. Em 
relação à cor/raça, 50% (1288) ocorreram em 
pardos, 40% (1019) em brancos, 11% (238) em 
pretos e 0.35% (9) em amarelos.  

CONCLUSÃO  

Este estudo demonstrou que, em 2018 no 
estado de Goiás, os óbitos por IAM foram mais 
presentes no sexo masculino e em pardos, seguidos 
de brancos. A mortalidade foi maior entre pessoas 
de 60 a 79 anos. Abaixo dessa faixa etária, a 
mortalidade foi inversamente proporcional à idade.  
A maioria dos óbitos ocorreu em quem tinha até 8 
anos de escolaridade, sendo 18 vezes maior do que 
naqueles com mais de 12 anos de estudo.  Dessa 
forma, sugere-se que escolaridade menor de 8 anos, 
idade maior do que 60 anos e sexo masculino, são 
fatores de risco para óbitos por IAM. Baseado em 
tais dados é possível traçar metas e estratégias de 
prevenção mais específicas, voltadas para tais 
grupos de risco, afim de que haja uma maior 
expectativa de vida para indivíduos pertencentes a 
esse perfil socioeconômico. 

 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 


