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Resumo
Objetivo – Descrever o perfil das internações por infarto agudo do miocárdio em mulheres com idade de 10 a 49 anos, ocorridas no
Brasil, entre 2009 a 2013. Métodos – Estudo ecológico baseado no Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde. As
variáveis selecionadas foram: região; caráter do atendimento; faixa etária; cor/raça; valor total referente às AIH pagas; valor médio da
internação; média de dias de permanência; óbitos; taxa de mortalidade. Em caso de alta por óbito, efetuou-se o cálculo dos anos po-
tenciais de vida perdidos. Resultados – A região sudeste apresentou maior número de internações, 9.900 (50,24%), e gastos associados
ao infarto agudo do miocárdio em mulheres com idade fértil (R$ 26.480.853,62). Predominou atendimentos de urgência, 18.100
(91,85%), faixa-etária de 40 a 49 anos, 15.531 (78,81%), e cor/raça branca, 6.822 (34,62%). Sobre os casos de alta por óbito, 28,46
anos potenciais de vida perdidos foram identificados para cada vítima. Conclusões – A região sudeste apresentou maior número de in-
ternações e gastos associados ao infarto agudo do miocárdio em mulheres com idade fértil, predomínio dos atendimentos de urgência,
faixa-etária de 40 a 49 anos e cor/raça branca. Assim, faz-se necessário instituir mecanismos que busquem reduzir as consequências
sociais e econômicas associadas aos casos da referida doença.

Descritores: Sistemas de informação; Saúde da mulher; Infarto do miocárdio; Hospitalização

Abstract
Objective – To describe the profile of admissions for acute myocardial infarction in women aged 10-49 years occurred in Brazil between
2009 and 2013. Methods – Ecological study based on Hospital Information System of the Unified Health System. Results – Southeast
region had the greatest number of hospitalizations, 9,900 (50.24%), and associated with acute myocardial infarction in women of child-
bearing age (R$ 26,480,853.62) spending. Predominated emergency room visits, 18,100 (91.85%), age range 40-49 years 15 531
(78.81%), and color/white race, 6,822 (34.62%). About cases ended in death, 28,46 years of potential life lost were identified for each
victim. Conclusions – The southeastern region had a higher number of hospitalizations and expenses associated with acute myocardial
infarction in women of childbearing age, predominance of urgent care, age range of 40 to 49 years and color/white raceit. It is necessary
to establish mechanisms that seek to reduce the social and economic consequences associated with cases of the disease. 

Descriptors: Information systems; Women’s health; Myocardial infarction; Hospitalization

Introdução
Nos últimos anos, as doenças cardiovasculares (DCV),

caracterizadas pelo comprometimento do coração e
vasos sanguíneos, foram responsáveis por grande parte
da mor ta lidade no cenário mundial. Essas representaram
cerca de 30% de todas as mortes ocorridas e 50% das
associadas às doenças crônicas não transmissíveis. Den-
tre as con dições integrantes das DCV, destacam-se o
infarto agu do do miocárdio (IAM), o acidente vascular
encefálico, a doença hipertensiva e a insuficiência car-
díaca congestiva, que juntos correspondem a cerca de
80% dos óbitos1.

A saúde relacionada ao aparelho circulatório envolve
uma série de condicionantes e determinantes. Neste
contexto, a mulher requer uma atenção especial, pois
diante das transformações ocorridas ao longo do tempo,
ela passou a assumir inúmeras responsabilidades: além
das domésticas e do cuidado com os filhos, também
aquelas relacionadas à esfera pública. Essa tripla carga
de atividades contribui para que ela esteja em situação
de vulnerabilidade às DCV2.

No ano de 2009, o IAM representou a terceira causa

de hospitalizações ocorridas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). Além disso, o Registro Brasileiro
de Síndromes Coronarianas Agudas demonstrou que
de 2003 a 2008, dos 2.693 pacientes analisados, diag-
nosticou-se a presença de IAM com e sem alterações
de supradesnivelamento do segmento ST em 35,3% e
19,6% dos casos, respectivamente. Isso correspondeu
a mais de 50% dos diagnósticos nesse grupo. Ademais,
o modelo de regressão logística múltipla dos fatores de
demografia e das intervenções hospitalares apontou o
sexo feminino (OR = 1,45) como fator de risco quando
relacionado a óbito por síndrome coronariana aguda3.

Nesse sentido, conhecer as características referentes
às internações por IAM na população feminina em
idade fértil é de fundamental importância no processo
de planejamento e organização dos serviços de saúde,
bem como na formulação de estratégias que busquem
reduzir o número de casos e o impacto dessa condição
na vida de mulheres em pleno auge produtivo. 

Destarte, o presente estudo objetivou descrever o
perfil das internações por IAM, em mulheres com idade
entre 10 e 49 anos, ocorridas no Brasil, nos anos de
2009 a 2013. 



Métodos
Trata-se de um estudo ecológico, desenvolvido com

base no Sistema de Informação Hospitalar do Sistema
Único de Saúde (SIH-SUS), do qual se obteve dados
sobre internações hospitalares de mulheres em idade
fértil, 10 a 49 anos, com diagnóstico de IAM, ocorridas
no Brasil, no período de 2009 a 2013.

O Brasil está localizado na América do Sul, apresenta
extensão territorial de 8.515.767,049 km2 e tem como
capital Brasília. No ano de 2013 contava com uma po-
pulação de 204.450.649 habitantes, dos quais
103.495.127 eram mulheres. Apresenta-se dividido
geograficamente em cinco regiões (Norte, Nordeste,
Centro-oeste, Sudeste e Sul) e conta com 26 estados e
1 Distrito Federal4.

Em 1990, o Ministério da Saúde (MS) implantou o
SIH-SUS por meio da portaria GM/MS nº 896/1990.
Nesse sentido, estabeleceu a Autorização de Internação
Hospitalar (AIH) como instrumento de registro a ser
utilizado por gestores e prestadores de serviços. No re-
ferido sistema são inseridas informações relativas aos
atendimentos de usuários internados para posterior en-
vio ao MS e consequente composição de um banco de
dados nacional. O SIH-SUS é de uso dos gestores locais
e subsidia, por exemplo, processos avaliativos e de 
auditoria5.

As informações obtidas foram relacionadas à morbi-
dade hospitalar no SUS por local de internação e cole-
tadas em 7 de maio de 2014, com situação de base na-
cional em 6 de janeiro de 2014 e dados de 2013 (até
novembro) sujeitos a retificação. As variáveis selecio-
nadas foram6:

a) região (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste, Sul);
b) caráter do atendimento (eletivo, urgência);
c) faixa etária (10 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39

anos, 40 a 49 anos);
d) cor/raça (branca, preta, parda, amarela, indígena,

sem informação).
e) valor total (valor referente às AIH pagas);
f) valor médio da internação (valor médio das AIH

pagas, computadas como internações);
g) média de dias de permanência (média de perma-

nência das internações referentes às AIH pagas, com-
putadas como internações, no período);

h) óbitos (quantidade de internações que tiveram alta
por óbito, nas AIH pagas no período);

i) taxa de mortalidade (razão entre a quantidade de
óbitos e o número de AIH pagas, computadas como
internações, no período, multiplicada por 100).

Além disso, em caso de alta por óbito, efetuou-se o
cálculo dos Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP).
Este indicador é comumente utilizado pelos pesquisa-
dores, uma vez que possibilita “discriminar a magni-
tude, a vulnerabilidade e a transcendência de causas
de óbito”7:407. Para tanto, adotou-se o modelo de Ro-
meder e McWhinnie8. Inicialmente os óbitos foram
agrupados de acordo com a faixa-etária na qual ocorreu
e depois multiplicados pelo número de anos que faltava
para se atingir a idade de 70 anos. Esse último foi obtido

pela subtração entre 70 e o ponto médio de cada faixa-
etária. Assim, o produto entre os óbitos e o número de
anos restantes, forneceu o valor total dos APVP. 

Optou-se pelo limite de 70 anos por compreender
um valor aproximado as projeções de esperança de
vida ao nascer no Brasil para o ano de 2013, que cor-
respondeu a 74,84 anos9. 

A análise dos dados ocorreu com base na distribuição
de frequência relativa e absoluta, mínimo, máximo,
média e desvio padrão e auxílio de dois pacotes esta-
tísticos: Excel (Microsoft®) e IBM SPSS Statistics® version
20.0. As informações obtidas estão apresentadas em
gráficos e tabelas. Os dados oriundos do SIH-SUS são
de domínio público e disponibilizados pelo MS por
meio do Departamento de Informática do SUS. Além
disso, não é possível a identificação de dados indivi-
duais dos usuários, pois esses são fornecidos de forma
coletiva. Desse modo, não foi necessário submissão
do projeto a um comitê de ética em pesquisa.

Resultados
No período de 2009 a 2013 foram identificadas

19.707 internações de mulheres em idade fértil por
IAM, com média anual de 3.941,40 (dp= 178,63). O
número de internações variou de 3.712 em 2009 a
4.137 em 2012. A região que apresentou maior número
foi a Sudeste, 9.900 (50,24%), seguida pela Nordeste,
3.901 (19,79%), e Sul, 3.811 (19,34%). Dentre todas
as localidades, comparando-se o primeiro e o último
ano avaliado, apenas na região Sul houve declínio
quanto ao número de internações, passando de 746
em 2009, para 717 em 2013, com redução de 3,89%
(Gráfico 1).

Gráfico 1. Internações de mulheres em idade fértil por infarto agudo
do miocárdio no período de 2009 a 2013*

* Dados coletados em 07 de maio de 2014.
Fonte: Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde
(SIH-SUS)

Sobre o caráter do atendimento, 18.100 (91,85%)
corresponderam a internações de urgência. O maior
número de internações ocorreu entre a faixa-etária  de
40 a 49 anos com 15.531 (78,81%) e a cor/raça pre-
dominante foi a branca, atingindo 6.822 (34,62%) 
(Tabela 1). No ano de 2012 obteve-se o mais eleva-
do custo relacionado a este tipo de internação, 
R$11.674.867,88.
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Tabela 1. Informações gerais sobre as internações por infarto
agudo do miocárdio de mulheres em idade fértil
entre 2009 e 2013*

Quanto a totalidade de recursos financeiros dispen-
didos com internações provocadas por IAM, a re-
gião Sudeste se destacou perfazendo um total de 
R$26.480.853,62 e valor médio por internação de 
R$2.674,83. Em contrapartida, o menor custo esteve
associado a região Norte, com R$1.308.635,01 e valor
médio de R$1.840,56 por internação. A região Sul apre-
sentou o mais elevado valor médio de internação, atin-
gindo R$3.239,45. Quanto a média de dias de perma-
nência na instituição hospitalar entre as regiões, esta
variou de 5,5 dias no Sul do país a 7,6 dias no Centro-
Oeste. As regiões Nordeste e Norte obtiveram as maio-
res taxas de mortalidade, 8,56 e 8,30 mortes por 100
internações, respectivamente (Tabela 2). 

O Gráfico 2 expõe a comparação entre a taxa de
mortalidade e o valor médio de internação por região.
Percebe-se que a região com maior valor médio de in-
ternação, Sul, obteve a menor taxa de mortalidade por
IAM. Por outro lado, a região Norte, com o menor valor
médio de internação, apresentou a segunda maior taxa
de mortalidade. Conforme o Gráfico 3, o maior valor
médio de internação esteve associado a menor média
de permanência na instituição hospitalar, situação en-
contrada na região Sul. 

Variável n %

Caráter do atendimento
Urgência
Eletivo

Faixa etária
10-19 anos
20-29 anos
30-39 anos
40-49 anos

Cor/Raça
Branca
Parda
Preta
Amarela
Indígena
Sem informação

18.100
1.607

148
622

3.406
15.531

6.822
4.597

812
94
25

7.357

91,85
8,15

0,75
3,16

17,28
78,81

34,62
23,33
4,12
0,48
0,13

37,32

*Dados coletados em 07 de maio de 2014.
Fonte: Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde
(SIH-SUS)

Gráfico 2. Taxa de mortalidade por infarto agudo do miocárdio de
mulheres em idade fértil e valor médio da internação por
região*

*Dados coletados em 07 de maio de 2014.
Fonte: Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde
(SIH-SUS)

Gráfico 3. Valor médio da internação por infarto agudo do miocár-
dio de mulheres em idade fértil e média de permanência
na instituição hospitalar por região*

*Dados coletados em 07 de maio de 2014.
Fonte: Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde
(SIH-SUS)

Tabela 2. Informações sobre custos e óbitos relativos as internações por infarto agudo do miocárdio de mulheres em idade
fértil entre 2009 e 2013*e

Região
Valor total

(R$)
Valor médio da
internação (R$)

Média de dias
de permanência

Óbitos
N               %

Taxa de
mortalidade

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste

1.308.635,01
9.107.689,63

26.480.853,62
12.345.554,78
3.201.788,68

1.840,56
2.334,71
2.674,83
3.239,45
2.313,43

7
6,5
7,1
5,5
7,6

59
334
674
258
102

4,13
23,41
47,23
18,08
7,15

8,3
8,56
6,81
6,77
7,37

*Dados coletados em 07 de maio de 2014.
Fonte: Sistema de informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS)



Sobre os APVP, a faixa-etária que mais se destacou
foi a de 40 e 49 anos, representando 27.719 (68,26%)
APVP. Enquanto isto, a média global apresentou 28,46
APVP por cada óbito registrado entre 2009 e 2013.

Discussão
Os dados do presente estudo apontam para uma ten-

dência de estabilização no número de internações de
mulheres em idade fértil em todas as regiões, com pe-
quenas elevações no período avaliado, exceto a região
Sul, onde houve um discreto declínio (3,89%). Sobre
este assunto, pesquisa desenvolvida em um instituto de
cardiologia, situado nessa região, apontou que durante
os anos de 2005 a 2009, 1.755 pacientes de ambos os
sexos foram internados com diagnóstico de IAM, porém
observou-se diminuição de 3,7% entre os anos de 2006
e 2007. Nos demais períodos, apesar da elevação das
internações, a incidência foi relativamente baixa10. Tal
realidade pode denotar a presença de melhores condi-
ções de vida associada à região Sul do país, assim como
a busca por estilos de vida mais saudáveis que contri-
buem para a redução do número de casos de IAM.

Entre as regiões, a região Sudeste destacou-se com
maior número de internações. Mediante a esse resul-
tado, faz-se necessário observar que nessa região ficam
os grandes centros do país, como Rio de Janeiro e São
Paulo. Esses apresentam alto nível de industrialização,
e dessa forma, as mulheres residentes nessas localidades
estão expostas a uma série de fatores de risco podendo
estar associados aos resultados obtidos. Do mesmo
modo, destaca-se que o território brasileiro e suas res-
pectivas regiões são marcados por elevado nível de he-
terogeneidade em termos de acesso aos serviços de
saúde, capacidade diagnóstica e qualidade das infor-
mações prestadas. Tais fatores podem explicar as dife-
renças encontradas nas diversas regiões do país11.

Relativo à qualidade das informações, chama-se aten-
ção para a possibilidade de subnotificação, principal-
mente em termos da região Norte do país, fato que jus-
tificaria o menor número de internações. Em pesquisa
abordando subnotificações de óbitos por tuberculose,
por exemplo, essa região apresentou o maior percentual
de subnotificações quando comparado às demais12.

Além disso, o uso de dados provenientes de sistemas
de informação – SIH-SUS – está associado a algumas li-
mitações capazes de influenciar na qualidade das in-
formações apresentadas, como “a possibilidade de emis-
são de mais de uma AIH para o mesmo indivíduo (longas
internações, transferências de hospitais ou reinternações)
e a estrutura remunerativa do sistema, privilegiando a
lógica financeira em detrimento da epidemiológica”13:518.

Reconhecidamente o IAM é uma situação de emer-
gência clínica e envolve risco de vida ao paciente, o
que justifica a maioria das internações (91,85%) ter
ocorrido em caráter de urgência. A procura por atendi-
mento, conforme estudo sobre o tempo de chegada do
paciente com IAM ao serviço de emergência relaciona-
se com a identificação pelo paciente de sinais e sinto-
mas associados, destacando-se a dor torácica, em região
epigástrica, ou presença de desconforto torácico com
dispneia e/ou sudorese14. Neste sentido, o tempo entre

o reconhecimento e a procura por atendimento é de
fundamental importância para um desfecho favorável.

Concernente a faixa-etária mais acometida por essa
doença, outras investigações mostraram maior número
de casos de IAM em pessoas com idade mais ele-
vada15-16. Apesar de menor número recair em indiví-
duos mais jovens, pesquisa que avaliou a ocorrência
de IAM nesta faixa-etária e analisou 70.628 interna-
ções por IAM em adultos com idade igual ou superior
a 20 anos, constatou aumento das taxas de internação
de mulheres cuja idade era igual ou menor a 55 anos.
Essas apresentaram maior risco de mortalidade em
comparação com os homens (OR=1,61; IC:95%=1,25-
2,08)17. Tais achados demonstram a necessidade de
serem instituídas ações estratégicas visando a redução
de IAM em mulheres mais jovens.

O elevado número de casos sem informações sobre
a cor/raça (37,33%) inviabiliza a possibilidade de afir-
mações sobre essa variável e sua relação com o IAM.
Ao mesmo tempo, denota a precisão de melhorias na
qualidade dos registros, com vista à diminuição dos
dados ignorados, especialmente por se considerar que
a referida variável tem sido documentada na literatura
de forma associada a casos e/ou óbitos por IAM18-20. 

De modo geral, houve aumento dos gastos relacio-
nados às internações por IAM no grupo avaliado com
pequena redução em 2013 e variações entre o valor
médio de cada internação nas diferentes regiões. Pes-
quisa sobre custos incluindo a cadeia de procedimen-
tos para o tratamento dessa doença em 11 hospitais
brasileiros mostrou que os gastos do tratamento padrão
em 2008 corresponderam a R$12.873,69, valores su-
periores aos identificados no presente estudo. Na ocor-
rência da necessidade de stent, o valor elevou-se para
R$23.461,8721. Ressalta-se que os hospitais, campo de
estudo para o desenvolvimento da referida pesquisa,
estavam situados nas regiões Sul e Sudeste do país, as
quais apresentaram os maiores custos relacionados a
esse tipo de internação, podendo justificar as diver-
gências encontradas. 

Percebe-se ainda as regiões Sul e Sudeste, com maior
valor médio de internação e menor taxa de óbitos por
IAM. Outros estudos sobre gastos com internações por
doenças do aparelho geniturinário e suicídio, bem
como hospitalizações de idosos também identificaram
maiores custos associados a tais regiões13,22-23. A quali-
dade do atendimento prestado e o acesso aos serviços
nas referidas regiões podem ter influenciado para uma
menor taxa de mortalidade e evidenciam as diferenças
regionais presentes no país em termos de serviços e
tratamentos de saúde.

A média de 28,46 APVP por cada óbito registrado
reflete o impacto do IAM em nossa sociedade e o
grande potencial produtivo que é perdido com esse
evento. Um estudo sobre mulheres vítimas de homicídio
no Recife, Brasil, identificou 43,3 APVP para cada ví-
tima24. As limitações do estudo estão associadas ao fato
dos dados serem oriundos de um sistema de informa-
ção, o que possibilita, dentre outras coisas, a ocorrência
de subnotificação dos dados e consequentemente in-
fluências na qualidade das informações produzidas.
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Conclusões
Os resultados evidenciaram a região sudeste com

maior número de internações e gastos associados ao
IAM em mulheres com idade fértil. Houve predomínio
dos atendimentos de urgência, faixa-etária de 40 a 49
anos e cor/raça branca. Nos casos de alta por óbito,
28,46 APVP foram identificados para cada vítima. 

Assim, diante do exposto, depreende-se a necessidade
de se instituir mecanismos que busquem reduzir as con-
sequências sociais e econômicas associadas aos casos
de IAM em mulheres em idade reprodutiva. Neste sen-
tido, reconhece-se a possibilidade de investimentos na
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos na atenção
básica, espaço privilegiado para o desenvolvimento de
atividades de promoção a saúde e prevenção de doenças. 

Acredita-se que os gastos dispendidos em atividades
dessa natureza representarão menores custos associados
a hospitalizações, podendo trazer impactos relevantes
frente ao cenário apresentado. Do mesmo modo, me-
lhorar a qualidade assistencial dos serviços oferecidos
pelos hospitais de referência nas regiões menos favore-
cidas do país é essencial para um desfecho favorável
quando o IAM não pode ser evitado.
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