
 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa. Dentre as doenças do aparelho circulatório (DAC), foi responsável por 
1.123.809 das mortes registradas no Brasil no período de 1980 a 2016, sendo 51,16% nas mulheres. 

OBJETIVO: Avaliar a evolução das taxas de mortalidade por IC, no Brasil, no sexo feminino, entre 1980 e 2016. 

METODOLOGIA: Estudo ecológico, descritivo das taxas de mortalidade por IC por 100.000 habitantes, nas macrorregiões do Brasil, em todas as faixas etárias, 
entre 1980 e 2016. Foram calculadas as taxas brutas e padronizadas de acordo com a população do ano 2000 pelo método direto.  

RESULTADOS: As taxas de mortalidade padronizadas por IC sofreram redução progressiva no período avaliado, especialmente até o ano de 2000 (Figura 1). 
A partir daí e até 2016, ocorreu uma aparente estabilização das curvas. As maiores variações nas taxas de mortalidade padronizadas por idade ocorreram nas 
regiões Sudeste e Sul e a menor a região Nordeste (Tabela 1). Em relação a faixa etária, as reduções das taxas de mortalidade brutas foram maiores nas 
faixas etárias menores de 50 anos sendo mais expressivas entre 20-29 anos; as menores reduções, ocorreram nas faixas etárias maiores de 50 anos 
principalmente na faixa etária > de 80 anos.  

CONCLUSÃO: A tendência de redução das curvas de mortalidade apresentadas no sexo feminino, em todas as regiões e faixas etárias podem ser explicadas 
pelo menos em parte pela implementação, nas últimas décadas, de práticas de saúde capazes de melhorar o diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas 

na infância, pacientes com eventos coronarianos agudos e a sobrevida de pacientes com IC.  
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Regiões 1980 2016 Razão

Norte 31,3 8,6 -72,5

Nordeste 18,4 8,1 -56,0

Sudeste 44,8 8,6 -80,8

Sul 51,3 9,8 -80,8

Centro Oeste 35,4 7,5 -78,9

Tabela 1 - Variação(%) da mortalidade 

padronizada por idade no sexo feminino 

por região geográfica (1980-2016)
Faixa etária 1980 2016 Razão

0-19 1,7 0,2 -90,7

20-29 3,0 0,3 -91,4

30-39 8,5 0,8 -90,7

40-49 19,7 2,5 -87,4

50-59 46,5 8,6 -81,5

60-69 133,5 25,7 -80,7

70-79 406,5 85,6 -79,0

80-00 1069,6 367,8 -65,6

Tabela 2 - Variação(%) da taxa 

mortalidade bruta por faixa etária, no 

sexo feminino no Brasil (1980 e 2016)


