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Resumo 

Introdução: O infarto agudo do miocárdio tem um alto potencial letal e é uma das 

maiores causas de óbitos no Brasil. A intervenção coronariana percutânea primária é 

superior em desfechos favoráveis se comparada com a terapia com fibrinolíticos. Essa 

pesquisa buscou analisar as relações entre os diferentes procedimentos de reperfusão 

miocárdica e a mortalidade nas Unidades Federativas do Brasil. Metodologia: Trata-se 

de uma análise espaço-temporal de mortalidade a partir dos óbitos registrados no 

Sistema de Informação de Mortalidade, no período de 2008 a 2017, e de mortalidade a 

partir dos óbitos por ocorrência por procedimentos registrados no Sistema de 

Informações Hospitalares, no período de 2008 a 2017. Resultados: O Brasil apresentou 

no período de 2008-2017 uma mortalidade média de 42,22 óbitos/100.000 habitantes. 

Foram registrados 639.720 internações com a aplicação de uma das duas técnicas, sendo 

572.826 (89,5%) terapias de reperfusão com fibrinolíticos, responsável por evitar 

485.519 óbitos e 66.894 (10,4%) intervenções coronarianas percutâneas primárias, 

evitando 62.241 óbitos. Foi demonstrada a correlação muito forte entre o número de 

óbitos por infarto e internações para os tratamentos de reperfusão através do teste de 

correlação de Pearson (p = 0.99).  Discussão: A mortalidade média nos dez anos 

analisados subiria de 42,22 óbitos/100.000 habitantes para 69,16 óbitos/100.000 

habitantes sem as terapias. Conclusão: As terapias de reperfusão miocárdica 

influenciaram na redução de 26,94 óbitos/100.000 habitantes, na mortalidade por infarto 

agudo do miocárdio em 10 anos. 

Palavras-chave: Infarto do Miocárdio; Fibrinolíticos; Angioplastia Coronária com 

Balão; Mortalidade. 

 



 

Abstract 

Introduction: Acute myocardial infarction has a high lethal potential and is one of the 

major causes of death in Brazil. Primary percutaneous coronary intervention is superior 

in favorable outcomes compared to fibrinolytic therapy. This research sought to analyze 

the relations between the different procedures of myocardial reperfusion and mortality 

in the Brazilian Federative Units. Methodology: This is a spatio-temporal analysis of 

mortality from the deaths recorded in the Mortality Information System, from 2008 to 

2017, and mortality from deaths per occurrence by procedures recorded in the Hospital 

Information System, in the period from 2008 to 2017. Results: In the period 2008-2017, 

Brazil had an average mortality of 42.22 deaths / 100,000 inhabitants. A total of 

639,720 hospitalizations were performed using one of two techniques, 572,826 (89.5%) 

of which were reperfusion therapy with fibrinolytics, which prevented 485,519 deaths 

and 66,894 (10.4%) primary percutaneous coronary intervention, avoiding 62,241 

deaths. The very strong correlation between the number of deaths per infarct and 

hospitalizations for reperfusion treatments using the Pearson correlation test (p = 0.99) 

was demonstrated. Discussion: The average mortality in the 10 years analyzed would 

rise from 42.22 deaths / 100,000 inhabitants to 69.16 deaths / 100,000 inhabitants 

without the therapies. Conclusion: Myocardial reperfusion therapies influenced a 

reduction of 26.94 deaths / 100,000 inhabitants in mortality due to acute myocardial 

infarction in 10 years. 

Keywords: Myocardial Infarction; Fibrinolytic Agents; Angioplasty, Balloon, 

Coronary; Mortality. 

 

 



 

Introdução 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) as doenças 

isquêmicas do coração fizeram aproximadamente 203.700.000 vítimas fatais, somente 

no ano de 2016, em todo mundo, sendo a primeira causa no ranking de doenças que 

levam a óbitos1. Isoladamente, esse grupo de doenças foi responsável por 7,6% de todas 

as mortes mundiais, configurando uma mortalidade de 2.730 óbitos para cada 100.000 

habitantes1. No mesmo ano de 2016, as doenças isquêmicas do coração foram o 

segundo grupo de causa de mortes no Brasil, com 116.133 registros, atrás apenas do 

grupo das neoplasias malignas2. O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), uma das 

principais doenças isquêmicas do coração, tem destaque na contagem de óbitos 

apresentando 94.148 registros, equivalente a 7,18% do total de todas as mortes no ano e 

sendo responsável por 81,06% de ocorrências entre as doenças isquêmicas do coração3. 

O grupo de doenças isquêmicas do coração, I20-I25 na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID-

10), é composto por cinco causas: Angina pectoris - I20; Infarto agudo do miocárdio - 

I21; Infarto do miocárdio recorrente - I22; Algumas complicações atuais subseqüentes 

ao infarto agudo do miocárdio - I23; Outras doenças isquêmicas agudas do coração - 

I24; Doença isquêmica crônica do coração - I25. 

Infarto do miocárdio acontece quando há necrose em células miocárdicas devido 

à uma isquemia prolongada. O IAM se desenvolve quando há uma isquemia aguda do 

miocárdio, situações na qual em um curto espaço de tempo a demanda por suprimento 

de oxigênio se torne maior que a oferta e permaneça dessa forma até que haja morte de 

células miocárdicas 4. Essa morbidade tem um alto potencial letal, uma vez que 80% 

dos casos de morte por IAM acontece em até 24 horas após a manifestação da doença e 



de 40 a 65% na primeira hora 5. Por esse motivo a intervenção médica se faz 

imprescindível, sobretudo nas primeiras horas de manifestação, a fim de parar o 

processo de morte celular e revascularizar a região acometida, evitando complicações 

e/ou o óbito5. 

 As diretrizes para manejo de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível 

do Segmento ST (IAMST) da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Força Tarefa 

American College of Cardiology Foundation/American Heart Association e European 

Society of Cardiology indicam a terapia de reperfusão como medida prioritária 5–7. A 

terapia de reperfusão visa reestabelecer o fluxo sanguíneo para a musculatura cardíaca 

que esteja sofrendo de isquemia. A reperfusão pode ser feita de duas maneiras: (1) 

através do uso de medicamentos fibrinolíticos; (2) através da intervenção coronariana 

percutânea (ICP) primária.  

As evidências comprovam que a ICP primária é superior em desfechos 

favoráveis e nível de reperfusão se comparada com a terapia com fibrinolíticos, devendo 

a primeira ser preferida sempre que disponível 7. Entretanto, caso a unidade na qual o 

primeiro atendimento é realizado não esteja habilitada a realizar o procedimento e o 

tempo de encaminhamento-admissão seja superior a 30 minutos, a terapia fibrinolítica 

não deve ser adiada em detrimento da ICP primária 6. Dessa forma, é possível 

identificar a importância dos dois procedimentos, clínico e cirúrgico, no tratamento de 

IAM e redução de mortalidade por estes. 

No Sistema Único de Saúde (SUS), sistema de saúde brasileiro, os 

procedimentos são garantidos de forma gratuita à população, entretanto, condicionados 

à disponibilidade de cada unidade de saúde. Como país de dimensões continentais, 

diferentes realidades socioeconômicas e compartilhamento de deveres pelas esferas 

federal, estadual e municipal, essa disponibilidade não se constitui de forma homogênea 



em todas as unidades da federação (UF). Neste cenário essa pesquisa buscou analisar as 

relações entre os diferentes procedimentos de reperfusão miocárdica e a mortalidade nas 

Unidades Federativas do Brasil.

Métodos 

Trata-se de uma análise espaço-temporal de mortalidade a partir dos óbitos por 

ocorrência registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no período de 

2008 a 2017, e de mortalidade a partir dos óbitos por ocorrência por procedimentos 

registrados no Sistema de Informações Hospitalares (SIH), no período de 2008 a 2017, 

disponíveis eletronicamente pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS). Foram selecionados para o estudo os óbitos registrados que 

possuíam como causa Infarto Agudo do Miocárdio (I21), de acordo com a 10ª 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), de pacientes residentes em todas as 

Unidades Federativas do Brasil, com filtros para local de ocorrência, caráter de 

atendimento e procedimentos. Dados populacionais foram obtidos através do Sistema 

IBGE de Recuperação Automática - SIDRA, a partir da Estimativas de População 

(EstimaPop) com filtros para o período de 2008 a 2017 e Unidades da Federação. 

Através do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) foram obtidos dados 

sobre a quantidade de procedimentos realizados na terapia de reperfusão miocárdica, a 

mortalidade de cada terapia, a quantidade de internações associadas a cada uma das 

técnicas, o número total de óbitos, complexidade dos locais de atendimento e valor total 

gasto associado às intervenções no período de 2008 a 2017. Para o presente estudo 

foram considerados dois procedimentos: Tratamento de infarto agudo do miocárdio e 

Angioplastia Coronariana Primária (ACP). A tabela de procedimentos do SUS cadastra 

o Tratamento de IAM sob o código 03.03.06.019-0 e ACP sob o código 04.06.03.004-9. 

O Tratamento de IAM é correspondente à terapia com fibrinolíticos ao passo que a ACP 



é correspondente à ICP, nomenclaturas presentes nas diretrizes de manejo para o IAM. 

Foi considerado como critério de inclusão para os procedimentos que estes estejam 

registrados como urgência no campo caráter de atendimento.  

Os dados foram tabulados no TABNET, armazenados no software Excel® e 

analisados no software estatístico SPSS 20.0® (IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 20.0, Armonk, NY, USA). Foi realizada uma análise descritiva através de 

gráficos e tabelas, nos quais estão demonstradas as relações entre as variáveis de estudo, 

sendo o coeficiente de mortalidade por causa (Infarto Agudo do Miocárdio I21 – CID-

10) a variável dependente. O coeficiente de mortalidade estima o risco de morte por 

uma doença ou grupo de doenças e dimensiona sua magnitude como problema de saúde 

pública. No cálculo de coeficiente de mortalidade por causa, o numerador é composto 

pelo número de óbitos ocorridos por uma causa ou grupo de causas, divididos pela 

população de risco de morrer pela causa ou grupo de causas estudadas, multiplicadas 

por 100.000 8. A quantidade de óbitos para esse cálculo, bem como a população de risco 

foram coletados através do DATASUS e IBGE, sendo calculado o coeficiente de 

mortalidade por causa para cada unidade da federação e para cada ano de estudo (2008-

2017).  

As variáveis independentes do estudo são: tratamento de infarto agudo do 

miocárdio, angioplastia coronariana primária. As variáveis desta pesquisa serão 

definidas da seguinte forma: 

a) Tratamento de infarto agudo do miocárdio é um procedimento registrado na 

Tabela Unificada de Procedimentos do SUS e representa um conjunto de 

práticas clínicas e farmacológicas que visam reestabelecer o fluxo sanguíneo 

coronariano para o miocárdio. Em seu registro está descrito como: “Consiste no 



tratamento para alívio da obstrução das artérias coronárias e sofrimento do 

miocárdio” 9. 

b) Angioplastia coronariana primária é um procedimento registrado na Tabela 

Unificada de Procedimentos do SUS e representa uma medida cirúrgica para 

desobstrução mecânica das artérias coronárias com o objetivo de reestabelecer o 

fluxo sanguíneo para o miocárdio. Em seu registro está descrito como: 

“Dilatação de lesão obstrutiva em artéria coronária na vigência de infarto agudo 

do miocárdio mediante cateter balão por introdução percutânea” 10. 

 

Foi utilizada a estatística descritiva por meio de: média, mediana, moda, amplitude 

total, desvio padrão, percentis e quartis. Para a construção da relação direta entre as 

variáveis foi utilizada a correlação de Pearson, gráficos de regressão e coeficientes de 

mortalidade. O aplicativo de computador SPSS 20.0® (IBM SPSS Statistics for 

Windows, Version 20.0, Armonk, NY, USA) foi utilizado para todas as análises. O 

nível de significância desta pesquisa é de 5%. 

O estudo, considerando os aspectos éticos da pesquisa humana (CEP/CONEP), foi 

resguardado à não utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

visto que foi realizado mediante consulta de banco de dados secundários de domínio 

público, de acesso gratuito e livre por meio da internet no site 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php. 

Resultados 

O Brasil apresentou no período de 2008-2017 um total de 848.980 óbitos por IAM 

configurando uma mortalidade média por IAM de 42,22 óbitos/100.000 habitantes. A 

amplitude da mortalidade média por IAM foi de 48,64, sendo o Amapá o estado com a 

menor mortalidade (13,34/100 mil habitantes) e o Rio de Janeiro o estado com maior 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php


mortalidade (61,99/100 mil habitantes). A distribuição espacial dos resultados pode ser 

vista na Tabela 1. A mortalidade por IAM apresenta forte tendência de aumento no 

Brasil. O coeficiente de determinação (R²) encontrado, o qual norteia a previsibilidade 

de resultados com a passagem dos anos, foi no valor de 90%, apresentando uma relação 

próxima de linear do aumento da mortalidade por IAM anualmente. O coeficiente 

angular que determina esse aumento é de 0,56. Isso significa que, com uma chance de 

90%, a cada ano a mortalidade por IAM no Brasil aumente 56% em relação ao ano 

anterior. No último ano de análise dessa pesquisa, 2017, a mortalidade por IAM 

registrada foi de 45,34/100 mil habitantes. 

Em relação às terapias de reperfusão miocárdica ao longo dos dez anos 

analisados foram realizadas 639.720 internações com a aplicação de uma das duas 

técnicas, sendo 572.826 (89,5%) terapias de reperfusão com fibrinolíticos e apenas 

66.894 (10,4%) angioplastias coronarianas primárias. São Paulo mostra-se como líder, 

realizando um total de 191.564 procedimentos, 242% sobre o segundo colocado Minas 

Gerais. A distribuição espacial dos procedimentos pode ser vista na Tabela 2. 

Para compreender o impacto que as duas técnicas possuem sobre a mortalidade 

no Brasil, foi buscado o número de óbitos associados à quantidade de internações. 

Foram registradas 572.826 internações para o Tratamento de IAM clínico com uso de 

fibrinolíticos. Dessas, 87.307 evoluíram para óbitos, configurando uma mortalidade de 

15,24% associada à técnica. Sob o tratamento com ACP foram registradas 66.894 

internações com 4.653 mortes, configurando uma mortalidade de 6,96%, menos da 

metade em comparação com o tratamento clínico (Tabela 3). O estado do Acre 

desenvolveu no decênio de 2008 a 2017 a maior mortalidade associada ao tratamento de 

IAM, 22,44%. No outro extremo, o Distrito Federal foi o mais eficiente em suas 



intervenções, com uma mortalidade total de 10,63% associada aos tratamentos. A 

distribuição espacial completa pode ser vista na Tabela 3. 

Foi demonstrada a correlação direta entre o número de óbitos por IAM e 

internações para os tratamentos de reperfusão através do teste de correlação de Pearson, 

indicando correlação muito forte com p = 0.99. Também foi possível verificar 

correlação muito forte, através do mesmo teste, entre o número de óbitos e os óbitos 

acontecidos mesmo com tratamento, p = 0.95. Assim, pode-se verificar que a terapia 

com fibrinolíticos apresenta relação direta com a mortalidade por IAM. 

 Diante dos dados colhidos podemos medir o impacto de cada terapia de 

reperfusão na mortalidade por IAM. De 2008 a 2017, juntas, as terapias foram 

responsáveis por evitar 547.760 óbitos, sendo 485.519 (88,63%) através da terapia com 

fibrinolíticos e 62.241(11,36%) com a ACP. Ao serem adicionados os óbitos evitados 

aos óbitos reais, foi projetada a mortalidade que seria apresentada em caso de não haver 

nenhuma terapia de reperfusão e considerando evolução para óbito em 100% dos casos, 

demonstrando o impacto direto na estatística. A mortalidade média nos dez anos 

analisados subiria de 42,22 óbitos/100.000 habitantes para 69,16 óbitos/100.000 

habitantes, um aumento de 63% na média atual (Figura 1). A taxa de sucesso média do 

tratamento de reperfusão é 85,62% para evitar o óbito. A ACP demonstrou 93,04% de 

sucesso, enquanto a terapia com fibrinolíticos 84,76%.

Discussão 

A mortalidade por IAM apresenta tendência de queda em países desenvolvidos 

desde a década de 1970.11 No Brasil, ainda é possível perceber tendência de aumento da 

mortalidade por IAM como ficou demonstrado nos resultados acima. Como país, há 

projeção de aumento da taxa em 55%, anualmente. Apesar de ser um número 



expressivo, é possível perceber discrepâncias em várias Unidades da Federação. Além 

da grande amplitude nos resultados, é possível perceber que poucas UF possuem 

coeficiente angular negativo, ou seja, tendência de queda em suas taxas. Ainda assim, os 

que possuem tendência de queda não conseguem sustentar um coeficiente de 

determinação satisfatório, entrando em conflito com estudo publicado11 que analisou o 

período de  1980 a 2009, que foge ao escopo de nossa análise, na qual referia tendência 

de queda para estados do sudeste e aumento nos estados do norte e nordeste. Dessa 

forma, é possível perceber que a mortalidade por IAM apresenta uma variação 

dinâmica, anualmente, capaz de alterar os resultados e necessitando de estudos 

recorrentes. 

A partir da análise das terapias de reperfusão, é possível comprovar a 

discrepância da distribuição de procedimentos realizados em cada Unidade Federativa, 

mas, sobretudo, a disponibilidade de ACP em relação a terapia com fibrinolíticos. 

Enquanto no estado do Rio Grande do Sul 19,09% das revascularizações são realizadas 

por ACP, em cinco estados (Amazonas, Maranhão, Acre, Roraima e Amapá) não foi 

registrada nenhuma ocorrência (Tabela 2). 

A ACP, em concordância com a literatura, foi mais eficiente ao evitar óbitos 5–7. 

Apesar de ter maior taxa de sucesso, em números absolutos a técnica foi responsável 

por apenas 10,4% dos procedimentos. A mortalidade da técnica está um pouco acima da 

avaliação de um estudo12 entre 2005 e 2008, na ocasião com  6,35%, agora 6,96%.  

De 2008 a 2017 no Brasil, 60,15% dos óbitos por IAM aconteceram em algum 

estabelecimento de saúde, sendo 53,46% registrados em hospitais, 33,59% em 

domicílios e apenas 2,47% em via pública. Esses dados mostram como ainda é 



prevalente o número de vítimas sem assistência, seja por não identificar os sinais de 

alerta do IAM, seja por não ter acesso a uma rede de atendimento eficiente.  

O custo total do tratamento com ACP no decênio de 2008-2017 foi de 

R$426.723.725,81, com o valor médio individual por internação de R$6.324,46, 

enquanto que o custo total com o tratamento clínico foi de R$1.020.038.603,42, com 

valor médio individual por internação de R$1.773,00. Esses valores podem parecer a 

princípio restritivos a diversas Unidades da Federação e pouco atrativos do ponto de 

vista orçamentário, visto que a taxa de sucesso da ACP sobre a terapia com 

fibrinolíticos é de 9,76% enquanto seu custo é de 3,56 vezes maior. Todavia, o aumento 

de aproximadamente 10% na chance de se evitar um óbito não deve ser comparado 

diretamente ao aumento orçamentário, considerando-se o valor intangível da vida 

associado ao valor mensurável do tempo de vida em idade produtiva. 

Conclusão 

A mortalidade por IAM no Brasil no decênio de 2008 a 2017 foi de 42,22 óbitos 

para cada 100.000 habitantes, com forte tendência de crescimento, 55% ao ano. As 

terapias de reperfusão foram eficazes em 84,76% nos casos de uso de fibrinolíticos e em 

93,04% no uso de ACP, modificando as taxas de mortalidade por IAM com uma 

redução de 26,94 óbitos/100.000 habitantes, evitando 547.760 em 10 anos. A ACP 

apresentou taxa de mortalidade de 6,95% contra 15,24% do uso de fibrinolíticos. O 

custo médio individual com o tratamento por ACP é 3,56 vezes maior que o custo com 

tratamento clínico, esse dado pode ter impactado na pequena realização da técnica 

cirúrgica contra a clínica, 10,5% contra 89,5% respectivamente. A maior 

disponibilidade e acesso ao tratamento com ACP pode impactar ainda mais na redução 

da mortalidade por IAM. 
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Ilustrações 

 

Tabela 1 - Taxa de mortalidade média em 10 anos (2008-2017) por UF com R² e Coeficiente 

angular 

 

Posição Unidade Federativa (UF) Taxa de mortalidade média 

(2008-2017): Óbitos por 

100.000 habitantes ↓ 

R² Coeficiente 

angular 

1ª Rio de Janeiro 62,00 0,71 0,78 

2ª Pernambuco 60,70 0,00 -0,01 

3ª Mato Grosso do Sul 54,74 0,91 1,83 

4ª Paraíba 52,47 0,96 1,60 

5ª Rio Grande do Sul 51,30 0,07 -0,14 

6ª Piauí 49,14 0,83 1,56 

7ª São Paulo 48,60 0,84 0,61 

8ª Rio Grande do Norte 48,33 0,83 1,16 

9ª Espírito Santo 48,04 
0,13 -0,40 

10ª Paraná 44,57 0,19 0,11 

11ª Ceará 38,20 0,78 1,05 

12ª Maranhão 37,23 0,93 2,01 

13ª Santa Catarina 36,85 0,10 0,20 

14ª Tocantins 34,18 0,02 0,09 

15ª Goiás 33,89 0,73 0,67 

16ª Alagoas 33,60 0,69 1,34 

17ª Mato Grosso 31,99 0,68 0,48 

18ª Minas Gerais 31,85 0,53 0,24 

19ª Sergipe 31,34 0,55 0,72 

20ª Rondônia 29,05 0,58 0,68 

21ª Bahia 28,06 0,56 0,35 

22ª Pará 25,07 0,90 1,02 

23ª Distrito Federal 23,89 0,62 0,46 

24ª Acre 19,99 0,27 0,43 

25ª Roraima 18,04 0,41 0,54 

26ª Amazonas 16,19 0,52 0,35 

27ª Amapá 13,35 0,67 1,20 

 

Table 1 - Average mortality rate in 10 years (2008-2017) per UF with R² and slope 



Table 2: Spatial distribution of hospitalizations with 10-year myocardial reperfusion 

procedures (2008-2017) in the Federative Units of Brazil;

 

Tabela 2: Distribuição espacial de internações com procedimentos de reperfusão 

miocárdica em 10 anos (2008-2017) na Unidades Federativas do Brasil; 

 

Posição 
Unidade Federativa 

(UF) 

Internações para 

reperfusão miocárdica 

com fibrinolíticos 

Internações para 

reperfusão 

miocárdica com 

angioplastia 

coronariana primária 

Total ↓ 

 

1ª São Paulo 176033 15531 191564 

2ª Minas Gerais 70798 8063 78861 

3ª Rio Grande do Sul 44057 10395 54452 

4ª Rio de Janeiro 45229 1332 46561 

5ª Bahia 39421 622 40043 

6ª Paraná 30990 7564 38554 

7ª Santa Catarina 23566 5530 29096 

8ª Pernambuco 19158 5416 24574 

9ª Goiás  14276 1649 15925 

10ª Ceará 9293 5567 14860 

11ª Espírito Santo 10024 1623 11647 

12ª Mato Grosso  10094 25 10119 

13ª Piauí 9315 542 9857 

14ª Rio Grande do Norte  9464 13 9477 

15ª Pará 8067 1296 9363 

16ª Distrito Federal 8516 250 8766 

17ª Paraíba 8416 137 8553 

18ª Amazonas 6891 0 6891 

19ª Maranhão 6585 0 6585 

20ª Mato Grosso do Sul 5493 639 6132 

21ª Alagoas 5267 27 5294 

22ª Sergipe 4007 633 4640 

23ª Rondônia 3361 7 3368 

24ª Tocantins 2294 33 2327 

25ª Acre 1126 0 1126 

26ª Roraima 576 0 576 

27ª Amapá 509 0 509 

Total 572826 66894 639720 



 

 

Tabela 3 – Mortalidade associada às terapias de reperfusão miocárdica (2008-2017) 

 

Posição 

 

Unidade 

Federativa (UF) 

Mortalidade no 

Tratamento de IAM 

(óbitos/internações) 

Mortalidade na ACP 

(óbitos/internações) 

Mortalidade Total 

(óbitos/internações)↓ 

 

1ª Acre 22,11% NRIACP* 22,11% 

2ª Paraíba 20,96% 7,30% 20,74% 

3ª Alagoas 19,73% 0,00% 19,63% 

4ª Sergipe 20,41% 11,85% 19,25% 

5ª Mato Grosso 18,44% 4,00% 18,40% 

6ª Rio de Janeiro 18,08% 5,63% 17,73% 

7ª Ceará  22,17% 8,89% 17,19% 

8ª Maranhão 17,15% NRIACP* 17,15% 

9ª Paraná 18,00% 8,61% 16,16% 

10ª Tocantins 16,00% 6,06% 15,86% 

11ª Amapá 15,72% NRIACP* 15,72% 

12ª Rondônia 15,65% 0,00% 15,62% 

13ª Pará 16,54% 7,10% 15,23% 

14ª Rio Grande do 

Norte 15,22% 15,38% 15,22% 

15ª Mato Grosso do 

Sul 16,20% 6,73% 15,22% 

16ª Roraima 14,93% NRIACP* 14,93% 

17ª São Paulo 14,85% 6,08% 14,14% 

18ª Bahia 14,17% 3,86% 14,01% 

19ª Goiás 14,32% 8,73% 13,74% 

20ª Rio Grande do 

Sul 15,08% 5,55% 13,26% 

21ª Pernambuco 15,02% 6,28% 13,09% 

22ª Piauí 13,29% 1,85% 12,66% 

23ª Minas Gerais 12,83% 9,23% 12,46% 

24ª Santa Catarina 14,02% 5,61% 12,42% 

25ª Amazonas 12,16% NRIACP* 12,16% 

26ª Espírito Santo 12,29% 6,10% 11,43% 

27ª Distrito Federal 10,76% 6,00% 10,62% 

Total 15,24% 6,96% 14,38% 

*NRIACP = Não registrou internações para ACP 

 

Table 3 - Mortality associated with myocardial reperfusion therapies (2008-2017) 



 

 

Tabela 4 – Mortalidade média real versus mortalidade média projetada sem terapia de 

reperfusão miocárdica (2008-2017) 

 

Posição 

 

Unidade 

Federativa (UF) 

Mortalidade média 

real 

Mortalidade média 

projetada 

Impacto na 

mortalidade média 

por IAM↓ 

 

1ª Rio Grande do 

Sul 51,30 93,27 41,97 

2ª Santa Catarina 36,85 75,40 38,54 

3ª São Paulo 48,60 86,00 37,41 

4ª Minas Gerais 31,85 65,26 33,41 

5ª Paraná 44,57 73,56 28,99 

6ª Distrito Federal 23,89 51,83 27,95 

7ª Espírito Santo 48,04 74,60 26,56 

8ª Piauí 49,14 74,90 25,76 

9ª Mato Grosso 31,99 57,00 25,01 

10ª Rio Grande do 

Norte 48,33 71,87 23,54 

11ª Rio de Janeiro 62,00 84,91 22,92 

12ª Bahia 28,06 50,68 22,61 

13ª Pernambuco 60,70 83,00 22,30 

14ª Goiás 33,89 55,45 21,56 

15ª Mato Grosso do 

Sul 54,74 74,61 19,87 

16ª Rondônia 29,05 45,90 16,86 

17ª Sergipe 31,34 47,99 16,66 

18ª Paraíba 52,47 69,02 16,55 

19ª Amazonas 16,19 31,71 15,52 

20ª Ceará 38,20 52,01 13,81 

21ª Tocantins 34,18 47,90 13,72 

22ª Alagoas 33,60 46,20 12,60 

23ª Acre 19,99 31,22 11,22 

24ª Pará 25,07 34,91 9,84 

25ª Roraima 18,04 27,33 9,30 

26ª Maranhão 37,23 45,09 7,85 

27ª Amapá 13,35 18,86 5,51 

Total 42,22 69,17 26,95 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 – Gráfico comparativo entre a projeção de mortalidade por IAM sem 

terapia de reperfusão miocárdica e mortalidade por IAM atual  

 

Figure 1 - Comparative graph between the projection of mortality from AMI without 

myocardial reperfusion therapy and mortality from current AMI. 


