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INTRODUÇÃO

A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)

é uma cardiopatia grave que se

estabelece a partir de anormalidades

cardíacas estruturais e/ou funcionais,

adquiridas ou hereditárias, que levam ao

agravamento da eficácia de enchimento e

ejeção ventricular. Embora tenha havido

progresso no tratamento da ICC, a doença

permanece como uma das principais

causas de hospitalização em vários

países e está associada a elevadas taxas

de morbidade, mortalidade e custos para

a saúde.

Apresentar o índice de óbitos em

pacientes idosos por insuficiência

cardíaca congestiva, no período de 2015

a 2019, do município de Imperatriz.

MÉTODOS

Realizou-se um estudo analítico e

descritivo, com abordagem quantitativa.

Os dados foram obtidos através da

plataforma DATASUS, referente aos

óbitos por ocorrência por ICC de

indivíduos com faixa etária igual ou

superior a 60 anos, estratificados por

cor/raça e sexo, entre os anos de 2015 e

2019, em Imperatriz.

Quanto à cor/raça, nota-se predomínio de

indivíduos pardos, correspondendo a

63,25% (179) das mortes, seguidos por

brancos com 24,02% (68), pretos com

9,90% (28), indígenas com 1,41% (4) e

amarelos com 0,71% (2). Os óbitos em

que não foi possível identificar a cor/raça

(ignorados) corresponderam a 0,71% (2).

Em relação a variável sexo, não foi

observado diferença significativa entre os

gêneros masculino e feminino, sendo que

o sexo masculino apresentou 50,17%

(142) das mortes e o sexo feminino

apresentou 49,83% (141) das mortes.

O presente estudo possibilitou a

identificação dos índices de óbitos pela

patologia cardiovascular em pauta na

população idosa do município de

Imperatriz, sendo que os indivíduos

pardos e com idade igual ou superior a

80 anos foram os mais acometidos.

Baseado no reconhecimento e na

compreensão do perfil de mortalidade do

público senil, é imprescindível a

realização de ações e estratégias,

envolvendo equipe multidisciplinar,

família e paciente, que visem a

prevenção de fatores agravantes na ICC

e, assim, possibilite a melhoria da

qualidade de vida.

No período analisado no estudo em

questão, ocorreu um total de 283 óbitos

de indivíduos senis por ICC em Imperatriz.

No que diz respeito à faixa etária,

observa-se que as pessoas com idade

igual ou superior a 80 anos foram as mais

acometidas, representando 50,17% (142)

dos óbitos, seguidos pela faixa 70 a 79

anos com 31,10% (88) e pela faixa 60 a

69 anos com 18,73% (53).
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