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Sendo considerada uma das principais causas de morte no país, o Infarto Agudo 

do Miocárdio (IAM) é resultado da obstrução de sangue para artérias coronárias 

por um trombo podendo causar isquemia no coração. Como em outras 

patologias, o IAM possui alguns fatores de risco, sendo estes divididos entre 

fatores modificáveis (alimentação desequilibrada, etilismo, tabagismo, entre 

outros) e não modificáveis (idade, sexo, raça, entre outros). A grande parte dos 

óbitos por este infarto acontecem na primeira hora de manifestação dos 

sintomas, que se caracterizam principalmente por dor torácica súbita podendo 

ser constritiva ou agoniante. Esses sintomas podem se manifestar em outras 

partes do corpo, como a mandíbula, o pescoço, as costas e os braços. Neste 

sentido enxerga-se a necessidade de um diagnóstico precoce a fim de reverter 

o quadro clínico inicial evitando a persistência da isquemia.  Para tanto, o objetivo 

desde trabalho foi evidenciar o número de internações hospitalares no estado do 

Ceará decorrente do IAM, entre os anos de 2015 a 2019. Nesta pesquisa foram 

utilizados dados secundários, disponibilizados pelo DATASUS, com um recorte 
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temporal entre junho de 2015 a junho de 2019. Os mesmos, foram analisados e 

compilados em tabelas, utilizando o software Excel (2016). O resultados 

mostraram índices preocupantes de internações por IAM, com destaque, dentre 

as cinco regiões de saúde que o estado do Ceará possui, para a Macro-

Fortaleza, com 2,149 casos (48%); seguida por a Macro-Cariri, com 1,768 (40%); 

Macro-Sertão Central, com 239 casos (5%); Litoral leste/Jaguaribe, com 163 

casos (4%); e finalmente a Macro-Sobral, com 144 casos (3%). Nesse cenário 

de alta prevalência, mostra-se de extrema importância o desenvolvimento de 

ações que objetivem trabalhar a promoção da saúde com a população, afim de 

reduzir os fatores modificáveis que podem levar a este tipo de infarto. Além da 

necessidade em intensificar as atividades referentes aos primeiros cuidados 

prestados ao paciente, visto que estas interferem de forma positiva na evolução 

deste quadro; pois quanto maior for a prontidão nas intervenções realizadas 

durante a primeira hora, menores serão as lesões. Algumas barreiras existes 

atualmente, para intervir nas causas modificáveis do IAM, é a falta de orientação 

e alimentação não saudável da população no geral. O sistema do DATASUS 

possibilita o acesso à informação de forma livre, possibilitando que pesquisas 

com dados secundários sejam realizadas.  
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