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Fundamentos

Os óbitos por malformações do aparelho circulatório (MAC), em 2015, corresponderam
a 43% daqueles por malformações congênitas (MC) em menores de 20 anos, no
mundo. Os óbitos por MAC apresentam maior impacto sobre a redução da
mortalidade, por serem evitáveis na maioria das vezes, com o correto diagnóstico e
tratamento.

Conhecer a distribuição da mortalidade por MAC por sexo, grupos etários e macrorregiões do
Brasil, no período de 2000 a 2015, nos menores de 20 anos.

Material e Métodos
Estudo descritivo das taxas de mortalidade e mortalidade proporcional, por MAC, outras
malformações congênitas (OutMC), Doenças do aparelho circulatório (DAC), causas mal
definidas (CMD) e causas externas (CE) no Brasil, no período de 2000 a 2015 nos menores de
20 anos. As populações foram obtidas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e os
óbitos no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

Resultados

Conclusão
No Brasil, de 2000 a 2015, nos menores de 20 anos a MAC foi a principal causa de óbito dentre todas as 
malformações, sendo duas vezes mais importante do que as DAC, principalmente nos menores de um 
ano. A frequência de diagnósticos imprecisos de óbitos por MAC ainda é elevada em todas as idades, 
sexos, e principalmente nas regiões Norte e Nordeste, o que requer fortalecimento das estratégias de 
saúde pública e maior atenção ao recém-nascido com objetivo de diagnosticar e instituir tratamento 
precoce das cardiopatias congênitas com consequente redução na mortalidade.

NÃO RELATO DE CASO

Tabela 1 - Mortalidade proporcional e taxa de mortalidade por grupo de causas em crianças segundo sexo e grupo etário, Brasil
de 2000 a 2015

Objetivos

Tabela 2 - Mortalidade proporcional e taxa de mortalidade por grupo de causas em crianças segundo

sexo e grupo etário, na região Norte de 2000 a 2015
Tabela 3 - Mortalidade proporcional e taxa de mortalidade por grupo de causas em crianças segundo sexo 
e grupo etário, na região Sul de 2000 a 2015

MAC: malformações do aparelho circulatório; OutrasMC: outras malformações congênitas excluindo as MAC; DAC: doenças do aparelho circulatório; MP(%): mortalidade proporcional em percentual; Mort100mil: taxa de 

mortalidade por 100mil (1) Mortalidade por 100 mil nascidos vivos (2) Mortalidade por 100 mil na população de 0 a 4 excluídos os nascidos vivos
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Figura1 – Mortalidade proporcional endógena (MPe) por malformações do aparelho circulatório por faixa etária 
e macrorregião do Brasil de 2000 a 2015
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Figura 2 – Mortalidade proporcional anual por causas especificas de Malformações do 
Aparelho Circulatório em menores de 20 anos por macrorregião do Brasil de 2000 a 2015
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