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1. RESUMO 
 A Doença Arterial Coronariana (DAC) é caracterizada pelo estreitamento das 

artérias coronárias causado pelo acúmulo de placas ateromatosas. Estas placas 

provocam bloqueio e estreitamento dos vasos coronários, reduzindo o fluxo 

sanguíneo para o miocárdio. Atualmente a Doença Arterial Coronariana (DAC) é a 

principal causa de morte no mundo, tanto nos países desenvolvidos como nos 

países em desenvolvimento. Objetivo: Caracterizar o perfil sócio-demográfico e 

clínico de pacientes portadores de DAC internados em um serviço de Clínica Médica 

de um hospital de ensino no Município de São Paulo. Metodologia: Estudo 

prospectivo e descritivo, com análise quantitativa, após aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da instituição. Desenvolvimento: A amostra foi constituída por 75 

pacientes admitidos no referido serviço que tinham diagnóstico de DAC, no período 

de dezembro de 2012 a junho de 2013. Resultados: a idade variou de 36 a 95 anos,  

a maioria na faixa etária de 60 a 74 anos (50,6%). Houve predomínio do sexo 

masculino (62,7%), da raça branca (54,7%), com ensino médio (35,1%), estado civil 

casado (54,7%). Quanto ao perfil clínico a maioria dos pacientes (54,7%) internaram 

em regime de Urgência/Emergência. A procedência mais frequente foi o Pronto 

Socorro (48%). A forma de apresentação clínica mais frequente foi a Insuficiência 

Coronariana (34,6%), seguida do Infarto Agudo do Miocárdio sem 

supradesnivelamento do segmento ST (22,7%), Angina Instável (18,7%), Infarto 

Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (16%) e Angina 

Estável (8%). Dos 75 pacientes da amostra, 86,7% apresentaram de uma a seis 

comorbidades, a mais frequente foi Hipertensão Arterial Sistêmica (93,8%). O 

principal desfecho dos pacientes foi a alta hospitalar (74,7%). Considerações Finais: 

Predominou o sexo masculino, idosos, raça branca, naturais da região Sudeste do 

Brasil, com ensino médio, estado civil casado, renda familiar de um a três salários 

mínimos, água/luz/esgoto como condições de moradia, admissões de 

urgência/emergência, procedentes do pronto socorro. Foram encontrados todos os 

tipos de manifestações da DAC, sendo a mais frequente a Insuficiência Coronariana. 

A comorbidade mais frequente foi a Hipertensão Arterial Sistêmica. O principal 

desfecho dos pacientes na unidade de internação clínica foi a alta hospitalar. 

 

2. INTRODUÇÃO 
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 A Doença Arterial Coronariana (DAC) ou aterosclerose coronariana é 

caracterizada pelo estreitamento das artérias coronárias em decorrência do 

espessamento endotelial causado pelo acúmulo de placas ateromatosas(1). Estas 

placas provocam bloqueio e estreitamento dos vasos coronários, reduzindo o fluxo 

sanguíneo para o miocárdio. A aterosclerose envolve uma resposta inflamatória 

repetitiva à lesão da parede arterial e alterações subsequentes das propriedades 

estruturais e bioquímicas das paredes arteriais(2). 

 A DAC pode produzir manifestações isquêmicas e complicações de acordo 

com sua localização, com o grau de estreitamento da luz arterial, com a sua 

capacidade para formação de trombo e com o grau de obstrução do fluxo sanguíneo 

para o miocárdio. A esta passa-se a denominar Insuficiência Coronariana (ICO)(2,3).  

 As manifestações isquêmicas da Insuficiência Coronariana estão relacionadas 

como o tipo de placa aterosclerótica (estável ou instável). A placa aterosclerótica 

estável é caracterizada por menor quantidade de células inflamatórias e capa 

fibrótica mais espessa. Sua manifestação clínica é denominada Angina Estável e é 

evidenciada por sintomas isquêmicos relacionados com o aumento da necessidade 

de oxigênio pelo miocárdio. A placa aterosclerótica instável é caracterizada por 

maior quantidade de células inflamatórias, maior conteúdo de gordura, presença de 

capa fibrótica mais fina e frágil, por isso, mais suscetível à ruptura. A ruptura da 

placa é o grande fator responsável pela trombose aguda, pois causa uma grande 

exposição do sangue aos fatores pró-coagulantes existentes abaixo do endotélio 

vascular. Isso leva ao início da formação de uma cascata de reações enzimáticas 

que resultam na produção local de trombina e de formação de fibrina e na ativação e 

agregação plaquetária(4,5). 

Como consequência da formação do trombo, a Insuficiência Coronariana 

pode manifestar-se de diferentes formas, classificadas como Síndromes 

Coronarianas Agudas (SCA). Angina Instável: quando a obstrução do lúmen da 

artéria é parcial, ocorrendo isquemia da área afetada; Infarto Agudo do Miocárdio 

sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST): nos casos em que a 

obstrução arterial é parcial, porém, ocorre necrose do miocárdio; Infarto Agudo do 

Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST): para situações 

onde a ruptura da placa é mais profunda e extensa, com oclusão total do lúmen da 

artéria, levando a uma grande zona de necrose miocárdica(5). 
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 A importância da DAC ocorre pelo número quase que epidêmico de pessoas 

afetadas por ela. Atualmente é a principal causa de morte no mundo, tanto nos 

países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, e espera-se que a taxa 

de DAC acelere na próxima década. Com o envelhecimento da população, o 

aumento da obesidade, do diabetes e da síndrome metabólica espera-se que em 

2020 os óbitos por DAC aumentem em 100% entre os homens e 80% entre as 

mulheres(6,7). 

 No Brasil, a mortalidade relacionada a DAC oscila entre 11,3 a 2,5 óbitos por 

100.000 habitantes, dependendo de fatores locais. Cerca de 50% dos óbitos 

masculinos ocorrem na faixa etária abaixo de 65 anos, enquanto em outros países 

essa proporção encontra-se em torno de 25%. No município de São Paulo, apesar 

do declínio da mortalidade por DAC a partir de meados da década de 70, as 

doenças cardiovasculares ainda representam a principal causa de óbito assim como 

nos países desenvolvidos(1,8). 

 Tendo em vista a importância epidemiológica da DAC, esse estudo pretende 

conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes internados em um departamento de 

Clínica Médica de um hospital de ensino do município de São Paulo. 

 

3. OBJETIVO 
Caracterizar o perfil sócio-demográfico e clínico de pacientes portadores de 

Doença Arterial Coronariana (DAC) internados em um serviço de Clínica Médica de 

um hospital de ensino no Município de São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo prospectivo e descritivo, com análise quantitativa, após 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição sob o protocolo de 

número 047917/2012. 

Foram incluídos no estudo pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, 

admitidos nas unidades de internação clínica de um hospital de ensino no município 

de São Paulo, que aceitaram participar do estudo com autorização pelo Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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No período entre dezembro de 2012 e junho de 2013, 76 pacientes que foram 

admitidos no referido serviço tinham diagnóstico de DAC. Todos foram 

acompanhados prospectivamente por meio de entrevista, exame físico e análise dos 

prontuários. Houve perda de um paciente da amostra devido a não coleta dos dados 

pela pesquisadora. Desta forma a amostra foi composta por 75 pacientes. 

 A coleta de dados foi realizada com auxílio de um formulário contendo as 

seguintes variáveis sócio-demográficas: sexo, idade, raça, naturalidade, 

escolaridade, estado civil, renda familiar e condições de moradia. 

 Para o perfil clínico foram coletadas as seguintes informações: forma de 

manifestação da DAC, antecedentes pessoais e familiares, índice de massa 

corpórea e circunferência abdominal, realização de cateterismo cardíaco ou 

angioplastia coronariana. 

 Sobre a internação hospitalar foram coletados: data da admissão hospitalar, 

procedência, data da admissão, desfecho da internação, data do desfecho. 

 Os dados foram inseridos em um banco de dados elaborado no programa 

Microsoft Excel, analisados de forma descritiva e apresentados em tabelas e figuras. 

 

6. RESULTADOS 
 A idade variou de 36 a 95 anos, com média de 62,7 + 11,8 anos, 

prevalecendo os idosos, na faixa etária de 60 a 74 anos com 50,6% dos pacientes.  

 Dos 75 pacientes, 73 informaram a renda familiar. Esta variou de 0,1 a 17,7 

salários mínimos com média de 3,39 + 3,34 e mediana de 2,21 salários. 

 As características sócio-demográficas estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização sócio-demográfica da amostra. São Paulo, 2013. 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS n % 

SEXO 
  Feminino 28 37,3 

Masculino 47 62,7 

Total 75 100,0 

FAIXA ETÁRIA 
  Menor que 44 5 6,6 

45 a 59 21 28,0 
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60 a 74 38 50,7 

75 e mais 11 14,7 

Total 75 100,0 

RAÇA 
  Branca 41 54,7 

Parda 25 33,3 

Preta 9 12,0 

Total 75 100,0 

NATURALIDADE 
  Norte 2 2,8 

Nordeste 24 33,3 

Sudeste 43 59,7 

Sul 3 4,2 

Total 72 100,0 

ESCOLARIDADE 
  Analfabeto 5 6,8 

Fundamental I 23 31,1 

Fundamental II 13 17,5 

Médio 26 35,1 

Superior 7 9,5 

Total 74 100,0 

ESTADO CIVIL 
  Casado 41 54,7 

Divorciado 10 13,3 

Solteiro 7 9,4 

União estável 4 5,3 

Viúvo 10 13,3 

Outro 3 4,0 

Total 75 100,0 

RENDA FAMILIAR (Salários mínimos) 
  Até 1 5 6,8 

Mais de 1 a 3 46 63,1 

Mais de 3 a 5 12 16,5 
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Mais de 5 a 10 5 6,8 

Mais de 10 a 20 5 6,8 

Total 73 100,0 

CONDIÇÕES DE MORADIA 
  Água/Luz 3 4,1 

Água/Luz/Esgoto 69 93,2 

Luz 2 2,7 

Total 74 100,0 

 

 Quanto ao perfil clínico a maioria dos pacientes (54,7%) internaram em 

regime de Urgência/Emergência. A procedência mais frequente foi o Pronto Socorro 

(48%), seguido da residência (28%). (Tabela 2) 

  

Tabela 2. Caracterização da amostra segundo o tipo de internação e 

procedência. São Paulo, 2013. n=75 

VARIÁVEIS  n % 

TIPO DE INTERNAÇÃO 
  Urgência/Emergência 41 54,7 

Eletivo 34 45,3 

Total 75 100,0 

PROCEDÊNCA 
  Pronto Socorro 36 48,0 

Residência 21 28,1 

Ambulatório 7 9,3 

Outro hospital 7 9,3 

Hemodinâmica 3 4,0 

UTI 1 1,3 

Total 75 100,0 

 

 A Doença Arterial Coronariana possui diferentes formas de apresentação 

clínica, a saber: Insuficiência Coronariana (ICO), Angina Estável, Angina Instável, 

Infarto Agudo do Miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST) e 

Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST). 
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A Figura 1 mostra a distribuição dos pacientes segundo o tipo de apresentação 

clínica da DAC. 

 
Figura 1. Distribuição da amostra conforme o tipo de apresentação clínica da 

Doença Arterial Coronariana (DAC). São Paulo, 2013. (n=75) 

 

 Da amostra estudada, 23 pacientes (30,7%) foram internados de forma eletiva 

para realização de cateterismo cardíaco (56,5%) ou angioplastia coronariana 

(43,5%).   

 Foram realizadas as medidas de circunferência abdominal e de peso e 

estatura dos pacientes para o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC).  

 A circunferência abdominal variou de 64 a 129 centímetros, com média de 

95,2 + 13,3 e mediana de 96 centímetros. 

 Em 67 pacientes foram realizadas as medidas de peso e estatura devido suas 

condições clínicas. Nestes o IMC variou de 16,4 a 44,0, com média de 26,4 + 6,0. A 

Tabela 3 mostra o IMC em categorias, conforme a classificação da Associação 

Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO).  

 

Tabela 3. Distribuição da amostra segundo o IMC. São Paulo, 2013. (n=67) 

Classificação ABESO n % 

Baixo peso abaixo de 18,5 3 4,5 

Peso normal 18,5 - 24,9 27 40,3 

Sobrepeso 25,0 - 29,9 24 35,8 

Obesidade grau 1 30,0 - 34,9 7 10,4 

Obesidade grau 2 35,0 - 39,9 4 6,0 

ANGINA ESTÁVEL 

IAMCSST 

ANGINA INSTÁVEL 

IAMSSST 

ICO SEM SINTOMAS 

(8,0) 

(16,0) 

(18,7) 
(22,7) 

(34,6) 

TIPOS DE APRESENTAÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA 
ARTERIAL CORONARIANA 

n (%) 

26 
17 

14 
12 

6 
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Obesidade grau 3 40,0 e acima 2 3,0 

Total   67 100,0 

 

 Dos 75 pacientes da amostra, dez, ou seja, 13,3% não possuíam 

comorbidades. Sendo assim, 65 pacientes (86,7%) apresentaram de uma a seis 

comorbidades. A Tabela 4 mostra a frequência das comorbidades na amostra 

estudada. 

 

Tabela 4. Frequêcia absoluta e relativa das comorbidades na amostra estudada. São 

Paulo, 2013. (n=65) 

COMORBIDADES     SIM NÃO  TOTAL  

  n % n % n % 

Hipertensão Arterial Sistêmica 61 93,8 4 6,2 65 100,0 

Diabetes Mellitus 23 35,4 42 64,6 65 100,0 

Dislipidemia 23 35,4 42 64,6 65 100,0 

Infarto Prévio 20 30,8 45 69,2 65 100,0 

Acidente Vascular Cerebral 8 12,3 57 87,7 65 100,0 

Revascularização Prévia 3 4,6 62 95,4 65 100,0 

Insuficiência Arterial Periférica 2 3,1 63 96,9 65 100,0 

 

 Foram coletados dados sobre os hábitos de vida dos pacientes da amostra.  

 A ingestão de bebidas alcoólicas foi declarada por 14 pacientes (18,4%) na 

frequência de uma a sete vezes por semana, com média de 2,7 + 2,1 dias por 

semana. 

 Declararam-se tabagistas nove pacientes (12,2%), com frequência de 4 a 40 

cigarros por dia, média de 18,2 + 11 cigarros por dia. O tempo de tabagismo variou 

de 25 a 50 anos, com média de 36,7 + 15,2 anos. 

 Ao serem questionados sobre a prática de atividade física, 26 pacientes 

(35,1%) relataram alguma atividade física regular de no mínimo três vezes por 

semana. 

 A Figura 3 mostra as frequências de etilismo, tabagismo e prática de atividade 

física na amostra estudada. 
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Figura 3. Frequência de etilismo, tabagismo e atividade física na amostra estudada. 

São Paulo, 2013. (n=74) 

 

 O tempo de internação foi considerado desde a admissão hospitalar até o 

desfecho na unidade de internação clínica. Este variou de 1 a 42 dias com média de 

10,2 + 8,0 e mediana de 7 dias.  

 

A Tabela 5 mostra a distribuição dos pacientes de acordo com o 

desfecho. São Paulo, 2013. (n=75) 

DESFECHO n % 

Alta Hospitalar 56 74,7 

Centro Cirúrgico 10 13,3 

Transferência (Departamento Cirúrgico) 6 8 

Unidade de Terapia Intensiva 2 2,7 

Óbito 1 1,3 

Total 75 100 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Quanto ao perfil sócio-demográfico predominou as seguintes características:  

sexo masculino, faixa etária de idosos, raça branca, naturais da região Sudeste do 

Brasil, com ensino médio de escolaridade, estado civil casado, renda familiar de um 

a três salários mínimos, água/luz/esgoto como condições de moradia. 

 No perfil clínico predominou admissões de urgência/emergência, procedentes 

do pronto socorro. Foram encontrados todos os tipos de manifestações da DAC, 

ETILISMO TABAGISMO ATIVIDADE FÍSICA 

14 
(18,9) 

9 
(12,2) 

26 
(35,1) 

60 
(81,1) 

65 
(87,8) 48 

(64,9) 

SIM NÃO 
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sendo a mais frequente a Insuficiência Coronariana, e destas, a maioria para 

realização de cateterismo eletivo ou angioplastia coronariana. Quanto à classificação 

de obesidade a maioria dos pacientes estavam na categoria de peso normal e 

sobrepeso. As comorbidades mas frequêntes foram Hipertensão Arterial Sistêmica, 

Diabetes Mellitus e Dislipidemia. O principal desfecho dos pacientes na unidade de 

internação clínica foi a alta hospitalar. 
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