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Objetivo: A pesquisa visou identificar o perfil de pacientes hospitalizados com Doença
Arterial Coronariana em uma Instituição (DAC) Filantrópica do Vale do Piranga/MG. 
Metodologia: A pesquisa possui delineamento transversal de caráter exploratório. A
amostra foi composta pelos pacientes hospitalizados com histórico de DAC. Como
instrumento para coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista estruturado,
observação participativa e análise documental. A interpretação do achado foi realizada
através da estatística descritiva, fazendo conexão da literatura com o material coletado,
sendo analisados, organizados e apresentados na configuração de gráficos e tabelas. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. Todos os participantes leram
e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O desenvolvimento da
pesquisa respeitou a Resolução 196/96 Conselho Nacional de Saúde. Resultados:
Frente aos resultados encontrados, identificou-se a predominância de indivíduos do
sexo masculino, com faixa etária entre 51 a 61 anos, gênero masculino, raça parda; na
distribuição de acordo com a queixa principal, destacam-se a dor e/ou desconforto
torácico, com 85,10%; entre os fatores de risco, 82,97% da amostra apresentaram
hipertensão arterial e 61,70 eram sedentários; em se tratando de exames laboratoriais,
69,23% tiveram alterações em CK, 66,66% CKMB e 46,80% em colesterol total e
fracionado; em relação aos exames de diagnóstico clínico, 85,10% dos pacientes
realizaram o Eletrocardiograma e por imagem, 100% Cineangiocoronariografia;
quanto ao tratamento, o mais utilizado foi o clínico medicamentoso e 57% realizaram
Angioplastia e quanto à evolução, 97,87% tiveram alta hospitalar.  Conclusão: O perfil
de pacientes com DAC foi delineado pela análise de informações relacionadas à
história da doença atual, pregressa e familiar e avaliação de exames, considerados
conclusivos para diagnóstico da doença. Neste âmbito, a enfermagem pode
desenvolver ações preventivas e educativas que contribuam para a qualidade de vida
dos pacientes.
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