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RESUMO

A doença arterial coronariana (DAC) é  a principal causa de mortalidade nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Torna-se portanto 
necessário o conhecimento dos fatores associados à ocorrência de óbito nessa doença. O objetivo deste estudo foi avaliar fatores preditores de 
mortalidade intra-hospitalar de pacientes (pts) internados em enfermaria de DAC de um hospital terciário. Foram avaliados retrospectivamente 
1113 pts internados em enfermaria de DAC  de agosto de 2012 a janeiro de 2016. Foram coletados dados clínicos, laboratoriais e de testes 
diagnósticos de banco de dados institucional e prontuários. Na análise estatística foram utilizados os testes do qui-quadrado e exato de Fisher 
para avaliar associação das variáveis com a ocorrência de óbito intra-hospitalar. Foi ajustado modelo de regressão logística para quantificar os 
efeitos das variáveis sobre o óbito e considerado significativo p<0,05.  A população foi composta de 397 mulheres (35,67%) e 716 homens 
(64.33%) com idade média de 63,50+-10,61 anos. Possuíam os seguintes diagnósticos: angina estável (36,93%): angina instável (11,05%); infarto 
agudo do miocárdio (IAM) com supradesnível do segmento ST (16,35%); IAM sem supradesnível do segmento ST (17,25%); insuficiência cardíaca 
congestiva (10,24%) e outros (8,18%). As opções terapêuticas foram: clínica (31,45%); angioplastia (18,87%) e revascularização cirúrgica (49,69%). 
Durante a internação 62 (5,57%) pts evoluíram a óbito. A ocorrência de óbito intra-hospitalar não apresentou associação com sexo (p=0,81), 
hipertensão arterial (p=0,15), diabetes mellitus (p=0,83), dislipidemia (p=0,15), tabagismo (p=0,83), história familiar DAC (P=0,82), sedentarismo 
(p=0,70), função ventricular (p=0,22), presença de isquemia em teste provocativo (p=0,21) e doença cerebrovascular (p=0,13). Houve associação 
com  a presença de doença trivascular (p=0,001), doença arterial periférica (p=0,01), idade (p=0,008) e clearance de creatinina (p=0,0001). Na 
análise multivariada os fatores independentes associados a óbito foram clearance de creatinina (p=0,004) e doença trivascular (p=0,001). Concluí-
se que os  principais preditores de óbito intra-hospitalar em pts internados em enfermaria de DAC em hospital terciário foram função renal e 
presença de doença 
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