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Introdução: As doenças cardiovasculares representam importante problema de saúde
pública em nosso país, constituindo-se a primeira causa de morte no Brasil e no mundo.
Entre as doenças, encontra-se a hipertensão arterial sistêmica, cuja prevalência é estimada
em 20 a 30% da população adulta > 18 anos de idade. Uma terapêutica antihipertensiva
utilizada na Unidade de Emergência é a monitorização desses pacientes que deve ser
cuidadosa. Outro episódio na qual há procura da Unidade de Emergência é certamente a
dor torácica. Apesar de existirem inúmeras doenças que causam dor torácica, aquelas
originadas do aparelho cardiovascular são as que maiores preocupações trazem aos
profissionais de saúde e paciente. Isto é explicado pelo maior risco de mortalidade e de
necessidade de hospitalização. O Acidente Vascular Cerebral, também muito comum de
ser encontrado em unidades de emergência, é um derrame resultante da falta ou restrição
de irrigação sanguínea ao cérebro, que pode provocar lesão celular e alterações nas funções
neurológicas. As manifestações clínicas subjacentes a esta condição incluem alterações das
funções motora, sensitiva, mental, perceptiva, da linguagem, embora o quadro neurológico
destas alterações possa variar muito em função do local e extensão exata da lesão.
Objetivos: 1) Caracterizar os pacientes atendidos no Pronto Atendimento (PA) do Hospital
de Base (HB);2) Identificar as principais doenças cardiovasculares atendidas na unidade;3)
Verificar o destino destes pacientes (alta, internação ou óbito). Métodos/ Procedimentos: O
estudo será realizado em uma Unidade de Emergência de um Hospital de Escola no
Município de São José do Rio Preto/SP. Será realizada uma pesquisa de análise de
prontuário eletrônico, tipo descritivo corte retrospectivo, a amostra será constituída por
todos os pacientes adultos atendidos nos períodos de janeiro / 2009 a maio/ 2010. Na coleta
de dados será utilizado um instrumento composto por perguntas fechadas. Resultados
Esperados:Espera-se com os dados que serão obtidos neste estudo possibilitar subsídios
para planejar e desenvolver uma assistência de qualidade a estes pacientes prevenindo ou
minimizando as complicações.
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