
INTRODUÇÃO

• A síndrome coronariana aguda (SCA) é uma entidade
nosológica caracterizada por manifestações clínicas e
laboratoriais de isquemia miocárdica aguda.

• É classificada em três maneiras: angina instável, infarto agudo
do miocárdio (IAM) sem supradesnível do segmento ST e IAM
com supradesnível do segmento do segmento ST.

• Os métodos diagnósticos utilizados são os laboratoriais, com
dosagem de troponina e um melhor conhecimento do
processo fisiopatológico que leva à isquemia miocárdica aguda.

• Atualmente, a doença cardíaca isquêmica é a principal causa
de mortalidade no Brasil e no mundo.

• As taxas gerais de mortalidade são de cerca de 30% para IAM.
• Metade das mortes ocorre nas 2 primeiras horas após o

incidente, e 14% dos pacientes morrem antes de receber
atendimento médico.

• Os marcadores clínicos se associam ao risco de evolução
desfavorável nos pacientes como: idade avançada, diabetes,
insuficiência renal, dor precordial prolongada em repouso,
hipotensão, taquicardia e insuficiência cardíaca.

FIGURA 1

• Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão
bibliográfica para explanar acerca da insuficiência
coronariana aguda.

OBJETIVO

• O estudo realizado foi uma pesquisa bibliográfica,
sistemática, exploratória, descritiva e quantitativa. Os
recursos utilizados foram literaturas pesquisadas em bases
de dados do Pubmed, BVSalud, Scielo.

• A SCA resulta da ruptura de uma placa coronariana instável,
complicada pela formação de trombo intraluminal e
obstrução coronária em graus variáveis. Dependendo do
caso a ser desenvolvido, exigirá uma estabilização clínica
precoce, seguida por uma estratificação de risco criteriosa
para definição das estratégias terapêuticas (invasivas ou
conservadoras).

MATERIAL E MÉTODO

RESULTADO

• A terapêutica das síndromes coronárias agudas está em
contínua evolução, com a inclusão de novas drogas
antiagregantes e anticoagulantes, oferecendo maior eficácia
anti-isquêmica e menores índices de sangramento. Além
disso, a reperfusão da artéria responsável pelo infarto é a
etapa fundamental no tratamento de pacientes com infarto
agudo do miocárdio. A conduta dependerá de cada caso que
está sendo avaliado. A correta abordagem terapêutica, com a
utilização de intervenções baseadas em evidências, associada
com medidas de prevenção realmente efetivas, pode
diminuir a morbimortalidade.
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