
Síndromes coronarianas e a importância da cirurgia de revascularização: revisão de literatura

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

DOS SANTOS, RE¹; BARBOSA, GF ²; BARBOSA, TC³; BARBOSA JÚNIOR, L 4; MOREIRA, S 5; RIQUETE, ICA 6; ZACARIAS, NC 7.

1,2,3 Discente do curso de Medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, SP
4, 5 Discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, MS

6, 7 Médica da Estratégia Saúde da Família em Três Lagoas-MS.

CONCLUSÃO

XXX CONGRESSO GOIANO DE CARDIOLOGIA

RESULTADOS

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

• Atualmente, existem várias abordagens para o tratamento da
aterosclerose coronariana. A mais importante é o controle dos
fatores de risco que não postergam o início da doença, como também
podem estabilizar os sintomas após o início.

• A revascularização miocárdica é uma das mais frequentes cirurgias
realizadas em todo o mundo, sendo que, nas últimas três décadas,
desde a realização da primeira revascularização direta do miocárdio,
muitos avanços aconteceram, relacionados, sobretudo, à revisão de
vários conceitos concernentes à aterosclerose, tecnologia e técnica
cirúrgica.

• Os procedimentos intervencionistas tornaram-se mais efetivos e
seguros, assegurando a forma mais comum de tratamento de
pacientes com doença uniarterial ou multiarterial simples. Logo, o
problema fundamental é a reestenose, que continua a limitar os
tratamentos intravasculares.

• 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.

• Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica
para explanar acerca das síndromes coronarianas e a importância da
cirurgia de revascularização do miocárdio.
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• A doença arterial coronariana possui um espectro clínico importante,
que deve ser reconhecido adequadamente. Uma lesão pequena e não
importante pode progredir, gradualmente até limitar o fluxo sanguíneo e
promover uma angina.

• As manifestações clínicas são determinadas pela extensão do trombo, as
quais podem variar de uma angina instável a um infarto agudo do
miocárdio (IAM) não “Q” ou a um IAM com “Q” definido e trombose
total do vaso.

• As síndromes coronarianas são definidas como: angina estável crônica,
angina instável, infarto do miocárdio, choque cardiogênico. Como
tratamento para evitar a redução do suprimento sanguíneo ou bloqueio,
faz-se uso do método tradicional de colocação de um enxerto arterial
coronário, com veia safena ou vasos arteriais.

• A revascularização cirúrgica do miocárdio permanece como uma
excelente opção terapêutica para tratamento da doença arterial
coronária obstrutiva, mesmo em pacientes diabéticos, pacientes idosos,
e pacientes com baixa fração de ejeção de ventrículo esquerdo.
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