
Mediastinite pós cirurgia de revascularização miocárdica - relato de caso 

Autores: HOTT, André Emmerich; MENDES, Lorena Iasmin da Rocha 

INTRODUÇÃO 

A mediastinite é caracterizada por uma infecção profunda da ferida operatória, ocorrendo 

principalmente após esternotomias medianas, com uma incidência que varia de 0,2% a 5,0% ¹. É 

reconhecida como uma das complicações mais graves desse tipo de procedimento, apresentando alta 

morbidade e mortalidade entre 20% e 40% dos casos³. 

As manifestações clínicas incluem a deiscência da ferida operatória com exteriorização de 

secreção local, instabilidade do esterno, dor e sinais inflamatórios e o diagnóstico deve ser precoce, devido 

a alta morbimortalidade da doença 1,2.  O tratamento é feito com antibioticoterapia, podendo ser indicado a 

lavagem da cavidade mediastinal e até complexas técnicas de reconstrução plástica4.  

RELATO DE CASO 

Paciente do sexo masculino, 70 anos, admitido com quadro de dor torácica típica, com irradiação 

para região mandibular, em repouso, moderada intensidade. Propedêutica realizada demonstrou aumento 

de troponina sérica e alterações isquêmicas em parede inferior ao eletrocardiograma. Realizado 

cineangiocoronariografia que demonstrou coronariopatia grave multivascular e indicada cirurgia de 

revascularização miocárdica por esternotomia mediana. 

 Sete dias após o procedimento, paciente iniciou quadro de febre e drenagem de secreção 

serohemática em grande quantidade pela esternotomia, instabilidade do esterno e dor na ferida operatória. 

Levantado a suspeita de mediastinite, a proposta foi a realização de mediastinotomia exploradora com 

lavagem da cavidade mediastinal e ressutura do esterno, associado a antibioticoterapia. Paciente 

apresentando boa evolução clínica, afebril, sem novos episódios de drenagem de secreção, aguarda 

resultado de culturas. 

DISCUSSÃO 

 A mediastinite é uma complicação grave comum as cirurgias de revascularização miocárdica, 

principalmente quando feito a esternotomia. O diagnóstico deve ser precoce e o tratamento instituído 

prontamente devido à alta morbimortalidade da doença.  

 É necessário que os protocolos instituicionais para prevenção dessa complicação sejam seguidos 

pelos responsáveis por esse procedimento, haja visto a gravidade da doença. É uma complicação que pode 

ocorrer mesmo sendo tomados todos os cuidados necessários, mas que pode ter sua incidência diminuída 

com boas práticas de prevenção. 

CONCLUSÃO 

 Trata-se de uma complicação com altas taxas de morbidade e mortalidade, com incidência variável 

e dependente de aplicação rigorosa dos protocolos de prevenção da instituição. O sucesso no tratamento é 

dependente de um diagnóstico precoce e início do tratamento no estágio inicial. É imprescindível, portanto, 

que o médico conheça a fundo as manifestações clínicas dessa complicação, de modo a não postergar o 

diagnóstico e, conseguinte, o tratamento. 
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