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O que você irá ver nesse capítulo:O que você irá ver nesse capítulo:

SÍNDROMES 
CORONARIANAS AGUDAS 

(SCA) 1.1

Síndrome coronariana aguda - infarto sem supra de ST e 
infarto com supra de ST
Fatores de Risco 
Diagnóstico e exames diagnósticos 
Estratificação de risco
Tratamento no IAMSSST e IAMCSST
Assistência de enfermagem ao paciente infartado

✓

✓
✓

✓

✓

✓

O QUE É SÍNDROME CORONARIANA AGUDA
(SCA) E INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)?

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma lesão isquêmica no múscu-
lo cardíaco, ou miocárdio, decorrente da interrupção do fluxo sanguíneo 
em determinada área do coração. Geralmente, essa interrupção se dá pela 
ruptura de uma placa aterosclerótica que forma um trombo no local, im-
pedindo a passagem do sangue pela luz do vaso.

O IAM faz parte do grupo das síndromes coronarianas agudas (SCA) 
que se dividem:

• SCA sem elevação do segmento ST: compreende a angina instável 
e o infarto sem supra de ST (IAMSST). A diferença fundamental entre 
ambos é que o primeiro não apresenta elevação dos marcadores de 
necrose miocárdica (MNM) enquanto o segundo é caracterizado pela 
elevação dos MNM. 

• SCA com elevação do segmento ST: denominado de IAM com supra 
de ST (IAMCST). O diagnóstico pode ser estabelecido quando existe 

Tatiane Cunha Florentino
Ludimila Ferreira Santos



CAPÍTULO 1.1

38 

dor torácica típica de infarto associada a bloqueio de ramo esquerdo 
novo ou provavelmente novo, ou elevação do segmento ST no ele-
trocardiograma em duas derivações contínuas, relacionadas à mes-
ma parede ventricular.

Figura 1 - Síndrome coronariana agudas com e sem elevação do segmento ST

Sindrome Coronariana 
Aguda (SCA)

SCA com supra  
ST (SCACSST)

IAM com supra  
ST (IAMCSST)IAM sem supra  

ST (IAMSSST)Angina 
Instável (AI)

SCA sem supra ST
(SCASSST)

Para não
esquecer

Chama-se SCA o conjunto dos eventos isquêmicos (in-
farto do miocárdio e angina instável) e denomina-se 
infarto agudo do miocárdio (IAM) apenas os casos com 
alterações no exame eletrocardiográfico e/ou marcado-
res de necrose miocárdica (IAMCSST e IAMSST).

• A manifestação típica da SCA/IAM é a dor torácica. Geralmente 
com forte intensidade, característica opressiva, aperto, queimação 
ou peso, pode haver irradiação para membros superiores, pescoço, 
mandíbula e epigástrio e estar associada a náuseas, vômitos, sudo-
rese e dispneia. 

Sinais de gravidade que devem ser observados: crepitações pulmona-
res; hipotensão arterial (PAS < 85mmHg); taquicardia (FC > 100 bpm).

FATORES DE RISCO
• História familiar de doença arterial coronariana (DAC) prematura (fa-

miliar 1º grau do sexo masculino < 55 anos e sexo feminino < 65 anos) 
• Homem > 45 anos e mulher > 55 anos 
• Tabagismo
• Hipercolesterolemia (LDL-c elevado) 
• Hipertensão arterial sistêmica 



39 

SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS (SCA)

• Diabetes mellitus
• Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2 )
• Gordura abdominal 
• Sedentarismo 
• Dieta pobre em frutas e vegetais 
• Estresse psicossocial.

SINAIS E SINTOMAS NA SCA
Considerando que o sintoma clássico de insuficiência coronariana é a 

dor torácica, resultante do desequilíbrio entre a oferta e consumo miocár-
dico de oxigênio¹, detalharemos nessa seção a classificação e característi-
ca da dor na SCA e os sinais e sintomas associados. 

Classificação da Dor Torácica
Para a identificação precoce das SCA, é necessário, além dos fatores de 

risco pesquisados durante a anamnese, a investigação minuciosa do tipo 
de dor durante o exame físico e coleta da história clínica. Dessa maneira, a 
dor na SCA pode classificar-se em:

Tabela 1 - Características da dor torácica na SCA

Tipo de Dor Característica da Dor Torácica

Tipo A – definitivamente anginosa
Certeza do diagnóstico de SCA, independente-
mente de exames complementares

Dor, desconforto retroesternal ou precordial, 
geralmente precipitada pelo esforço físico, 
podendo irradiar para ombro, mandíbula ou 
face interna dos braços

Tipo B – provavelmente anginosa 
SCA é a principal hipótese, mas é necessário 
complementação por exames

Tem a maioria, mas não todas as características 
da dor definitivamente anginosa

Tipo C – provavelmente não anginosa
SCA não é a principal hipótese, mas necessários 
exames complementares para exclusão.

Tem poucas características da dor definiti-
vamente anginosa (dor atípica, sintomas de 
“equivalente anginoso”)

Tipo D – definitivamente não anginosa 
SCA não incluída como hipótese

Nenhuma característica da dor anginosa, 
fortemente indicativa de diagnóstico não 
cardiológico

Sinais e sintomas associados à dor torácica na SCA
A história clínica e o exame físico na SCA é guiado pela dor torácica 

como queixa principal. Em geral, caracteriza-se por ser contínua, intensa, 
sem relação com esforço físico e pode estar presente em períodos de uma 
até quatro semanas antes do evento isquêmico². Outros sintomas associa-
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Tabela 2 - Características dos 

Marcadores de Necrose 

Miocárdica

Marcador de
necrose 

miocárdica

Características e 
vantagens do 
uso do MNM

CK-MB Exame de baixo 
custo
Detecção de rein-
farto
Eleva-se de 4 até 48 
horas

Mioglobina Alta sensibilidade
Detecção precoce
Útil na exclusão de 
IAM
Eleva-se de 1 a 4 
horas

Troponina I e T Maior sensibilidade 
e especificidade que 
o CK-MB
Detecção de IAM até 
14 dias do primeiro 
sintoma
Eleva-se de 6 horas 
até 14 dias

O diagnóstico da SCA requer agilidade e sequenciamento de ações, a 
fim de diferenciar o tipo do evento isquêmico, planejamento da terapêu-
tica e estratificação do risco de mortalidade. 

A dor sugestiva de isquemia coronariana requer a realização do ECG 
em até 10 minutos após a chegada do paciente ao serviço de saúde, como 
fator determinante para descartar ou confirmar infarto com supra de ST. 
Para saber mais como se apresenta um infarto com supra de ST, consulte a 
figura 4. Em caso de inexistência de elevação do segmento ST no ECG, de-
ve-se proceder sequencialmente à dosagem dos marcadores de necrose 
miocárdica, conforme descrito na figura 3.

0h  1h        4h   6h                      24h       48h               10 dias

A B

C

D

Va
lo

r

Figura 2 - Tempo de elevação dos MNM

Tempo de elevação dos marcadores de necrose 
miocárdica no infarto agudo do miocárdio.
A - tempo de elevação da mioglobina; B e C- tem-
po de elevação do CKMB; D - tempo de elevação 
da troponina Adaptada de Schettino et al. p. 401.



CAPÍTULO 1.1

42 

Figura 3 - Algoritmo para diagnóstico diferencial das SCA

Realizar ECG em até 10 min

Angina instável:

Observação por 9hs; 
seriar ECG e MNM; Teste 
provocativo de isque-
mia em caso negativo 
acompanhar no ambu-
latório, em caso positi-
vo terapêutica para re-
duzir risco de isquemia 
miocárdica.

Solicitar Troponina

Sim

Sim

Não

Não

IAM com supra 

Supra ST em 2 
ou + derivações 

ou BRE* novo

Troponina positiva

IAM 

Estratificação de risco

Paciente com Angina Instável
Troponina negativa

*BRE = Bloqueio do Ramo Esquerdo
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QUADRO RESUMO

PALAVRA-CHAVE DESCRIÇÃO

Síndrome coronariana aguda

Conjunto de sinais e sintomas que caracterizam redução do 
fluxo sanguíneo miocárdico por obstrução parcial ou total 
coronariana, sendo a dor torácica sintoma comum aos dife-
rentes grupos patológicos

Infarto agudo do miocárdio

Lesão isquêmica no músculo cardíaco, ou miocárdio, decor-
rente da interrupção do fluxo sanguíneo em determinada 
área do coração. Geralmente, a interrupção se dá pela ruptu-
ra de placa aterosclerótica que forma trombo no local, impe-
dindo a passagem do sangue pela luz do vaso. Divide-se em 
infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do 
segmento ST e infarto agudo do miocárdio com supradesni-
velamento do segmento ST

Angina instável
Síndrome isquêmica miocárdica instável com redução da 
perfusão miocárdica, mas sem alteração no segmento ST e 
ausência de elevação dos marcadores de necrose miocárdica

Fibrinólise
Uso de medicamento fibrinolítico para reperfusão coronaria-
na. Pode-se utilizar alteplase, estreptoquinase e tecneteplase

ICCP

Consiste em intervenção realizada através de cateter inse-
rido em artéria, em muitos casos acoplado a um stent que 
visam desobstruir artéria ocluída por placa de ateroma ou 
grandes coágulos

Tempo porta-agulha
Tempo da entrada do paciente até infusão dos fibrinolíticos 
não superior a 30 minutos

Tempo porta-balão
Período que decorre da entrada do paciente até realização 
da ICCP que idealmente deve ser de até 90 minutos
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SCA sem supra ST

Sindrome Coronariana Aguda

Tempo porta-agulha: 
30 minutos

IAM com supra ST
(IAMCSST

IAM sem supra ST
(LAMSSST)

Angina Instável (AI)

Medidas gerais (monitorização, repouso, punção venosa) + Tratamen-
to adjuvante (morfina, oxigênio, tratamento anti-isquemico, antitrom-
bótico e antiplaquetário) + avaliação do escore TIMI/Killip Kimball + 
Programar estratégia de reperfusão (ICCP ou fibrinólise).
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QUESTÕES COMENTADAS

01. (FGV – AL MT – 2015)
O Infarto Agudo do miocárdio (IAM), conhecido popularmente como in-
farto do coração, enfarte ou ataque cardíaco, é uma doença que afeta mi-
lhões de pessoas em todo o mundo. Nele ocorre a morte de parte do mús-
culo cardíaco (miocárdio), deforma rápida (ou aguda), devido à obstrução 
do fluxo sanguíneo das artérias coronárias para o coração. O planejamen-
to da assistência de enfermagem aos pacientes com IAM deve incluir:

 Ⓐ Alívio dos sinais e sintomas de isquemia, manutenção ou obtenção da 
perfusão tecidual adequada, adesão ao programa de autocuidado e iden-
tificação precoce de complicações.

 Ⓑ Alívio dos sinais e sintomas de isquemia, adesão ao programa de 
autocuidado, alívio de dor lombar e identificação precoce de complicações.

 Ⓒ Alívio da dor torácica, manutenção ou obtenção da perfusão tecidual 
alterada, adesão ao programa de autocuidado e identificação precoce de 
complicações.

 Ⓓ Alívio dos sinais e sintomas de isquemia, manutenção ou obtenção 
da perfusão tecidual adequada, identificação precoce de complicações e 
realização de exames periódicos.

 Ⓔ Alívio da dor torácica, obtenção da perfusão tecidual alterada, adesão 
ao programa de autocuidado e identificação precoce de complicações.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: Correta. Ao se falar de cuidados de enfermagem aos pa-
cientes com IAM, deve-se levar em consideração, planejamento, orienta-
ções e implementação das ações de enfermagem, como monitorização 
cardíaca contínua, manter o conforto respiratório, atentar para sinais de 
cianose e instruir o paciente para manutenção do autocuidado.
Alternativa B: Incorreta. Dor lombar não é um dos sintomas do IAM.
Alternativa C: Incorreta. A manutenção e obtenção da perfusão tecidual 
deve ser adequada e não alterada.
Alternativa D: Incorreta. Os exames devem ser feitos com solicitação mé-
dica ou quando existe alterações dos sintomas do paciente.
Alternativa E: Incorreta. O alivio dos sintomas deve ser completo incluin-
do a dor torácica. 
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QUESTÕES COMENTADAS

02. (FCC – TRT 6ª REGIÃO PE - 2015)
Marcadores bioquímicos de necrose miocárdica são úteis para auxiliar 
tanto no diagnóstico quanto no prognóstico de pacientes com síndro-
me isquêmica miocárdica instável, e, portanto, o enfermeiro deve sa-
ber que,

 Ⓐ as troponinas cardíacas permanecem elevadas por tempo mais prolon-
gado, portanto, após 24 horas do início dos sintomas.

 Ⓑ os resultados dos marcadores de necrose devem estar disponíveis em 
120 minutos a partir da coleta.

 Ⓒ caso a primeira dosagem dos marcadores, na admissão do paciente, 
seja normal ou discretamente elevada, indica-se repeti-lo uma vez, prefe-
rencialmente, 24 - 36 horas após o início dos sintomas.

 Ⓓ a mioglobina é um marcador cardioespecífico e sua vantagem é a de-
tecção tardia do infarto agudo do miocárdio.

 Ⓔ nos casos em que a CK-MB está elevada e a troponina está normal, de-
ve-se basear a decisão clínica no resultado da CK-MB.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: Correta. Recomenda-se o uso da troponina, considerando 
para o diagnóstico de IAM aumento acima do percentil 99 em pelo menos 
uma ocasião nas primeiras 24 horas de evolução.
Alternativa B: Incorreta. Os resultados dos marcadores de necrose de-
vem estar disponíveis em 10 minutos a partir da coleta.
Alternativa C: Incorreta.  Medidas seriadas de troponinas devem ser re-
petidas de três a seis horas após sintomas.
Alternativa D: Incorreta. Mioglobina é o marcador cardíaco que mais 
precocemente se altera no infarto agudo do miocárdio.
Alternativa E: Incorreta. As troponinas são mais sensíveis que a CK – MB. 
Assim as decisões clínicas devem ser baseadas por ela.

03. (CESPE- EBSERH – 2018)
Julgue o item que se segue, acerca das complicações após intervenções 
coronarianas percutâneas.


