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Perante a suspeita clínica de Síndrome coronária aguda (SCA) é crucial a realização de ECG de 12 derivações o mais rápido possível (<10 min). A presença de 
supradesnivelamento de ST é suficiente para estabelecer o diagnóstico de EAMcST, com indicação para terapêutica de reperfusão miocárdica imediata.
Nas SCA sem supra ST, o ECG pode ser normal ou apresentar alterações de ST-T sugestivas de isquemia, e inclui o EAMsST se os marcadores de lesão 
miocárdica são positivos e a Angina instável se a sua determinação seriada é negativa. Os doentes com SCAsST são submetidos a estratégia invasiva ou 
conservadora, de acordo com a estratificação de risco isquémico e hemorrágico.





Num doente com dor torácica com mais de 20 minutos de duração, é mandatório realizar um ECG de 12 derivações (idealmente < 10 minutos após o primeiro 
contacto médico) para despiste de EAMcST. Nos doentes com suspeita de SCA, deverá também ser iniciada desde logo monitorização eletrocardiográfica, pelo 
risco de ocorrência de arritmias ventriculares potencialmente fatais (taquicardia ventricular e fibrilhação ventricular). Quando o ECG de 12 derivações não é 
diagnóstico e o doente mantém dor torácica, a utilização de derivações adicionais (derivações posteriores e direitas) e a repetição seriada do ECG pode 
identificar doentes com critérios de EAMcST.



As alterações eletrocardiográficas são críticas para o diagnóstico e abordagem terapêutica do doente com suspeita de SCA.
No enfarte agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, a evolução eletrocardiográfica temporal é a seguinte:
1 – Ondas T positivas hiperagudas nas derivações correspondentes ao território miocárdico isquémico (habitualmente nos primeiros 30 minutos);
2 – Elevação do segmento ST nessas derivações (entre minutos a horas);
3 – Inversão da onda T (entre horas a dias);
4 – Diminuição da amplitude da onda r e aparecimento de ondas Q, representando necrose miocárdica e substituição por tecido fibrótico (horas a dias).



O diagnóstico de EAMcST realiza-se a partir do ECG de 12 derivações, na presença de BCRE presumivelmente de novo ou da elevação do segmento ST em 
duas derivações contíguas (em V2-V3: ≥ 2.5 mm em homens com menos de 40 anos, ≥ 2 mm em homens com mais de 40 anos e ≥ 1.5 mm em mulheres; > 1 
mm nas restantes derivações).





Desde o início dos sintomas até à instituição da terapêutica de reperfusão miocárdica existem diversos tempos de atraso, relacionados com o doente e com a 
falta de eficiência dos sistemas de saúde, que contribuem para o aumento do tempo total de isquemia e têm um impacto prognóstico relevante. 
Quando o primeiro contacto médico é feito em ambiente pré-hospitalar, o doente deve ser transportado pelo INEM diretamente para um hospital com 
disponibilidade para realizar angioplastia primária, fazendo um bypass aos hospitais sem hemodinâmica. 



Quando o diagnóstico de EAMcST é feito pelo INEM ou num centro sem laboratório de hemodinâmica, deve ser avaliada a possibilidade de transferir o doente 
para angioplastia primária em menos de 120 min (preferencialmente <90 min). Se for impossível cumprir estes tempos, deve ser feita fibrinólise imediata, seguida 
de transferência para um hospital com hemodinâmica. O doente deve ser submetido a angioplastia de resgate (urgente) no caso de insucesso da fibrinólise ou 
coronariografia 3 a 24h depois nos casos de sucesso. 





A dupla antiagregação com aspirina e um inibidor P2Y12 deve ser administrada no momento do primeiro contacto médico, imediatamente após o diagnóstico e a 
definição da estratégia de reperfusão. Tendo em conta as limitações do clopidogrel – início de ação  lento e elevada variabilidade interindividual da resposta 
antiagregante plaquetar, são recomendados os novos inibidores P2Y12, que permitem uma inibição da agregação plaquetar rápida, potente e previsível.



A seleção da terapêutica anticoagulante depende do risco isquémico e hemorrágico do doente, bem como do perfil de eficácia e segurança do fármaco.
A Bivalirudina é o anticoagulante de eleição em doentes com risco hemorrágico elevado.
O timing de administração da anticoagulação (pré-hospitalar vs laboratório de hemodinâmica) não está bem estabelecido, variando de acordo com a experiência 
local. A Enoxaparina constitui a opção mais simples e segura para administração em ambiente pré-hospitalar. Os anticoagulantes devem ser administrados por 
via endovenosa.



A monitorização electrocardiográfica contínua com desfibrilhador é uma medida essencial para prevenir e tratar precocemente a paragem cardiorrespiratória, 
uma vez que as complicações eléctricas são particularmente frequentes nas primeiras horas após o início dos sintomas de EAM.
A urgência e o tipo de tratamento das arritmias depende da estabilidade hemodinâmica do doente, da presença de sinais de gravidade e da natureza da arritmia.









Os doentes em choque cardiogénico necessitam de uma avaliação rápida e criteriosa, de forma a identificar e corrigir de imediato a hipotensão arterial e a 
hipoxémia grave, em paralelo com o diagnóstico etiológico e identificação de causas precipitantes. 
Doentes de maior risco: idosos, sexo feminino, EAM anterior, BCRE e doença coronária multivaso.



Mortalidade elevada: 50% aos 30 dias, podendo atingir os 80% no choque de apresentação tardia.
O tratamento precoce dirigido à causa precipitante é essencial para melhorar o prognóstico sombrio destes doentes, nomeadamente a revascularização 
miocárdica e a correção cirúrgica das complicações mecânicas do EAM.
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