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1- INTRODUÇÃO 

Síndrome coronariana aguda sem supradesnível do segmento ST (SCA - SSST) é a causa 

cardiovascular mais comum de internação hospitalar, sendo também a responsável 

pela maioria das internações em unidades coronarianas. O paciente com AI tem 

prognóstico variável quanto a eventos desfavoráveis como IAM, óbito, recorrência de 

angina e necessidade de revascularização miocárdica. Em virtude da ampla variação 

das manifestações clínicas das SCA-SSST, sua estratificação de risco ajuda a determinar 

estratégias para tratamento ambulatorial ou hospitalar, propiciando uma adequação 

de custos em função de maior eficácia terapêutica. 

2 - OBJETIVOS 

O presente protocolo tem como objetivo implementar a linha de cuidado e padronizar 

o atendimento dos pacientes com as síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis sem 

supradesnivelamento do Segmento ST atendidos na Santa Casa de Belo Horizonte. 

3 - BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Padronização no atendimento do paciente com SCA-SSST; 

Estratificação de risco à beira-leito;  

Redução da morbimortalidade desta patologia; 

Utilização adequada da terapêutica adjuvante; 

Prevenção de novos eventos isquêmicos e desenvolvimento de disfunção cardíaca; 

Redução do tempo de internação hospitalar; 

4 - TAREFAS CRÍTICAS 

Confirmar identificação do paciente com prescrição médica; 

Realização do ECG em 10 minutos; 

Identificação de alterações isquêmicas ao ECG; 

Identificação de alterações enzimáticas nos exames laboratoriais (troponina) 

Emprego das ferramentas de estratificação de risco do paciente; 

Emprego de terapias que reduzam a morbimortalidade; 

Reabilitação cardíaca precoce; 

Redução do tempo de permanência hospitalar; 

Retorno ao ambulatório da Cardiologia no Centro de Especialidade Médicas; 



 

 

 

5 - METODOLOGIA 

 

Para confecção do protocolo de SCASSST foram utilizados o livro texto: Braunwald’s 

Heart Disease 11th Edition (2018). Diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia de 

2015, Diretriz da American College of Cardiology/American Heart Association de 2014, 

Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2013/2014. Além dessas, artigos 

originais foram utilizados quando apropriados e para levantamento bibliográfico foram 

utilizadas as ferramentas Pubmed e Google acadêmico.  

As recomendações classificadas utilizando a metodologia empregada pela American 

College of Cardiology, American Heart Association e Sociedade Europeia de Cardiologia 

conforme descritas na tabela abaixo: 

Tabela 1. Grau de Recomendação 

Classe de 
recomendação 

Definição Palavras 
sugeridas para o 

uso 

Classe I Evidência e/ou acordo geral que um 
tratamento ou procedimento é benéfico, útil 
e efetivo. 

É recomendado 
ou indicado 

Classe II Evidência conflitante e/ou uma divergência de 
opinião acerca da utilidade/eficácia de um 
tratamento ou procedimento. 

 

Classe IIa Peso da evidência/opinião é a favor da 
utilidade/eficácia. 

Deve ser 
considerado 

Classe IIb Eficácia/utilidade é menos estabelecida por 
evidência ou opinião. 

Pode ser 
considerado 

Classe III Evidência ou acordo geral que o tratamento 
ou procedimento não é útil/eficaz, e alguns 
casos pode ser danoso. 

Não é 
recomendado 

 

 

Tabela 2. Níveis de evidência 

Nível de 
evidência 

 

Nível A Dados derivados de múltiplos estudos clínicos randomizados ou 
metanálises. 



 

 

 

Nível B Dados derivados de um estudo clínico randomizado ou um grande 
estudo não randomizado. 

Nível C Consenso de especialistas, estudos pequenos, estudo retrospectivo e 
registros. 

 

 

6 - DIAGNÓSTICO 

Síndromes coronariana aguda sem supradesnivelamento do Segmento ST (SCA - SSST) 

engloba angina instável e IAM-SSST; define-se IAM presença de elevação de troponina 

acima do percentil 99, conforme a 4a diretriz mundial de IAM 

A dor torácica típica é a principal queixa que sugere diagnóstico de síndrome 

coronariana aguda.  

CONSIDERE outros sintomas que podem sugerir SCA:  

- Dispneia, tontura, estado confusional, desconforto gastrointestinal, síncope ou sinais 

ou sintomas de AVE (mais comuns em idosos, diabéticos, mulheres e portadores de 

insuficiência cardíaca).  

6.1 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SCA:   

 - Tabagismo; 

 - Dislipidemia; 

 - História Familiar Positiva; 

 - Idade avançada; 

 - Cardiomiopatia / Aterosclerose; 

 - Sexo Masculino; 

 - Diabetes Mellitus / Doença Renal Crônica.  

- RECOMENDA-SE buscar ativamente fatores que podem precipitar ou piorar a SCA: 

anemia, tireoideopatias, febre/infecção/inflamação, desordens metabólicas. 

 

 6.2 ECG 



 

 

 

RECOMENDA-SE a realização de Eletrocardiograma de 12 derivações nos primeiros 10 
minutos do atendimento, principalmente para afastar Infarto com supradesnível do 
segmento ST no qual há indicação de terapia de reperfusão imediata (vide protocolo 
de Infarto com supra do segmento ST). Se houver suspeita de acometimento de outras 
paredes, como por exemplo parede posterior realizar ECG com as derivações V7-V9, 
ventrículo direito, V3R-V4R. (Classe I; Nível de evidência C) 

O primeiro ECG normal não descarta SCA  

RECOMENDA-SE repetir de 30 em 30 min na primeira hora, se o primeiro ECG for não 
diagnóstico ou se mudança no quadro clínico. (Classe I; Nível de evidência C) 

Alterações eletrocardiográficas sugestivas de SCA: 

  - supradesnivelamento ST transitório < 20 min 

  - infradesnivelamento do segmento ST (considerar alteração dinâmica 
de 0,5mV em duas derivações contíguas); 

  - inversão simétrica da onda T 

  - Presença de Q patológica (sugere IAM prévio); 

6.3 ENZIMAS CARDÍACAS  

RECOMENDA-SE dosagem de troponina I no primeiro atendimento e nova dosagem de 
troponina I em 6-9 horas após o início dos sintomas. (Classe I; Nível de evidência A). 

Não deve ser solicitadas as enzimas CK e CK-MB rotineiramente. 

6.3.1 OUTRAS CAUSAS DE TROPONINA POSITIVA 

 

- Taquiarritmias 

- Insuficiência cardíaca congestiva 

- Emergências Hipertensivas 

- Estado clínico Crítico (sepse, choque, queimadura) 

- Miocardite e perimiocardite 

- Cardiomiopatia de Tako-Tsubo 

- Embolia pulmonar e hipertensão pulmonar 

- Disfunção renal associado a doença cardíaca 



 

 

 

- Espasmo coronário 

- Evento Neurológico agudo (AVE e hemorragia subaracnóidea) 

- Contusão cardíaca ou procedimentos cardíacos (CABG, ICP, ablação, 
marcapasso, cardioversão, etc) 

- Hipotireoidismo e hipertireoidismo 

- Doenças infiltrativas (amiloidose, sarcoidose, hemocromatose) 

- Cardiotoxicidade secundário a drogas (doxorubicina, 5-fluorouracil, herceptin, 
veneno de cobra) 

- Esforço extenuante 

- Rabdomiólise 

7 - ESTRATIFICAÇÃO 

CONSIDERE estratificação como processo para avaliar o risco do paciente evoluir para 
um determinado desfecho. No caso da SCA-SSST o paciente será avaliado quanto ao 
risco de um evento isquêmico e o risco de sangramento. 

- RECOMENDA-SE uso de parâmetros clínicos: instabilidade hemodinâmica, arritmias 
ventriculares, fração de ejeção < 40%, dor torácica refratária, congestão pulmonar. 

- RECOMENDA-SE o uso dos ESCORES DE RISCO - TIMI E GRACE - (VIDE ABAIXO), para 
classificar o risco de apresentar um evento isquêmico. O paciente será classificado em 
baixo, intermediário ou alto risco. 

7.1 ESCORE DE RISCO - TIMI   

-  Relacionado ao aumento na incidência de óbito, reinfarto e isquemia recorrente com 
necessidade de revascularização. 

Tabela 3. Risco TIMI 

MARCADORES DE PIOR PROGNÓSTICO PONTOS 

Idade ≥ 65 anos 1 

3 ou mais fatores de risco (HAS, hipercolesterolemia, DM, Tabagismo, HF + 
para DAC 

1 

DAC conhecida 1 



 

 

 

Uso de AAS nos últimos 07 dias 1 

Elevação dos marcadores bioquímicos 1 

Depressão do segmento ST ≥0.5mm  1 

Angina grave recente (<24 horas) 1 

 

Risco TIMI Pontos 

Baixo  0-2 
Intermediário 3-4 

Alto  5-7 

 

7.2 ESCORE DE RISCO - GRACE  

- Relacionado ao risco de óbito hospitalar  

Tabela 4 – Risco Grace 

Variável Pontos 

Idade (anos) 
< 29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80-89 
>90 

 
0 
0 

18 
36 
55 
73 
91 

100 
Frequência Cardíaca à admissão 
< 70 
70 - 89,9 
90 – 109,9 
110 – 149,9 
150 – 199,9 
> 200 

 
0 
5 

10 
17 
26 
34 

Pressão sistólica à admissão 
< 79,9 
80 - 99,9 
100 – 119,9 
120 – 139,9 
140 – 159,9 
160 - 199,9 

 
40 
37 
30 
23 
17 
7 



 

 

 

> 200 0 

Depressão do Segmento ST 11 
Creatinina à admissão 
0 – 0,39 
0,4 – 0,79 
0,8 – 1,19 
1,2 – 1,59 
1,6 – 1,99 
2 – 3,99 
> 4 

 
1 
4 
7 

10 
13 
21 
28 

Elevação da troponina 13 

Classe Killip 
I 
II 
III 
IV 

 
0 

15 
29 
44 

Parada Cardiorespiratória 30 

Desvio do Segmento ST 17 

Somatório  

 

 

Risco de Óbito Hospitalar Pontos 

Baixo  < 108 

Intermediário 109 - 140 
Alto  >140 

 

 

 

7.3 ESCORE DE CRUSADE 

- RECOMENDA-SE uso do escore de CRUSADE para avaliar o risco de 
sangramento do paciente; 

- RECOMENDA-SE para pacientes com alto risco de sangramento utilizar drogas 
que tem menor potencial de sangramento. Ex: uso de clopidogrel no lugar do 
Ticagrelor ou Prasugrel; uso de fondaparinux no lugar da enoxaparina. (Classe I, 
Nível de Recomendação C). 

 



 

 

 

Tabela 5. Risco Crusade 

Variável Pontos 

Hematócrito 
< 31 
31 – 33,9 
34 – 36,9 
37 – 39,9 
> 40 

 
9 
7 
3 
2 
0 

Clearence de creatinina (mL/min) 
< 15 
15 – 29,9 
30 – 59,9 
60 – 89,9 
90 – 119,9 
> 120 

 
39 
35 
28 
17 
7 
0 

Frequência Cardíaca 
< 70 
71 – 80 
81 – 90 
91 – 100 
101 – 110 
111 – 120 
> 120 
FEMININO (correção) 

 
0 
1 
3 
6 
8 

10 
11 
8 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
0 
8 

Sinais clínicos de ICC 7 

Presença de Doença Vascular Periférica 6 

Portadora de Diabetes Mellitus 6 

Pressão Sistólica (mmHg) 
< 90 
91 – 100 
101 – 120 
121 – 180 
181 – 200 
> 201 

 
10 
8 
5 
1 
3 
5 

 
 

Risco de Sangramento Pontos 

Muito baixo risco < 10 
Baixo risco 11 – 17 

Moderado risco 18 – 24 

Alto risco 25 – 33 
Muito alto risco > 33 



 

 

 

8 - CONDUTA DE ACORDO COM RISCO DE EVENTO ISQUÊMICO 

8.1 BAIXO RISCO  

CONSIDERE pacientes de baixo risco: sem fatores clínicos considerados de alto risco, 
troponina negativa, ESCORE de risco baixo: TIMI risk < 2 e GRACE < 108. 

CONSIDERE que a avalição funcional pode ajudar a afastar evento coronariano. 

- RECOMENDA-SE internação em enfermaria para investigação (Classe I, Nível de 
Recomendação B). 

- RECOMENDA-SE realizar RX-T para avaliação inicial do paciente cardiopata e 
diagnósticos diferenciais  

- RECOMENDA-SE realizar ecocardiograma transtorácico para diagnóstico 
diferencial com outras patologias cardiopulmonares. (Classe I, Nível de 
Recomendação C). 

- RECOMENDA-SE CONTRA uso de antiagregantes plaquetários e estatina. 
- RECOMENDA-SE teste ergométrico como método de avaliação funcional, 

exceto quando há contraindicação: paciente não consegue fazer esforço físico 
(ex: problema ortopédico), alteração no ECG que prejudica interpretação do 
exame (ex: Bloqueio do Ramo Esquerdo, Marcapasso, Hipertrofia Ventricular), 
ou uso de medicamentos que limitem o teste ergométrico (ex: digital). (Classe I, 
Nível de Recomendação B). 

- RECOMENDA-SE Ecostress com dobutamina em casos de contraindicação ao 
teste ergométrico. (Classe I, Nível de Recomendação B). 

8.1.1 PACIENTE INTERNADO NA SANTA CASA (SETOR ENFERMARIA): 

- RECOMENDA-SE observação de 12-24h na unidade de internação que se encontra 
(enfermaria) e na ausência de sintomas recorrentes, avaliar teste funcional em caráter 
ambulatorial. 

- RECOMENDA-SE acompanhamento ambulatorial na Clínica Cardiológica do CEM, já 
com o pedido preenchido, após resolução da queixa inicial que motivou a internação. 

8.1.2 PACIENTE PROVENIENTE DA UPA:  

- RECOMENDA-SE internação em unidade de enfermaria com avaliação de teste 
funcional após 12-24h do início dos sintomas. 

- Se paciente for encaminhado diretamente para a Unidade Coronariana: 

 RECOMENDA-SE observar recorrência dos sintomas nas primeiras 12h e avaliar alta 
para enfermaria de cardiologia para prosseguir com os exames não invasivos. 

8.1.3 CRITÉRIOS PARA ALTA HOSPITALAR  



 

 

 

- ausência de dor 
- estabilidade clínica 
- ECG sem alterações agudas 
- Teste funcional para isquemia negativo, se realizado em ambiente hospitalar.  

8.2 MODERADO/ALTO RISCO 

CONSIDERE moderado/alto risco: parâmetros clínicos - dor refratária, arritmias 
ventriculares, congestão pulmonar, instabilidade hemodinâmica. Escore TIMI > 3, 
GRACE > 109. 

- RECOMENDA-SE observação na unidade coronariana, sempre que possível, por até 48 
horas do início dos sintomas.  (Classe I, Nível de Recomendação C). 

- RECOMENDA-SE ecocardiograma transtorácico para todos os pacientes. (Classe 
I, Nível de Recomendação C). 

- RECOMENDA-SE realizar estratificação invasiva com exame de coronariografia 
que deve ser realizada dentro de 12 – 72 horas da admissão. 

- RECOMENDA-SE uso de dupla antiagregação plaquetária com AAS e 
Clopidogrel. 

- RECOMENDA-SE uso de anticoagulante na dose terapêutica. 
- RECOMENDA-SE uso de estatina na dose máxima. 

8.2.1 - ADMISSÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA  

- RECOMENDA-SE na admissão do paciente:   

 - Identificação do paciente; 

 - Repouso no leito por 24 horas em pacientes de moderado e alto risco;  

 - Monitorização eletrocardiográfica, oximetria de pulso; 

 - Verificação dos dados vitais: nível de consciência, pressão arterial, frequência 
cardíaca, saturação de O2; 

 - Oxigenioterapia se saturação < 90% (Classe I, Nível de Recomendação A). 

 - Eletrocardiograma de 12 derivações; 

 - Verificar quais medicações foram administradas em outros serviços/setores; 

 - Anamnese e exame físico; 

 - Exames complementares: 

  - Troponina; 



 

 

 

  - Hemograma; 

  - Íons; 

  - Prova de função renal; 

  - Lipidograma; 

  - Coagulograma; 

               - Rx-tórax  

 - Ecocardiograma transtorácico; 

 - Preencher os escores de risco TIMI e Grace;  

 - Prescrição Médica 

 

9 - PROPEDÊUTICA NA SCA-SSST 

9.1 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO  

- RECOMENDA-SE que todo paciente realize o Eco TT, em algum momento. 

9.1.1 BAIXO RISCO 

 - RECOMENDA-SE realização intra-hospitalar ou via ambulatorial. 

9.1.2 INTERMEDIÁRIO/ALTO RISCO  

 - RECOMENDA-SE a realização intra-hospitalar 

9.2 TESTE FUNCIONAL 

 - Disponíveis no serviço:  Teste ergométrico e Ecocardiograma de Stress com 
Dobutamina. 

 - CONSIDERE a escolha do exame funcional de acordo com as condições físicas 
do paciente e contra-indicações específicas de cada exame. 

 - CONSIDERE a solicitação de Cintilografia Miocárdica somente quando contra-
indicado os exames acima relatados.  

9.2.1 BAIXO RISCO 



 

 

 

 - RECOMENDA-SE a realização de teste funcional ambulatorial após 12-24h de 
observação, na ausência de dor recorrente.  

9.2.2 RISCO INTERMEDIÁRIO  

 - CONSIDERE avaliação individual, de acordo com a experiência do médico 
assistente, quanto a exame não invasivo na fase precoce. 

9.2.3 ALTO RISCO 

 -RECOMENDA-SE CONTRA realização de teste de esforço.  

9.3 ESTUDO HEMODINÂMICO 

 
OBJETIVOS: 
 - Confirmar o diagnóstico da doença arterial coronariana; 
 - Identificar a lesão culpada; 
 - Avaliar a necessidade de tratamento invasivo: angioplastia coronariana ou 
cirurgia de revascularização miocárdica; 
 - Estratificar o risco a curto e longo prazo; 
 

9.3.1 ESTRATÉGIA INVASIVA IMEDIATA (< 2HORAS)  

 
CONSIDERE que pacientes de muito alto risco são excluídos dos estudos devido a 
gravidade, e há evidência em estudo clínico randomizado com pequena amostra 
demonstrando benefício do estudo hemodinâmico com menos de 2 horas da 
admissão. 
 
RECOMENDA-SE estudo hemodinâmico com < 2h em pacientes: 
 - Instabilidade hemodinâmica/choque cardiogênico; 
 - Dor torácica recorrente ou refratária ao tratamento clínico; 
 - Arritmias que ameacem a vida ou parada cardiorrespiratória; 
 - Complicação mecânica no pós Infarto; 
 - Insuficiência Cardíaca Aguda; 
 - Alteração recorrente e dinâmica do segmento ST, particularmente 
supradesnivelamento do segmento ST; 
 

9.3.2 ESTRATÉGIA INVASIVA PRECOCE  

 
CONSIDERE pacientes de alto risco cardiovascular se beneficiem de revascularização 
precoce, além de reduzir o tempo de internação hospitalar. 
 
RECOMENDA-SE estudo hemodinâmica nas primeiras 24 horas, pacientes considerados 
de alto risco de evento cardiovascular. 
 



 

 

 

RECOMENDA-SE estudo hemodinâmico preferencial nas primeiras 24 horas, pacientes 
de moderado risco de evento cardiovascular, podendo ser realizado em até 72 horas 
pós admissão. 

RECOMENDA-SE suspensão da enoxaparina por 12h antes do exame, jejum mínimo de 
06 horas e manutenção de dupla antiagregação plaquetária. 

 

10 - MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA SCA-SSST  

10.1 ANTI-AGREGANTES PLAQUETÁRIOS 

10.1.1 AAS:  

- RECOMENDA-SE administrar em todos os pacientes, o mais precoce possível.  (Classe 
I, nivel de evidência A). 

- NÃO ADMINISTRAR: reação alérgica grave previamente conhecida e na vigência de 
sangramento digestivo ativo (principalmente àqueles relacionados a úlceras 
gastroduodenais).  

 10.1.2 CLOPIDOGREL:  

- RECOMENDA-SE uso de dupla antiagregação plaquetária (associado com AAS), por 
um período de 12 meses após o evento agudo, nos pacientes de intermediário/alto 
risco.  (Classe I, nível de evidência B). 

Medicamentos SCASSST BAIXO RISCO SCASSST INTERMEDIÁRIO /ALTO 
RISCO 

AAS 
200-300mg dose de ataque 

100mg dose de manutenção 

200-300mg dose de ataque 

100mg dose de manutenção 

Clopidogrel Não recomendado 

300mg bolus 

75mg dose manutenção (por 
12meses) 

 

10.2 ANTICOAGULANTES 

RECOMENDA-SE uso em todos os pacientes (Classe I, nível de evidência A). 

RECOMENDA-SE manter até paciente assintomático, aberta da artéria ou com 
indicação por outras condições associadas.  

CONSIDERE a interrupção do anticoagulante em dose plena após a angioplastia 
percutânea. (Classe IIa, nível de evidência C). 



 

 

 

RECOMENDA-SE CONTRA a troca de heparinas (HNF e enoxaparina).  (Classe III, nível 
de evidência B). 

CONSIDERE uso de Heparina não-fracionada em pacientes com ClCr<15mL/min/1,73m2 

 

Medicamentos SSCASSST BAIXO RISCO SCASSST INTERMEDIÁRIO /ALTO 
RISCO 

Enoxaparina  

1mg/kg via SC de 12/12h 

(dose de 0,75mg/kg de 12/12h 
se idade ≥75 anos) 

Clearence de creatinina: 15-30 
mL/min/1,73m2: dose 1 mg/kg 

por dia 

1mg/kg via SC de 12/12h 

(dose de 0,75mg/kg de 12/12h 
se idade ≥75 anos) 

Clearence de creatinina: 15-30 
mL/min/1,73m2: dose 1 mg/kg 

por dia 

Heparina não 
fracionada 

Bolus de 60-70UI/Kg (max: 
5000UI) EV seguido de infusão 

de 12-15UI/Kg/h (max: 
1000UI/h) 

TTPa: 1,5-2,5x o controle 

Bolus de 60-70UI/Kg (max: 
5000UI) EV seguido de infusão 

de 12-15UI/Kg/h (max: 
1000UI/h) 

TTPa: 1,5-2,5x o controle 

Fondaparinux 

2,5mg/dia via SC 

(contraindicado se clearence < 
20 mL/min/1,73m2) 

2,5mg/dia via SC 

(contraindicado se clearence < 
20 mL/min/1,73m2) 

 

10.3 ANALGESIA E SEDAÇÃO: INDICADA PARA CONTROLE DA DOR E 

ANSIEDADE.  

10.3.1 MORFINA: 

- Estudos recentes demonstram que o seu uso causa diminuição da absorção dos 
antiplaquetários, devendo ser usada com parcimônia. 

- CONSIDERE dose de 2-4mg diluídos a cada 5 min até, no máximo, 25mg, para aqueles 
pacientes refratários a dose máxima de nitrato tolerada pelo paciente. (Classe I, nível 
de evidência C). 

10.3.2 BENZODIAZEPÍNICOS:  

- CONSIDERE uso de diazepan: 5-10mg de 8/8h, para controle da ansiedade e dor 
refratária.  



 

 

 

10.4 NITRATO 

 - RECOMENDA-SE uso de dinitrato de isossorbida 5mg, sublingual, na vigência de dor, 
no primeiro atendimento e na recorrência da dor durante a internação.  

- Caso não ocorra melhora dos sintomas, RECOMENDA-SE uso de nitrato EV 

 DOSE TEMPO 

Nitroglicerina 
5-10mcg/min 

titulado para 10mcg/min a cada 5-10 min 

24 - 48horas 
 
 

-  Contraindicado:  

- Hipotensão arterial; 

- Infarto de ventrículo direito; 

- Uso de inibidor de 5-fosfodiesterase nas últimas 24-48h. 

10.5 BETABLOQUEADORES 

- RECOMENDA-SE uso rotineiramente, inicialmente em baixas doses, por VO, com o 
paciente estável, aumentando-se progressivamente as mesmas a fim de manter a 
frequência cardíaca em torno de 60bpm. Início nas primeiras 24h de apresentação.  
(Classe I, nível de evidência B). 

Medicamento Dose 

Atenolol  25-50mg de 12/12h 

Succinato de Metoprolol 50-100mg de 12/12h 

- Pacientes com dor isquêmica persistente e/ou taquiarritmia, CONSIDERE formulação 
venosa. (Classe IIb, nível de evidência B). 

- RECOMENDA-SE CONTRA uso de betabloqueador venoso em pacientes com fatores 
de risco para choque (idade>70 anos, FC>120bpm, PAS< 120mmHg).  (Classe III). 

 DOSE 

Tartarato de 
Metoprolol 

5mg EV lento a cada 5 min até completar a dose máxima de 15mg 

- Contraindicações: Choque Cardiogênico; Sinais de Insuficiência Cardíaca; 
Doença reativa de vias aéreas; BAV de 1o grau com PR > 240ms, BAV 2o Grau, e 
BAVT; Uso recente de cocaína 

10.6 BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO 



 

 

 

10.6.1 NÃO DIIDROPIRIDÍNICOS  

- RECOMENDA-SE uso de bloqueador de canal de cálcio, em pacientes com 
contraindicação ao uso dos betabloqueadores (Classe I, nível de evidência B) 

RECOMENDA-SE uso de bloqueadores de canal de cálcio nos casos de angina 
vasoespástica. 

Medicamentos Dose 

Diltiazem  60mg de 8/8h 

Verapamil  80-120mg de 8/8h 

Contraindicado: Choque Cardiogênico; Sinais de Insuficiência Cardíaca ou disfunção 
ventricular; BAV de 1o grau com PR > 240ms, BAV 2o Grau, e BAVT. 

 10.6.2 DIIDROPIRIDÍNICOS  

- RECOMENDA-SE uso em angina vasoespástica e na presença de isquemia refratária 
para pacientes em uso adequado de nitratos e betabloqueadores e sem disfunção 
ventricular (Classe IIa, nível de evidência B). 

RECOMENDA-SE o uso para controle da pressão arterial, em pacientes com dose 
máxima de betabloqueadores e inibidores de enzima conversora de 
angiotensina/bloqueador do receptor de angiotensina. 

Medicamentos Dose 

Anlodipina 5-10mg/dia 

Nifedipina de ação prolongada  10-20mg de 8/8h 

Nifedipina de ação rápida é contraindicada na ausência de betabloqueador. 

 

10.7 ESTATINA 

- RECOMENDA-SE dosagem de colesterol no momento da admissão, repetir 4-6 
semanas após o evento. 

- RECOMENDA-SE uso na fase aguda e em altas doses nos pacientes com risco 
intermediário/alto.  

- RECOMENDA-SE início da estatina nas primeiras 12h após a admissão, e 
preferencialmente antes da coronariografia. 

 

 DOSE 



 

 

 

Sinvastatina 40mg VO dose única a noite 

- Doses maiores de 40mg de sinvastina é contraindicado por risco de rabdomiólise 

10.8 INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 

(IECA)/BLOQUEADORES DO RECEPTOR DE ANGIOTENSINA (BRA)  

- RECOMENDA-SE uso em pacientes de intermediário/alto risco com disfunção de VE, 
HAS ou DM (Classe I, nível de evidência A) 

- RECOMENDA-SE administrar BRA nos pacientes com contraindicação ao IECA. 

Medicamento Dose 

Captopril 6,25-50mg VO 8/8 h 

Enalapril  5-20mg VO de 12/12h 

Losartana   25-50mg VO 1 ou 2x/dia 

 

11 - ORIENTAÇÕES NO TRATAMENTO INVASIVO DA SCA-SSST 

11.1 CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA  

- RECOMENDA-SE que a decisão pelo tratamento cirúrgico seja endossada pelo HEART 
TEAM. 

- CONSIDERE o risco aumentado de sangramento peroperatório em pacientes em uso 
de clopidogrel.  

- RECOMENDA-SE suspensão do clopidogrel 5 dias antes do procedimento cirúrgico. 

- RECOMENDA-SE manutenção do AAS 100mg/dia no pré e pós-operatório.  

- RECOMENDA-SE reinício do clopidogrel após cirurgia de revascularização miocárdica, 
assim que seguro (Classe IIa, nível de evidência B). 

  11.2 ANGIOPLASTIA PERCUTÂNEA  

- RECOMENDA-SE observação de todo paciente por 12-24h em unidade coronariana 
após angioplastia percutânea. 

- RECOMENDA-SE uso de clopidogrel por 12 meses após evento coronariano, sendo 
que uso deva ser no mínimo 30 dias no implante de stent convencional e 06 meses no 
implante de stent farmacológico. 

 



 

 

 

12 - CRITÉRIOS PARA ALTA 

 12.1 ALTA PARA A ENFERMARIA 

- RECOMENDA-SE alta para pacientes de baixo risco cardiovascular. 

- RECOMENDA-SE alta 12 horas após a angioplastia coronariana que tenha obtido 
sucesso angiográfico. 

-   RECOMENDA-SE transferência para enfermaria após 24h sem sintomas anginosos, e 
sem uso de nitrato venoso, os pacientes que não apresentem instabilidade 
hemodinâmica. Em pacientes que não foram submetidos a revascularização 
miocárdica. 

  12.2 ALTA HOSPITALAR 

- RECOMENDA-SE alta hospitalar em pacientes de baixo risco e com avaliação funcional 
negativo para isquemia miocárdica. 

- RECOMENDA-SE alta hospitalar em pacientes submetidos a revascularização 
miocárdica completa, após 24 horas de observação na enfermaria. 

- RECOMENDA-SE alta hospitalar em pacientes portadores de coronariopatia de 
tratamento clínico após controle adequado da frequência cardíaca, pressão arterial e 
controle dos sintomas. 

- RECOMENDA-SE que o paciente tenha alta com consulta agendada no Centro de 
Especialidades Médicas (CEM). 

13 - ACOMPANHAMENTO NO CEM 

- RECOMENDA-SE que todo paciente após SCA-SSST risco intermediário/alto seja 
encaminhado para o ambulatório de cardiologia do CEM para reavaliação pós-alta 
hospitalar. 

- RECOMENDA-SE que todo paciente pós-CRVM seja avaliado, pelo menos uma vez, no 
ambulatório da Cirurgia Cardíaca do CEM, para retirada de pontos e controle de ferida 
cirúrgica. 

13.1 METAS NO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL  

- Verificar as metas lipídicas e de controle de pressão arterial;  

- Controle do tabagismo; 

- Verificar se há lesão residual, que necessite de revascularização; 

- Pacientes com IC, verificar o protocolo de Insuficiência Cardíaca; 



 

 

 

 - RECOMENDA-SE que pacientes com lesões residuais em artérias não relacionadas ao 
evento deveram ser submetidos à avaliação funcional para determinar a necessidade 
de uma revascularização. 

- RECOMENDA-SE que pacientes estáveis com revascularização completa, e que 
atingiram as metas de prevenção secundária, serão encaminhados para o serviço de 
contra referência (Unidade Básica de Saúde – UBS), com relatório médico de 
encaminhamento. 

 

14 - PACIENTE NÃO CARDIOLÓGICO PRIMÁRIO 

14.1 CONCEITO 

- Trata-se do paciente que se encontra no setor clínico-cirúrgico não cardiológico da 
Santa Casa, que como motivo de internação apresenta uma doença extra cardíaca, e 
que em algum momento apresentou quadro de SCA. 

14.2 TRANSFERÊNCIA 

- CONSIDERE que todo paciente internado em unidade não cardiológica deve seguir o 
mesmo fluxo do paciente internado na cardiologia. 

- CONSIDERE a estratificação de risco para definir necessidade de transferência para 
Unidade Coronariana. 

- CONSIDERE acompanhamento do paciente de baixo risco com equipe de 
interconsulta com a cardiologia. 

14.3 ALTA DA UNIDADE CORONARIANA  

- CONSIDERE alta para unidade de origem (setor não cardiológico) todo paciente que 
apresenta doença de base (primária) ainda em propedêutica/tratamento, 
independente do tratamento cardiológico instituído. 

- CONSIDERE alta para a enfermaria de cardiologia o paciente que apresenta doença de 
base (primária) tratada e que foi submetido a algum tratamento cardiológico nesta 
internação.   

15 - INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO TIPO 02 

15.1 DEFINIÇÃO  



 

 

 

Desequilíbrio entre consumo e oferta de oxigênio no miocárdio. É o tipo de IAM mais 
comum após cirurgias não cardíacas, anemia profunda, taquiarritmias, crise 
tireotóxica, febre, infecção, inflamação ou secundário a baixo débito. 

Pode estra associado também a insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e doença renal 
crônica. 

Mais comum no sexo feminino, quando a dor precordial não se irradia e a troponina 
apresenta-se pouco alterada. 

15.2 SEGUIMENTO  

O paciente deve ser conduzido de forma que o tratamento seja direcionado a causa 
primária. 

- RECOMENDA-SE monitorização cardíaca contínua, podendo ocorrer na enfermaria 
dependendo da gravidade e do estado hemodinâmico do paciente. Cada caso deve ser 
discutido e individualizado com o médico plantonista da unidade coronariana. 

- Atentar para aumento do risco de sangramento de pacientes com IAM tipo 2 – devido 
a doença de base instalada.  

16 – DESCRIÇÃO AS ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES 

16.1 MÉDICOS 

Seguir as orientações desse protocolo de SCA; 

Avaliar e diagnosticar pacientes com suspeita de SCA;  

Iniciar o tratamento precocemente e realizar a estratificação de risco; 

Realizar a propedêutica necessária ao paciente;  

Solicitar transferência para Terapia Intensiva/ Unidade Coronariana quando indicado; 
passar o caso pessoalmente ao plantonista do setor e fazer o relatório de 
transferência. 

Transportar o paciente para terapia intensiva e ou estudo hemodinâmico quando 
indicado. 

Solicitar avaliações das equipes multidisciplinares, quando necessário; 

Proceder registros em prontuário 

16.2 ENFERMEIROS  



 

 

 

Comunicar ao médico assistente ou ao plantonista sobre pacientes com suspeita de 
síndrome coronariana; 

Priorizar o atendimento de pacientes com SCA 

Facilitar e auxiliar a busca de vaga de CTI/UCO 

Realizar procedimentos de monitorização e orientar o técnico de enfermagem 
(mensuração da pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria, monitoramento 
cardíaco, cateterismo vesical, débito urinário, glicemia capilar) quando solicitado; 

Transportar pacientes para CTI/UCO ou estudo hemodinâmico quando indicado 

Assegurar a boa transferência de cuidado bem como a transferência dos exames 
realizados principalmente os ECGs do paciente.  

Proceder registro em prontuário; 

16.3 FARMACÊUTICOS 

 
Dispensar com prioridade as prescrições de pacientes com SCA 
 
Comunicar a equipe médica sobre prescrições com doses diferentes a desse protocolo 

16.4 TECNICOS DE ENFERMAGEM  

 
Aferir sinais vitais na admissão, conforme prescrição médica, assim como diante 
alguma intercorrência clínica; 
 
Comunicar ao enfermeiro e/ou médico assistente e/ou plantonista sempre que 
estiver diante de um paciente com dor torácica ou dispneia e realizar ECG 
prontamente quando solicitado. 
 
Puncionar acesso periférico quando indicado e administrar medicações conforme 
prescrição médica.  
 
Priorizar o atendimento de pacientes com SCA. 
 

16.5 FISIOTERAPEUTA 

O programa de reabilitação cardíaca tem seus benefícios comprovados na taxa de 
sobrevida, na morbimortalidade, na aderência a terapia medicamentosa e na mudança 
nos hábitos de vida. A reabilitação cardíaca é recomendada pelos Guidelines 
internacionais para todos os pacientes após a Síndrome Coronariana Aguda (SCA) 
(Infarto agudo do miocárdio ou angina instável), com angina estável e insuficiência 
cardíaca; pacientes elegíveis para tratamento cirúrgico de revascularização ou 
intervenção coronariana percutânea.  



 

 

 

Programa de reabilitação cardíaca será iniciado já na fase de internação na Unidade de 
Terapia Intensiva de 12 -24 horas após evento. Inicia-se após o paciente ter sido 
considerado compensado clinicamente, como decorrência da otimização do 
tratamento clínico e/ou utilização de procedimento intervencionista. Deve-se 
individualizar o processo de reabilitação cardíaca. 

A reabilitação cardíaca fase 1 (hospitalar) é dividida em STEPs sendo que a 
complexidade dos exercícios e consumo calórico (MET) aumentam gradativamente. As 
orientações específicas estão no POP (Protocolo de Reabilitação Cardíaca Fase 1  - POP 
FISIO ADUL 003). 

Outro papel do fisioterapeuta será na aplicação da ventilação não invasiva (VNI) que será 
indicada, seja em modo bilevel (PSV e PEEP) ou CPAP para pacientes com insuficiência 
respiratória aguda devido ao edema pulmonar cardiogênico. Grau de recomendação forte 
e moderado grau de evidência. O uso da VNI deve ser monitorado por profissional da 
saúde à beira leito de 30 minutos a 2 horas. Para ser considerado sucesso, deve ser 
observada diminuição na frequência respiratória, aumento do volume corrente, melhora 
do nível de consciência, diminuição ou cessação do uso de musculatura acessória, 
aumento da saturação de oxigênio e da PaO2 e diminuição da PaCO2 sem distensão 
abdominal significativa. O uso da VNI deve seguir o POP (Uso da Ventilação Mecânica Não 
Invasiva em Pacientes Adultos – POP FISIO ADUL 018). 

16.6 NUTRICIONISTA 

A equipe de nutrição é responsável por realizar a avaliação nutricional do paciente e 
identificar o diagnóstico nutricional. Para isso, é realizado a triagem nutricional 
Nutritional Risk Screening (NRS-2002), que tem como objetivo apontar o risco 
nutricional, caso a triagem aponte risco nutricional, o paciente deverá ser submetido á 
triagem Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG), que irá definir o diagnóstico 
nutricional. Esta triagem é realizada em até 48horas da internação e a cada 7 dias.  

Para aqueles pacientes que apresentam algum grau de desnutrição será instituído 
intervenção nutricional via oral ou enteral. 

A equipe também é responsável por orientar os pacientes com relação a dieta via oral de 

acordo com a patologia instituída e a terapia nutricional em domicílio. 

 

16.7 PSICOLOGIA 

 

1) Acompanhamento à admissão: 

- Se paciente acompanhado com família: 



 

 

 

- Acolhimento e orientação a ambos sobre rotinas de Cuidados e funcionamento ao 
setor; 

- Compreensão das reações emocionais a ambos e intervenções na crise; 

- Acompanhamento de notícia médica inicial; 

- Direcionamento, se necessário, para apoio social (Assistente Social); 

- Conferência familiar; 

- Psicoeducação. 

- Se paciente desacompanhado de família: 

- Acolhimento e orientação sobre rotinas de Cuidados e funcionamento ao setor; 

- Compreensão das reações emocionais e intervenções na crise; 

- Acompanhamento notícia médica inicial; 

- Psicoeducação continuada; 

- Localização da família, se necessário, acionar Assistente Social.  

2) Acompanhamento durante internação (Paciente e família): 

- Avaliação biopsicossocial; 

-  Acompanhamento notícias médicas e notícias difíceis; 

- Suporte emocional ao paciente e família; 

- Intervenções visando minimizar possíveis fontes estressores; 

- Intervenções visando facilitar relação paciente-família- equipe; 

- Trabalhar aspectos psicológicos de possíveis lutos. (Processo relacionados à morte e 
morrer). 

-  Psicoeducação continuada. 

3) Acompanhamento para alta da UTI e transição para enfermaria: 

- Orientações sobre alta do CTI e rotinas enfermaria; 

- Passagem de caso, quando necessário, a Psicóloga do setor. 



 

 

 

4) Acompanhamento na enfermaria de Cardiologia: 

- Oferecer atendimento psicológico aos pacientes em situação de: exames invasivos, 
alterações de humor e comportamento, dificuldades de aceitação de tratamento, 
processo cirúrgico, permanência e alta hospitalar, mediação de conflitos interpessoais, 
dentre outras necessidades conforme avaliação do psicólogo. 

5) Acompanhamento ao Óbito 

- Acompanhar a notícia médica; 

- Oferecer atendimento Psicológico suportivo breve e focal para o óbito; 

- Encaminhar a família ao setor responsável às orientações pertinentes ao momento. 

 

17 - CONFLITO DE INTERESSE 

Declaramos que não temos conflito de interesse relacionado à confecção do protocolo 
de  
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Apêndices 
1. Fluxo de atendimento do paciente com dor precordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAM CSST? 
 

Sim 

SCA SSST 

 

Não 

Acompanhamento no CEM 

 

Protocolo de IAM CSST 

 

VIDE FLUXOGRAMA 2 

 

Dor torácica típica 
Fatores de risco 
ECG em 10 min 

 

 

Estratificação de risco 

TIMI / GRACE 

 

TIMI 2 / GRACE 108 

BAIXO RISCO 

 

TIMI 3 / GRACE 109 

Dor refratária 

Arritmias ventriculares 

Congestão pulmonar 

Instabilidade hemodinâmica 

 

INTERMEDIÁRIO / ALTO RISCO 

 

UNIDADE CORONARIANA 

 

Observação de 12 a 24 h na 

enfermaria 

Ecocardiograma transtorácico 

Teste funcional ambulatorial 

 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernobiologicas/article/viewFile/4609/2505


 

 

 

2. Fluxo da conduta no paciente com moderado/alto risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupla agregação plaquetária 
Anticoagulação terapêutica 
Estatina 
*Betabloqueador / IECA ou 
BRA  

Não 

Suspender clopidogrel 5 dias antes 

Manter AAS 

 

Unidade Coronariana 12-24hs 

Unidade Coronariana por 
48-72hs 

Repouso no leito 

 

 

Ecocardiograma TT 

Rx Torax 

 

TRATAMENTO 

 

CRVM  

(Discutir com HEART TEAM) 

 

 

CATE 24-72HS 

 

Monitorização ECG, SpO2, 

dados vitais 

 

CATE 

Instabilidade ou Choque 
cardiogênico? 

Dor recorrente ou refratária? 
Arritmias malignas? PCR 

revertida? 
Complicações mecânicas pós-

IAM? 
IC aguda? 

ECG com supra ST? 
 

CATE < 2 HORAS 

 

Sim 

Tratamento Clínico 

 

ACTP 

 



 

 

 

3. Fluxo de paciente após a alta hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retorno ao ambulatório. 
Marcação via secretária do 

andar 

 

Orientar a levar: 
- Sumário de alta; 
- Laudo da coronariografia 

- Todos os resultados de 
exames 

 

Paciente necessita 
de avaliar outra 

revascularização? 
 

Sim 

 
Avaliar prova funcional 

 

Positiva Negativa 

Não 

 
Tratamento Clínico  

 

Encaminhar para 
revascularização  

 

Paciente estável 
Classe funcional I 

Sem disfunção 
ventricular 

Medicação otimizado 

 

Não 

Sim 

Marcar retorno e otimizar 
medicamentos. 

Avaliar necessidade de exame 
complementar. 

andar 

 

Alta. Encaminhar para 
serviço de contrareferência 
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