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ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO 
INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

Tratamento
(Desobstrução das artérias)

Farmacológica (Fibrinólise)

Mecânica (Angioplastia Coronária)

Numa fase inicial, a angiografia permite identificar a artéria ocluída e poste-
riormente efetuar o seu tratamento através da colocação de um balão e/ou 
stent no local da oclusão permitindo um aporte de sangue adequado

Em caso de insucesso destes tratamentos poderá ser necessário 
cirurgia cardíaca (bypass) de forma a restabelecer o adequado 
funcionamento cardíaco.
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Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM)  – O que é?
É uma lesão irreversível do músculo cardíaco (miocárdio) causada pela interrupção do 
aporte sanguíneo de uma ou mais artérias coronárias a uma determinada área do miocár-
dio, fazendo com que esta área deixe de funcionar por falta de oxigénio e nutrientes.  

As artérias coronárias são vasos sanguíneos que têm como função transportar o sangue 
para o miocárdio. 

Principais Fatores que podem causar obstrução das artérias coronárias
Espasmos 

Trombo
Aterosesclorose

Doença crónica do sistema arterial caracterizada pelo espessamento das paredes dos 
vasos e que resulta da acumulação de placas de gordura ou cálcio no seu interior. 
Não ingerir bebidas que contenham cafeína.

Em Portugal, o EAM pertence ao grupo das doenças cardiovasculares e representa uma 
das principais causas de morte e de internamento hospitalar, responsável por cerca de 
30% do número total de óbitos.

Fatores de risco:

Sinais e Sintomas do EAM

Dor intensa (opressiva, moinha, aperto, peso, ardor) no peito e que pode ir-
radiar para o pescoço, maxilares, costas e braço esquerdo

Náuseas e Vómitos

Palidez e Sudorese

Cansaço e Falta de Ar

Desmaio

Manifestações atípicas (Dor epigástrica, dor torácica de características pleu-
ríticas, dispneia crescente) 

Mais frequente em: Jovens, idosos/as, mulheres, diabéticos/as, 
insuficiência renal e demência

Tratamento:
Objetivos
Aliviar a dor
Preservar o miocárdio
Prevenir arritmias graves

Hipertensão arterial
Diabetes

Colesterol
Obesidade/

 Excesso de Peso

Tabagismo
 Alcoolismo

Sedentarismo
Dieta pouco saudável

Stress/ Ansiedade

 Idade
Genero Masculino

História Familiar de Doença 
Coronára

Raça Negra 
ou Indiana

Aproximadamente um terço dos casos de EAM são fatais, sendo 
que cerca de 50% das mortes ocorrem na primeira hora de evolução 
do enfarte, antes da chegada ao hospital 

Numa fase aguda do EAM, o tratamento por meios farmacológicos ou 
mecânicos visa restabelecer as paredes da artéria ocluída, permitindo o retorno 
de sangue aos territórios do miocárdio 

Biológico Determinantes do 
Estilo de Vida

Fatores não 
Modificáveis


