
 

 

 

TÍTULO: O TRATAMENTO SECUNDÁRIO PARA O INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): BIANCA MARQUES TEIXEIRA, LUARA TELES BENTO NANATOWSKAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUCIANA FRIAS REYESORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): VANESSA CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTOCOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

Os eventos cardiovasculares surgem em decorrência à formação do ateroma, 

causando principalmente o infarto. Os métodos de tratamento secundários ou 

intervenções cirúrgicas são necessárias quando há insucesso no tratamento primário 

e evoluiu com a incorporação dos stents. 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças 

cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo. 

A principal causa é a formação do ateroma, o qual consiste no acúmulo de gordura 

na parede dos vasos e artérias, ocorrendo principalmente o infarto (SANTOS et al., 

2011). O tratamento secundário é submetido para aqueles pacientes em que não 

obtiveram sucesso com as medidas terapêuticas (RIBEIRO; SHINTAKU, 2004). 

Dentre as intervenções cirúrgicas estão: angioplastia e incorporação de stents 

(FERREIRA et al., 2010). 

3. OBJETIVO 

Abordar os principais tratamentos intervencionistas para o infarto agudo do 

miocárdio ocasionado pela aterosclerose. 

4. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, no período de dezembro de 2013 a 

maio de 2014, por meio de consultas a algumas bases de dados eletrônicas: (Scielo, 

Pubmed) e livros de patologia, bioquímica e fisiologia humana. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, atua principalmente na 

camada íntima da artéria de médio e grande calibre. A patologia está associada com 

a diminuição de óxido nítrico no endotélio, propiciando a vasoconstrição e formação 

de trombos. As lesões na camada íntima são classificadas em três estágios: estrias 

gordurosas, placas fibrosas e lesões complicadas. Estas surgem em decorrência ao 

endurecimento e perda de elasticidade das artérias (BRAUNWALD et al., 2013). 

O processo aterosclerótico inicia-se com a dislipidemia e é amplificado com a 

liberação de mediadores inflamatórios. Por consequência da aterosclerose, o fluxo 

sanguíneo é interrompido predispondo o risco para as doenças cardiovasculares, 

sendo a principal o infarto agudo do miocárdio (SPOSITO et al., 2007). 



Dentre os tratamentos secundários, o primeiro a surgir foi à angioplastia com 

balão. Para esta técnica, um catéter com balonete é introduzido através da artéria 

braquial ou femoral e conduzido para o local obstruído. Após a implantação do 

balonete, a placa é pressionada contra a parede arterial e o fluxo é restaurado. Porém 

após a intervenção, a resposta de cicatrização decorrente a injúria levando ao 

desenvolvimento da reestenose (CAIXETA; BECK, 2013). 

No sentido de diminuir a oclusão do vaso causado por reestenose surgem os 

stents metálicos. Juntamente com a implantação, é realizada uma terapia 

farmacológica composta por antiagregante plaquetário. O stent também pode 

promover uma resposta de cicatrização devido a sua haste, deste modo o seu uso 

foi limitado (CAIXETA; BECK, 2013). 

Está intercorrência foi superada com a incorporação dos stents 

farmacológicos. Em 2002 foi autorizado para uso clínico o primeiro stent com 

liberação de fármacos como Sirolimus e Paclitaxel, que ambos poderiam atuar na 

reestenose. Também conhecidos como stents farmacológicos de primeira geração, 

ambos apresentam atividade antiproliferativa (BERNARDI et al., 2013; CENTEMERO 

et al., 2009). 

Através de um cateter balão o stent é implantado no vaso lesionado, o balão 

é inflado e o stent é expandido. Contudo, estes stents demonstraram desencadear 

trombose tardia e resposta inflamatória intensa (MONTOVAN et al., 2013). 

Os stents de segunda geração ou bioabsorvível surgem em 2011 com o 

propósito de elevar a segurança em relação à trombose tardia (BRITO; ABIZAID; 

JUNIOR, 2009). Apresentam um melhor suporte arterial devido á distribuição das 

hastes, sendo eluidor de um fármaco antiproliferativo chamado de Everolimus. No 

prazo de dois anos desaparecem, pois são absorvidos pelo organismo. Sua grande 

vantagem frente aos outros stents é a redução da inflamação provocada pela injúria, 

evitando a trombose tardia (BRITO; ABIZAID; JUNIOR, 2009; CAIXETA; BRITO, 

2013). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através de diversos estudos a cardiologia intervencionista apresentou grandes 

avanços para o tratamento do infarto. O tratamento secundário é realizado em 



pacientes que já apresentam quadros de infarto a fim de evitar um novo evento 

através de intervenções cirúrgicas. 

 Após a realização da angioplastia e colocação de stents metálicos foi possível 

notar casos de reestenose decorrente a resposta de cicatrização. Em 2002 surgem 

os stents farmacológicos liberados de Sirolimus e Paclitaxel com atividade 

antiproliferativa, no entanto houve manifestação de trombose tardia, com este 

empecilho em 2011 destaca o stent farmacológicos de segunda geração eluidor de 

Everolimus ou bioabsorvível, com função antiproliferativa e melhor suporte arterial, 

sendo absorvido pelo organismo em dois anos. 
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