
Guia do Episódio de Cuidado

Revascularização do Miocárdio

1. DIAGNÓSTICO

História Clínica: a história clínica é variável. O
paciente pode ser completamente assintomático,
como também pode apresentar dor torácica (aos
esforços ou mesmo no repouso) e/ou sintomas de
infarto agudo do miocárdio.

Exame físico: nos casos de doença aguda do
coração, pode ser inespecífico (aqui, o diagnóstico
é feito com propedêutica complementar: ECG,
ecocardiograma e cateterismo cardíaco). Já nos
casos de doença crônica, pode-se perceber sinais
de insuficiência cardíaca secundária à doença
isquêmica em questão.

Confirmação diagnóstica: a confirmação
diagnóstica se dá através de exames de
propedêutica armada, tais como ECG,
angiotomografia computadorizada de coronárias
e cateterismo cardíaco.

CID Definição

I25.9 Doença isquêmica crônica do coração

I24.9 Doença isquêmica aguda do coração

2. INDICAÇÕES DE TRATAMENTO CIRÚRGICO
A indicação do procedimento se dá na ausência
da possibilidade de tratamento conservador e/ou
tratamento via angioplastia com STENT. É
definida após discussão em Heart Team.

Risco Predição de mortalidade

Baixo  risco - <2%

Risco moderado - 2-5% 

Alto risco - >5%

3.  ESCORE DE RISCO

A Revascularização do Miocárdio com uso de Circulação Extracorpórea é uma cirurgia através da qual desvia-se sangue da aorta para as

coronárias utilizando-se de um enxerto de veia ou artéria. Com isso, é possível reestabelecer irrigação para áreas outrora isquêmicas do

coração, decorrentes da obstrução aterosclerótica das artérias coronárias. Está indicada, portanto, para pacientes portadores de doença

isquêmica do coração.

EuroScore II (European System for Cardiac Operative

Risk Evaluation): prediz o risco de mortalidade intra-

hospitalar após cirurgia cardíaca

STS – Score (Society of Thoracic Surgeon’s risk score)

Risco Predição de mortalidade

Baixo  risco - <4%

Risco moderado - 4-8%

Alto risco - >8%

HEART TEAM

Doença Isquêmica do Coração 
(Syntax Score/ Cateterismo Esquerdo 

com FFR/ RNM do coração para 
avaliação da viabilidade)

Tratamento Clínico 
Conservador  ou Cardiologia 

Intervencionista 
(ATC com stent)

Tratamento Cirúrgico

Programar  Cirurgia de 
Revascularização do Miocárdio

Cirurgia Pós-operatório: prescrição padrão,
critérios e momento da alta (da UTI,
da semi-intensiva e hospitalar),
orientações de alta e retorno .

Exames pré-operatórios: hemograma completo, ureia, creatinina, 
sódio, potássio, TP, TTPA, urina I, glicemia de jejum, ECG e RX de 
tórax (<1 semana).

Rotina pré-operatória: jejum, reserva de vaga de UTI, reserva de
hemocomponentes (concentrados de hemácias e aférese de
plaquetas), reserva de Cell-Saver, prescrição de Ecocardiograma
Transesofágico Intraoperatório, banho com Clorexidine
degermante e Tricotomia geral.

4. AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA

Exames: hemograma completo, ureia, creatinina, sódio, potássio, TP, 
TTPA, Urina I, glicemia de jejum, ECG e RX de tórax (<1 semana).

Independentemente da idade do paciente, pós-operatório imediato em 

UTI (1-2 dias), seguido de 2-4 dias divididos entre unidade de cuidado 

intermediário (semi-intensiva) + apartamento. 

5. ALOCAÇÃO DURANTE A INTERNAÇÃO 



• Circulação Extra-Corpórea;
• Ecocardiograma intraoperatório;
• Monitor de débito Cardíaco (Vigilleo - FloTrac® ou Vigillance –

Swan Ganz);
• Em casos graves selecionados com disfunção ventricular

anterior à cirurgia – Balão Intra-Aórtico (BIA) e/ou outros
dispositivos de assistência circulatória mecânica (ECMO ou
Centrimag®).

Tecnologias necessárias durante a cirurgia 

POI 1° PO PO2 até alta

Dieta

Leve - Quando paciente bem 
acordado e com doses baixas de 
drogas vasoativas

Geral - paciente bem acordado e 
com doses baixas de drogas 
vasoativas

Geral

Analgesia

Dimorf - 2-10mg a cada 70kg de peso Dipirona 1g (EV ) até 6/6h Dipirona 1g (EV ) até 6/6h

Dipirona 1g (EV) até 6/6h Tylex 30mg VO a cada 4h

Tylex 30mg VO a cada 4h

Outras medicações

Inotrópicos, vasopressores, 
vasodilatadores EV a depender da 
condição hemodinâmica do paciente

AAS 100mg 
1x/dia – VO

AAS 100mg 
1x/dia – VO

Selosok 25-50mg VO, 1-2x/dia Selosok 25-50mg VO, 1-2x/dia

Rosuvastatina 20mg VO, 1x/dia, 
à noite

Rosuvastatina 20mg VO, 1x/dia, à 
noite

Profilaxia de TEV

Mecânica Mecânica (pcte com drenos) Mecânica (pcte com drenos)

Medicamentosa 
(Clexane 0,5mg/kg peso 1x/dia)

Medicamentosa 
(Clexane 0,5mg/kg peso 1x/dia)

Fisioterapia

Respiratória 4x/dia
(Intensificar VNI)

Respiratória 4x/dia
(Intensificar VNI)

Respiratória e motora 
2x/dia

Motora 4x/dia Motora 4x/dia Deambular precoce

Vigilância Hemodinâmica
PAM70-80mmHg

Deambular precoce Manter VNI

Ordens e cuidados

Vigilância do Débito de drenos
(1/1h – anotar aspecto e quantidade)

Semelhante ao POI Semelhante ao POI

Vigilância de dor torácica  
(diferenciar isquemia de dor do pós-
operatório)

Curativo

Dermabond príneo® em todas as 
feridas
Opsite® pequeno nas inserções de 
dreno

Dermabond príneo® em todas as 
feridas
Opsite® pequeno nas inserções 
de dreno

Dermabond príneo® em todas as 
feridas
Opsite® pequeno nas inserções de
dreno

7. PÓS-OPERATÓRIO

Prescrição médica do PO 

• Alta da UTI após 1-2º PO; alta hospitalar entre o 3-6º PO.

Critérios e momento da alta

Critérios mínimos para que o paciente tenha alta
• Da UTI: desmamado de drogas vasoativas, estável hemodinamicamente;
• Do hospital: sem drenos, com terapia medicamentosa VO otimizada (AAS, estatina e betabloqueador), estável 

hemodinamicamente, com feridas em bom aspecto e sem dor torácica.

Orientações de alta 

• Nos casos de vermelhidão, edema, saída de secreção pelas feridas operatórias, procurar cirurgião imediatamente;

• Nos casos de dor torácica não relacionada ao acesso cirúrgico, procurar cirugião imediatamente;

• Nos casos de esternotomia mediana, não deitar de lado, não dirigir, não pegar peso com os braços por 2 meses.

6. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

Entre 6 a 8 horas
Tempo estimado de cirurgia

Antibioticoprofilaxia
• Cefuroxima (Zinacef ®)
• Dose: ataque de 1,5g na indução anestésica
• De quanto em quanto tempo deve ser feito repique

durante a cirurgia: 750mg 8/8h
• Duração da antibioticoprofilaxia – 8 doses após a cirurgia



• Retorno em 5-7 dias a contar da data da alta com cirurgião para revisão de ferida operatória e retirada do Dermabond

Prineo ® (neste primeiro retorno, sem exames complementares);

• Retorno em 30 dias a contar da data da cirurgia para revisão final de F.O. e alta da especialidade (seguimento clínico).

Neste segundo retorno, exames gerais (hemograma completo, eletrólitos e função renal) + Ecocardiograma

Transtorácico + RX de tórax frente e perfil + ECG de 12 derivações;

• Pontos das inserções de drenos são retirados neste primeiro retorno; demais incisões com pontos intradérmicos com

fios absorvíveis (não necessitam retirada).

RETORNOS PROGRAMADOS

• Tempo de internação em UTI (correlacionar com gravidade do caso/scores de risco – STS, Euroscore 2);

• Taxa de mortalidade perioperatória em comparação ao risco pré-operatório estabelecido pelos scores específicos (STS e

Euroscore 2);

• Reinternação relacionada à cirurgia (obstrução precoce de enxertos e/ou deiscência de ferida operatória);

• Necessidade de reoperação precoce (<5 anos) por obstrução de enxertos.

8. INDICADORES DE QUALIDADE
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