
Bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco.
Comum
Mais de 150 mil casos por ano (Brasil)

Requer um diagnóstico médico
Sempre requer exames laboratoriais ou de imagem
O tratamento é feito com auxílio médico
Curto prazo: resolve-se em dias ou semanas

Um ataque cardíaco é uma emergência médica. Geralmente, ocorre
quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para o coração. Sem
sangue, o tecido perde oxigênio e morre.
Os sintomas incluem sensação de aperto ou dor no peito, no pescoço,
nas costas ou nos braços, bem como fadiga, tontura, batimento cardíaco
anormal e ansiedade. As mulheres são mais propensas a apresentar
sintomas atípicos do que os homens.
O tratamento varia de mudanças no estilo de vida e reabilitação cardíaca
a medicamentos, endopróteses e cirurgia de bypass.

Idades afetadas
0-2
3-5
6-13
14-18
19-40
41-60
60+

Ataque cardíaco
Também chamada de: Enfarte agudo do miocárdio

Sintomas
Requer um diagnóstico médico
Os sintomas incluem sensação de aperto ou dor no peito, no pescoço,
nas costas ou nos braços, bem como fadiga, tontura, batimento cardíaco
anormal e ansiedade. As mulheres são mais propensas a apresentar
sintomas atípicos do que os homens.
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As pessoas podem ter:
Dores locais: braço, braço esquerdo, maxilar ou peito
Dores circunstanciais: em repouso
No corpo: fadiga, tontura, pele fria e úmida, suor ou suor frio
No aparelho gastrointestinal: azia, indigestão, náusea ou vômito
No pescoço: desconforto ou rigidez
No braço: desconforto ou rigidez
No peito: aperto ou desconforto
Também é comum: ansiedade, falta de ar ou palpitações

Dispositivos
Stent farmacológico

Medicamentos
Alteplase: Rompe coágulos que estão bloqueando o fluxo normal do sangue nos
vasos sanguíneos.
Anticoagulante: Ajuda a prevenir a formação de coágulos sanguíneos ou a
dissolver coágulos existentes.
Betabloqueador: Retarda a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial.
Quando usado como colírio, reduz a pressão ocular.
Estatina: Diminui a produção de colesterol ruim pelo fígado.
Inibidor da ECA: Relaxa os vasos sanguíneos, reduz a pressão arterial e previne
danos nos rins relacionadas ao diabetes.

Procedimento médico
Stent coronário: Um tubo colocado nas artérias do coração para mantê-las
abertas.
Cateterismo cardíaco: Inserção de um tubo longo na virilha, no pescoço ou no
braço, levando-o pelos vasos sanguíneos até o coração.
Angioplastia coronária: Desobstrução de uma artéria inflando um balão dentro
dela. Uma endoprótese também pode ser inserida para manter a artéria aberta.
Angioplastia: Desobstrução de uma artéria inflando um balão dentro dela.
Também é possível inserir um stent para manter a artéria aberta.

Tratamentos
Reabilitação cardíaca: Um programa supervisionado que inclui exercício,
mudanças de estilo de vida, educação e apoio emocional para pessoas com
problemas cardíacos.

Especialistas
Cardiologista: Especialista em distúrbios do coração.
Clínico geral: Previne, diagnostica e trata doenças.
Médico de emergência: Trata pacientes no setor de emergência.

Doença grave: consulte um médico para receber orientação

Tratamentos
O tratamento depende da gravidade
O tratamento varia de mudanças no estilo de vida e reabilitação cardíaca
a medicamentos, endopróteses e cirurgia de bypass.
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Observação: as informações exibidas descrevem o que geralmente acontece com uma
condição clínica, mas não se aplicam a todas as pessoas. Essas informações não são uma
consulta médica. Portanto, entre em contato com um profissional da área de saúde se você
apresentar um problema médico. Se você acredita ter uma emergência médica, ligue para
seu médico ou para um número de emergência imediatamente.
Fontes: Hospital Israelita A. Einstein e outros. Saiba mais
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http://www.einstein.br/especialidades/cardiologia/doencas-sintomas/infarto-do-miocardio
http://support.google.com/websearch?p=medical_conditions

