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RESUMO:No Brasil, há poucas descrições na literatura referentes á Síndrome 

Coronariana Aguda (SCA) em pacientes jovens. Pacientes com menos de 30 anos 

representam 0,4% da população geral admitida com SCA.(4)A fisiopatologia da SCA 

em pacientes jovens parece ser diferente da encontrada em pacientes idosos.A teoria 

de ruptura da placa de aterosclerose com ativação da cascata de coagulação e 

obstrução do vaso era considerada rara nas primeiras décadas de vida há até pouco 

tempo. Por outro lado, o tabagismo, o vasoespasmo, as trombofilias e o uso de 

cocaína parecem estar mais relacionados nessa fase da vida.(5).Nesse trabalho, será 

apresentado um relato de caso de um paciente jovem que foi admitido em unidade de 

pronto atendimento, com quadro de dor torácica. 

INTRODUÇÃO:A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é definida como um conjunto 

de sinais e sintomas associados á obstrução de uma artéria coronária. Geralmente 

caracteriza-se por uma dor no peito que irradia para o braço esquerdo e pode estar 

acompanhada de sudorese, náuseas, epigastralgia e dispneia. Pacientes jovens 

esporadicamente apresentam quadro de angina instável e infarto agudo do 

miocárdio.(1-3) Mudanças no estilo de vida, estresse e alimentação parecem influenciar 

o início do quadro, porém, os estudos com a população jovem são controversos e 

raros. Enquanto alguns atores citam prevalência elevada de tabagismo e história 

familiar de doença arterial coronariana precoce como os principais fatores de risco, 

outros apontam a dislipidemia como fator preponderante.(1-3) 

RELATO DO CASO:  

Paciente, sexo masculino, 23 anos, encaminhado do P.A da Unimed de Cubatão por 

história de dor precordial opressiva do esterno á mandíbula, iniciada há 1 dia com 

piora á inspiração. Relatou ter tomado chá e ido dormir. Acordou no dia seguinte 

novamente com a mesma dor e procurou atendimento. 

Antecedentes pessoais:  

- nega comorbidades 

- nega uso de drogas, anabolizantes ou pré treinos 

- nega tabagismo 

-nega alergias 

-nega medicações de uso contínuo 



Antecedentes familiares: Avó materna IAM. 

Ao exame físico, apresentava-se em regular estado geral, corado, hidratado, eupneico 

em ar ambiente, acianótico, anictérico, afebril, lúcido e orientado em tempo e espaço, 

contactuante, pupilas isofotorreagentes. 

Avaliação cardiovascular: bulhas rítmicas e normofonéticas, sem sopros. 

Avaliação respiratória: murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios. 

Avaliação abdominal: flácido, globoso, indolor á palpação superficial e profunda, ruídos 

hidroaéreos normoativos, descompressão brusca negativa e sinal de Murphye 

Giordano negativos. 

Membros inferiores: sem edema, sem empastamento, sem sinais clínicos de trombose 

venosa profunda, pulsos presentes e tempo de enchimento capilar menor que 35 

segundos.  

HD: 

- Síndrome Coronariana Aguda 

- Dor precordial A/E 

CONDUTA: Foram solicitados exames laboratoriais, raio-x de tórax, ecocardiograma, 

seriação enzimática e eletrocardiograma. 

Angiotomografia de coronárias: as coronárias tem escore de cálcio zero e sem 

redução luminal; pequena ponte miocárdica no terço médio da DA; ausência de 

calcificação coronariana; ausência de redução luminal coronária significativa. 

Ecocardiograma: normal com fração de ejeção de 0,68. 

Paciente recebeu alta hospitalar hemodinamicamente estável, com diurese e 

evacuação presente e apresentando melhora do desconforto torácico. Enzimas 

negativas durante toda internação. Foi orientado seguimento ambulatorial regular com 

a cardiologia. 

DISCUSSÃO: 

A maioria dos eventos coronários em jovens está relacionada à aterosclerose. Estes 

pacientes têm maior probabilidade do que pacientes mais velhos de serem fumantes, 

do sexo masculino, obesos e de ter uma história familiar positiva. (6) A redução do fator 

de risco é, portanto, de grande importância no manejo de pacientes jovens com SCA. 
(6) 

Aproximadamente 20% das SCA em jovens, está relacionada a fatores não 

ateroscleróticos, tais como anormalidades coronárias, distúrbios do tecido conjuntivo e 

doenças autoimunes. (6) 

 O uso de cocaína e outras drogas ilícitas têm sido cada vez mais associado ao infarto 

agudo do miocárdio e aterosclerose acelerada. (6) 



 As diferenças nas etiologias e perfis de risco de pacientes mais jovens e mais velhos 

resultam em diferenças na progressão da doença, prognóstico e tratamento. (6) 

Dados limitados sugerem que o prognóstico pode ser melhor na população jovem .(6) 

Embora as mulheres possam ter uma morbidade mais alta porque o diagnóstico e o 

tratamento podem ser atrasados. (7) 

O caso relatado acima fala de um paciente, de sexo masculino, 23 anos, com história 

de dor precordial opressiva do esterno á mandíbula, iniciada há 1 dia com piora á 

inspiração. Negava antecedentes de comorbidades, uso de substâncias tóxicas, 

tabagismo, entre outras citadas no caso. A conduta proposta foi realização de 

angiotomografia, exames laboratoriais, raio-x de tórax, ecocardiograma, seriação 

enzimática e eletrocardiograma. O motivo da apresentação deste caso é de informar a 

respeito da SCA em pacientes jovens, não comum, que tem como etiologia causas 

ateroscleróticas e não ateroscleróticas, para auxiliar em diagnósticos e tratamentos 

precoces e um melhor prognóstico. 
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