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A cirurgia cardíaca tem acompanhado a tendência evolutiva, na direção das abordagens cirúrgicas minimamente invasivas. Dentro do universo 

da cirurgia cardíaca, a cirurgia coronária não é exceção. Já é possível realizar um bypass coronário através de uma mini incisão, com cerca de 5 cm, 

na região infra mamária esquerda e com o coração a bater.

O bypass coronário é um procedimento cirúrgico que consiste na revascularização do miocárdio (músculo cardíaco), quando existe uma estenose 

ou obstrução ao �uxo sanguíneo, em alguma das artérias do coração, que causa dor no peito (doença isquémica do coração). O objetivo do 

bypass coronário é permitir a entrega de mais sangue (e oxigénio) à região do músculo cardíaco afetado, de forma a evitar o chamado enfarte 

agudo do miocárdio.

MIDCAB
CIRURGIA CORONÁRIA MINIMAMENTE INVASIVA

Por Dr. Ricardo Ferraz
Cirurgia Cardiotorácica
Casa de Saúde da Boavista

Na cirurgia designada por MIDCAB, ou cirurgia coronária minima-

mente invasiva, o cirurgião faz uma incisão, com cerca de 5 cm, na 

região infra mamária esquerda, abre o espaço entre duas costelas, 

colhe a artéria mamária interna esquerda, abre o pericárdio (saco 

onde se encontra o coração), para poder aceder ao coração, e 

realiza o (ou os) bypass coronário, por visão direta do coração, que 

se mantém sempre a bater.

Este tipo de abordagem cirúrgica apresenta diversas vantagens. 

Eis as principais: 

Não há necessidade de esternotomia (abertura do osso esterno), 

como na cirurgia coronária convencional.

O doente tem alta em 2 ou 3 dias, após a cirurgia.

A atividade pro�ssional pode ser retomada cerca de 15 dias após a 

cirurgia.

Menos dor na fase pós-operatório.

Menor risco de infeção da ferida operatória.

Cicatriz de menores dimensões e esteticamente mais agradável 

(praticamente invisível no caso de doente do sexo feminino).

Esta técnica cirúrgica demonstrou ter os mesmos excelentes 

resultados da técnica cirúrgica coronária convencional, mas com 

uma abordagem em todos os aspetos mais favorável ao doente.
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