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RESUMO: Trata-se de uma revisão sobre a atuação do enfermeiro diante do paciente 

com infarto agudo do miocárdio (IAM), na qual se enfatiza a prevenção e a 

intervenção. Os objetivos são identificar na literatura informações sobre processos de 

atuação e intervenção do enfermeiro frente ao IAM. O levantamento bibliográfico foi 

feito em base eletrônica como o PubMed. Os resultados preliminares nos demonstram 

a falta de literatura encontrada no Brasil para a sistematização na intervenção do 

Enfermeiro e nos mostra a educação como sendo a base da prevenção. 

INTRODUÇÃO: No Brasil, e no mundo, uma das principais causas de mortalidade, 

dentro das doenças cardiovasculares, é o infarto agudo do miocárdio, que por conta 

do alto custo, impacta diretamente nas hospitalizações. O infarto agudo do miocárdio 

ocorre por conta de uma oclusão, seja esta parcial ou total, de uma, ou mais, artérias 

coronárias, desta forma comprometendo o fluxo sanguíneo para o miocárdio. No Brasil 

as doenças cardiovasculares englobam um universo de 16,7 milhões de óbitos/ano, 

sendo que o infarto agudo do miocárdio responde a 50% destes óbitos. Com base 

nestes dados o diagnóstico precoce se torna fundamental para a redução desta 

mortalidade e o enfermeiro necessita estar preparado para reconhecer e atuar de 

maneira eficaz frente ao infarto agudo do miocárdio. A avaliação primária por parte do 

enfermeiro visaria sinais e sintomas, no sentido de possibilitar a estratificação de risco 

que poderá auxiliar em melhores condutas para o paciente com quadro de dor 

torácica. Desta forma, o estabelecimento de protocolos de enfermagem poderão 

auxiliar na redução da morbimortalidade e na redução dos custos hospitalares e do 

tempo de internação, além disto, esta avaliação primaria poderá ser realizada pelo 

enfermeiro dentro de uma Unidade de Emergência, também para o reconhecimento 

da dor torácica, atípica e típica, que o paciente pode apresentar, é de grande 

importância para uma criteriosa investigação, tendo como base, não apenas a história 

clínica e a realização de exame físico para identificação de sinais com o intuito de se 

realizar um tratamento imediato, mas também a leitura de exames laboratoriais 

específicos para se diagnosticar um infarto agudo do miocárdio.  

OBJETIVO: Este trabalho tem por objetivo descrever a atuação do enfermeiro na 

prevenção e intervenção do infarto agudo do miocárdio.  

METODOLOGIA: Para este estudo, optou-se pela revisão integrativa, pois este 

método permite a busca por evidências sobre a atuação do enfermeiro frente ao infarto 



agudo do miocárdio. A busca foi realizada selecionando textos completos em 

português e inglês. 

RESULTADOS PRELIMINARES: Segundo Mussi (2004), os resultados da pesquisa 

sobre o IAM realizada em um Hospital privado, demonstram que a importância do 

enfermeiro na intervenção precoce frente a um possível infarto se dá agilizando o 

atendimento, diminuindo assim o tempo de sofrimento do musculo cardíaco mas 

percebeu-se a necessidade em se aprofundar no tema, realizando uma pesquisa de 

campo para criar protocolos para conduta do enfermeiro para o atendimento inicial ao 

IAM. Conforme Bezerra, et al (2011), o resultado da revisão da literatura demonstra 

que hoje sabe-se que quanto mais fatores de risco associados maior a probabilidade 

de ocorrência do IAM. Desta forma, a prevenção primária auxiliaria os enfermeiros a 

identificar os diversos fatores de risco, tais como tabagismo, obesidade entre outros. 

Além de ações de conscientização da população sobre sinais e sintomas relacionado 

ao IAM propondo programas de saúde para uma melhorar a qualidade de vida. A 

prevenção secundária, que tem como alvo evitar novos eventos e a morte súbita, o 

enfermeiro tem papel fundamental a desempenhar, contribuindo com ações rápidas, 

com seu conhecimento teórico e seu papel de educador. O enfermeiro ocupa 

importante lugar na prevenção, como sujeito que contribuirá no processo educativo 

dos indivíduos, como a identificação dos sinais e sintomas cardiovasculares, a 

atuação inicial frente a identificação destes e a modificação proposta no estilo de vida 

dos indivíduos que possibilitam uma melhora nos fatores de risco com a participação 

ativa do indivíduo. De acordo com Oliveira e Santoro (2004), o resultado da revisão 

literária mostrou que a atenção para pacientes de alta complexidade, com IAM vem 

influenciando no perfil epidemiológico hospitalar, uma vez que se demanda um alto 

grau de especialização do trabalho do Enfermeiro, o que acaba por levar a uma 

transformação no processo de cuidar. A presença do enfermeiro bem treinado, é 

fundamental para a recuperação do paciente vítima do IAM, como também seu papel 

de educador no processo saúde doença no que diz respeito a avaliação dos sinais e 

sintomas pertinentes ao IAM, o que contribui para uma intervenção positiva na 

reversão de situações adversas. O enfermeiro conseguirá desta forma uma 

recuperação mais rápida e eficaz do paciente vítima do IAM. 
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