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1. RESUMO  

É notória a importância do papel do enfermeiro qualificado para prestação de 

assistência humanizada que leve em consideração o processo patológico do IAM, 

visando obter melhorias na qualidade de vida por meio do papel de educador. 

Tendo em vista as diferentes possibilidades de atuação do enfermeiro, o objetivo 

geral do estudo é identificar, na literatura, se há impacto da educação em saúde 

realizada por enfermeiros na qualidade de vida de pacientes pós IAM, enquanto o 

objetivo específico consiste em identificar qual o impacto obtido. Trata-se de uma 

revisão da literatura integrativa realizada nas bases de dados LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line) e   SciELO (Scientific Eletronic 

Library Online), e que resultou na identificação de 166 publicações, das quais 12 

foram selecionadas. Quanto aos resultados preliminares, notou-se que a atuação 

dos enfermeiros proporciona impacto na qualidade de vida dos pacientes pós IAM. 

Contudo, apesar da forte atuação desses profissionais na educação em saúde, 

existem falhas na condução da informação/educação para os pacientes.  

DESCRITORES: Infarto agudo do miocárdio; Enfermagem; Educação em saúde e 

Qualidade de vida. 

2. INTRODUÇÃO 

O infarto agudo do miocárdio (IAM), consiste na principal doença isquemica do 

coração, e resulta do acometimento coronariano. Segundo a Organização Pan-

Americana de saúde (OPAS), estima-se que as doenças coronarianas tenham sido 

responsáveis por 7,4 das 17,5 milhões de mortes por doenças cardiovasculares 

ocorridas mundialmente em 2012 (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAUDE, 

2016). A relevância social do problema investigado está associada à busca pela 

manutenção e promoção da qualidade de vida, diminuição do risco de re-internação e 

morbimortalidade do paciente pós IAM.  

O grau de instrução do paciente, bem como seu nível socioeconômico, está 

diretamente ligado às modificações no estilo de vida após o IAM, no que diz respeito 

à educação em saúde, e às atividades de prevenção e promoção (MANSUR, 2001; 

SOUZA, 2001). Diante desse cenário, o enfermeiro pode desempenhar um importante 

papel, uma vez que a reeducação dos pacientes em relação às suas atividades de 

vida diária (AVDs) e atividades instrumentais de vida diária (AIVDs), relacionadas à 



alimentação, atividade física, fatores emocionais e sociais, promovem benefícios e 

aumentam a perspectiva de vida pós infarto (SCHERR, 2010).  

 

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo geral: 

 Identificar, na literatura, se há impacto da educação em saúde realizada por 

enfermeiros na qualidade de vida de pacientes pós IAM.  

3.2. Objetivo específico: 

 Identificar, qual o impacto provocado pela educação em saúde, realizada por 

enfermeiros na qualidade de vida de pacientes pós IAM. 

 

4. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma revisão da literatura integrativa realizada nas bases de dados: 

LILACS, MEDLINE e SciELO. Os critérios de inclusão contemplam artigos eletrônicos 

disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol entre 

Janeiro de 2003 e Agosto de 2017, e que abranjam a temática proposta. Constituem 

critérios de exclusão: artigos em duplicidade, publicados em outros idiomas, com 

exceção do português, inglês e do espanhol, que antecedam o ano de 2003 ou 

sucedam o mês de Agosto de 2017, e aqueles que não abordam diretamente a 

temática proposta.  

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

Foram realizadas buscas utilizando os descritores “infarto agudo do miocárdio” 

AND “enfermagem” AND “educação em saúde” AND “qualidade de vida”; “infarto 

agudo do miocárdio” AND “qualidade de vida” AND “enfermagem”; “infarto do 

miocárdio” AND “estilo de vida” AND “enfermagem”; “myocardial infarction” AND 

“quality of life” AND “nursing” e “Educación para la salud” AND “infarto agudo de 

miocárdio” e “calidad de vida”. A partir destas buscas foram identificados 166 artigos, 

que foram avaliados a partir do título, temática proposta, disponibilidade de texto na 

íntegra, idioma e período de publicação. Desse total, 32 artigos foram excluídos pelo 

título, 38 por não disponibilizarem o texto na íntegra, 72 devido à  data de publicação, 

1 por idioma e 11 por não corresponderem à temática do estudo, o que resultou em 

12 artigos selecionados para leitura na íntegra. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES:  

Mediante a leitura e prévia discussão dos artigos selecionados, foi possível 

observar que a educação em saúde realizada por enfermeiros promove impacto 

positivo no que tange medicação e o processo patológico, contribuindo para qualidade 

de vida do paciente pós IAM. Referente as demais categorias: atividade sexual e 

física, bem como retorno das AVDs, é perceptível a existência de falhas na condução 

da informação/educação para estes pacientes, o que indica a necessidade do 

desenvolvimento da visão holística pelo enfermeiro, introdução da família nos 

cuidados e de atualização profissional. Desse modo, é indispensável que a 

abordagem adotada por esse profissional seja direcionada e não generalizada. 
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