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RESUMO 
 
 

A alta frequência de doenças cardiovasculares (DCV), faz com que o 

Brasil fique entre os dez países com mais alta incidência de óbitos pela patologia, 

atualmente as doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte, 

mostrando que 31% de todas as mortes globais; e 7,4 milhões são por doenças 

coronarianas. O IAM é a ocorrência de morte, necrose das fibras cardíacas,  por  

falta de suprimento de oxigênio, geralmente causada por isquemia, grande parte é 

provocada por trombo sobre placa aterosclerótica rica em lipídios, e outra parte 

provocada por erosão da placa aterosclerótica, e deve ter diagnóstico e intervenção 

rápida para evitar ou diminuir as consequências possam ser causadas. O cuidado 

inicial dado pelo enfermeiro aumenta bastante a sobrevivência e uma recuperação 

com menor número de sequelas, o papel da enfermagem é avaliar rigorosamente a 

evolução dos sinais/sintomas relacionados a isquemia; prevenir e identificar 

possíveis complicações; prevenir lesões miocárdicas. Portanto, percebe-se que são 

muitas as condutas de enfermagem que podem ser praticadas frente a pacientes 

infartados. e é de extrema importância a atuação rápida e de qualidade que deve ser 

feita pelo profissional de saúde, e geralmente é conduzida pelo enfermeiro na 

unidade de emergência. A atuação do enfermeiro é primordial na classificação de 

risco, nos planejamentos dos cuidados, no gerenciamento da sua equipe, devido à 

necessidade de conhecimentos científicos e práticos, para que minimize os agravos 

e mortes de paciente vítimas da patologia. 

 
Palavras-chave: Infarto agudo do miocárdio, assistência de enfermagem. 
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ABSTRACT 
 
 

The high frequency of cardiovascular diseases (CVD) causes Brazil to be among the 

ten countries with the highest incidence of deaths due to pathology, currently 

cardiovascular diseases (CVD) are the main cause of death, showing that 31% of all 

global deaths; and 7.4 million are for coronary heart disease. AMI is the occurrence 

of death, necrosis of cardiac fibers, lack of oxygen supply, usually caused by 

ischemia, a large part of which is caused by thrombus on a lipid-rich atherosclerotic 

plaque, and another part caused by erosion of the atherosclerotic plaque. having 

diagnosis and rapid intervention to avoid or lessen the consequences can be caused. 

The initial care given by the nurse greatly increases survival and a recovery with 

fewer sequelae, the role of nursing is to rigorously evaluate the evolution of signs / 

symptoms related to ischemia; prevent and identify possible complications; prevent 

myocardial lesions. Therefore, it can be seen that there are many nursing behaviors 

that can be practiced against infarcted patients. and it is of utmost importance the 

rapid and quality work that must be done by the health professional, and it is usually 

conducted by the nurse in the emergency unit. The nurses' performance is 

paramount in the classification of risk, in the planning of care, in the management of 

their team, due to the need of scientific and practical knowledge, in order to minimize 

the aggravations and deaths of patient victims of the pathology. 

Key words: Acute myocardial infarction, nursing care. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

Segundo a Organização Pan-americana da Saúde (2016) atualmente as 

doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte, mostrando que 

31% de todas as mortes globais; e 7,4 milhões são por doenças coronarianas. 

Sendo a maior parte dos óbitos em países de baixa e média renda, podendo ser 

justificado em muitas circunstâncias, devido a estes países não possuem programas 
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de atenção primária à saúde para auxiliar na prevenção e tratamento desta 

patologia, assim sendo diagnosticado tardiamente. 

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a primeira causa de morte no país, 

segundo o DATASUS departamento de informática do SUS, sendo relacionado 

aproximadamente 100 mil óbitos anuais motivados pela patologia. (BRASIL, 2014). 

O IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) é a ocorrência de morte, necrose das 

fibras cardíacas, por falta de suprimento de oxigênio, geralmente causada por 

isquemia, grande parte é provocada por trombo sobre placa aterosclerótica rica em 

lipídios, e outra parte provocada por erosão da placa aterosclerótica, e deve ter 

diagnóstico e intervenção rápida para evitar ou diminuir as consequências possam 

ser causadas (PESARO; JUNIOR; NICOLAU, 2004). 

De acordo com Mansur, et al., (2006) o exame mais preciso para os 

diagnósticos de doenças cárdicas é ECG, um aparelho que mede os impulsos 

elétricos do músculo cardíaco, fornecendo um traçado característico que permite a 

identificação de alterações patológicas. No ECG de doze derivações, a elevação do 

segmento ST associada com dor torácica possui especificidade de 91% e 

sensibilidade de 46% para o diagnóstico de IAM. 

Segundo Alves et al., (2013) a isquemia miocárdica provoca alterações no 

segmento ST. A onda T fica, primeiramente, aumentada e simétrica e, 

posteriormente, acontece a inversão desta devido à repolarização tardia. Nas 

situações onde acontecem lesões isquêmicas referentes à região epicárdica, o ECG 

apresenta um ST acima da linha isoelétrica. Quando a lesão está presente na região 

endocárdica, há a depressão do mesmo segmento. Noutras ocasiões, pode-se 

detectar a inversão da onda Q, assim como o ECG, outros exames laboratoriais 

também fazem parte da dinâmica de assistência ao usuário portador de IAM; a 

Creatina Quinase do Músculo Cardíaco ou Mioglobina (CK-MB) é uma enzima 

cardíaca que sofre elevação nos níveis séricos na ocorrência da morte celular 

cardíaca, sendo considerado o indicador mais específico do diagnóstico de IAM; a 

Troponina também é uma proteína presente no músculo cardíaco que desempenha 

a função de regular a contratilidade miocárdica; a Mioglobina consiste em uma 

proteína heme com função de transportar o oxigênio nos músculos cardíaco e 

esquelético. 

Santoro (2006) relata que a necessidade de identificar fatores que interferem 
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no prognóstico desses clientes devido a sua alta complexidade, influencia o perfil 

profissional do enfermeiro, o qual se incorpora aos processos modernos, exigindo 

um alto grau de especialização do trabalho. É de suma importância que a equipe de 

enfermagem esteja bem preparada para atuar no atendimento e recuperação do 

cliente, abrangendo desde avaliação dos sinais e sintomas pertinentes ao quadro, 

até a intervenção de forma positiva para reverter situações adversas. Sendo assim, 

a recuperação se torna mais rápida e eficaz. 

O primeiro atendimento emergencial feito pelo enfermeiro é baseado nos 

sintomas clínicos do cliente, sendo primordial um conhecimento teórico e cientifico, 

na percepção dos cuidados prestados ao cliente com sinais clínicos sugestivo de 

IAM sendo que nestas circunstâncias o tempo é essencial para o  prognóstico. 

Tendo em vista nesta abordagem inicial diferenciar o IAM das demais emergência 

clinicas. Geralmente os sintomas mais comuns são dor precordial intensa em aperto 

ou esmagamento, irradiando para membro superior esquerdo, pescoço e mandíbula, 

casualmente náuseas, vômito e dor epigástrica, (ALVES et al., 2013). 

O cuidado inicial dado pelo enfermeiro aumenta bastante a sobrevivência e 

uma recuperação com menor número de sequelas. As ambulâncias do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), passaram a contar com medicamentos 

trombolíticos, que podem reduzir o número de mortes por IAM (BRASIL, 2014). 

O papel da enfermagem é avaliar rigorosamente a evolução dos 

sinais/sintomas relacionados a isquemia; Prevenir e identificar possíveis 

complicações; Prevenir lesões miocárdicas; Envolver a família no tratamento; 

Estabelecer tratamento terapêutico; Promover o autocuidado dentre outros, sendo 

assim, o enfermeiro deve se basear nos diagnósticos de enfermagem presentes nos 

pacientes com IAM, dentre os mais comuns estão: Débito cardíaco diminuído; 

Perfusão tissular ineficaz; Risco de desequilíbrio do volume de líquidos; Ansiedade; 

Risco de proteção ineficaz; Dor aguda dentre outros, Os enfermeiros podem 

identificar as causas de desconforto neste contexto e estabelecer um plano de 

cuidados voltados para as necessidades individuais, visando a obtenção do conforto 

(RIBEIRO, SILVA, LIMA,. 2016). 

Portanto, percebe-se que são muitas as condutas de enfermagem que podem 

ser praticadas frente a pacientes infartados. E é de extrema importância a atuação 

rápida e de qualidade que deve ser feita pelo profissional de saúde, e geralmente é 

conduzida pelo enfermeiro na unidade de emergência 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

A presente pesquisa foi realizada a partir da revisão de literatura, e, 

utilizando como material de análise, artigos e sites que são referência no assunto 

central da pesquisa, tem sido usado material contido em sua base de dados como: 

revistas, sites e artigos científicos indexados em bases de dados confiáveis e 

relevantes no meio acadêmico. Sendo ela: Scientific Electronic Library Online - 

SCIELO para desenvolver este trabalho, além de busca manual de artigos, manuais, 

protocolos e publicações do Departamento de Informática do SUS – DATASUS, 

Ministério da Saúde, e da Organização Mundial da Saúde. Todos os acessos foram 

feitos via internet e as palavras chaves utilizada em português foram: infarto agudo 

do miocárdio, assistência de enfermagem, atendimento de Emergência. 

 
OBJETIVO 

Descrever o papel do enfermeiro no primeiro atendimento a paciente 

suspeito de Infarto Agudo do Miocárdio, e a importância que o enfermeiro exerce 

minimizando o tempo gasto para identificação imediata da patologia, e a 

representação do enfermeiro como gerenciador de uma equipe de enfermagem na 

emergência, e os cuidado que devem ser realizados pelo enfermeiro na unidade. 

 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
 

De acordo com Ribeiro, Silva, Lima (2016) as placas de ateromas sobre a 

parede das artérias é um encadeamento progressivo assintomático ao decorre de 

vários anos no desenvolvimento desta patologia, que ocorre em resposta a agressão 

tecidual, sendo resultado nos acúmulos de lipídeos, que levam a composição de 

placas gordurosas na parede das artérias, causando a obstrução da luz do vaso. 

Segundo MAC Manual de Atualização e conduta (2015), a expressão clínica 

do paciente com dor torácica prolongada e normalmente recente e intensa em 

aperto, constrição, queimação ou peso, é remetida ao IAM. Pode iniciar em repouso 

ou durante estresse físico, aliviando com repouso ou uso de vasodilatadores 

coronarianos. Diante disso pode ressaltar que o diagnóstico clínico inicial de IAM 

nunca é afastado por qualquer exame (exceto pela anatomia patológica), e que a 
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caracterização da anamnese e o exame físico são fundamentais para suspeitar-se 

de IAM. A presença de dor precordial deve ser cuidadosamente avaliada, pois tem 

grande importância para o diagnóstico e o prognóstico. 

O enfermeiro é primordial no atendimento ao paciente com IAM 

estabelecendo ações para identificar as causas e riscos, desenvolvendo suas 

habilidades para garantir uma atenção efetiva na no controle dos problemas, 

minimizando ou retardando agravos, sendo fundamental seu papel como 

coordenador da equipe de enfermagem, gerenciando a ação realizada. Portanto é 

indispensável o conhecimento atualizado e visão abrangente, valorizando os 

processos biopsicossociais, na colocação destes cuidados a vítima cardíaca 

(SOCESP, 2015). 

Juntamente com sua equipe, o enfermeiro deve providenciar a garantia de um 

acesso venoso periférico e calibroso para que através deste sejam administrados os 

fármacos necessários para a reabilitação do usuário portador do IAM. Os 

medicamentos são realizados conforme a prescrição médica (ALVES et al., 2013). 

Segundo Bezerra et al., (2011), as condutas da equipe de enfermagem são 

promover o repouso no leito; monitorização cardíaca contínua; acesso venoso; 

instalar oxigênio O2 nasal conforme prescrição médica; avaliar oximetria de pulso ou 

gasometria arterial; proceder ECG 8 na admissão; coletar exames solicitados como 

marcadores bioquímicos de lesão miocárdica na admissão e realizar estratificação 

de probabilidade de SCA e de risco. 

Para Oliveira, Santoro (2004), qualquer esforço exigirá um trabalho maior da 

bomba cardíaca e consequentemente uma necessidade maior no gasto de energia, 

devido à lesão no miocárdio, é indicado o repouso no leito, visto que poderá ter por 

consequência um ampliamento nos agravos. Nessa perspectiva, o paciente deve ser 

frequentemente avaliado em relação a qualquer atividade física, e orientado quanto 

a expressar qualquer desconforto a dor. Por outro lado, ele deve ser incentivado, 

após os primeiros dias, para lavar as mãos e o rosto, escovar e pentear os cabelos e 

a se alimentar evitando o esforço muscular isométrico, e ainda ser estimulado 

quanto a autoestima, autoconfiança e ao seu autocuidado. A manutenção de um 

ambiente tranquilo faz parte dos cuidados necessários para o paciente com IAM 

devendo ser também proporcionando um ambiente terapêutico minimizando ao 

máximo o stress presente, e ainda a enfermagem deve manter todos os 

equipamentos em perfeito funcionamento, para a cobertura adequada das 
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intercorrências que possam vir a acontecer. 

 
 

CONCLUSÃO 
 
 

O estudo possibilitou a compreensão das ações construídas pelos 

enfermeiros no setor de urgência/emergência perante um usuário portador de Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM). 

Destacam-se, também, os limites relacionados à qualificação do profissional 

que atua neste serviço de urgência/emergência, lidando com situações em que os 

sujeitos precisam de um atendimento ágil e fundamentado em métodos científicos. 

Sendo assim, os limites do conhecimento destes profissionais minimizam a 

potencialidade de lesões graves e, até mesmo, a morte para os usuários. Isso foi 

muito bem visível na importância do primeiro acolhimento prestado, e na 

identificação precoce do Infarto Agudo do Miocárdio, sendo que o enfermeiro precisa 

de conhecimento especifico e ter um olhar holístico para minimizar os agravos e 

gerenciar o planejamento dos cuidados ao um paciente emergencial, podendo 

evoluir para óbito. 
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