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Introdução: Atualmente o infarto agudo do miocárdio (IAM) é a uma das patologias que 

mais causa mortes no mundo, sendo responsável por aproximadamente 100 mil óbitos anuais 

apenas no Brasil, segundo dados do DATASUS¹. A maioria das mortes por IAM ocorre nas 

primeiras horas de manifestação da doença, sendo 40 a 65% na primeira hora e, 

aproximadamente, 80% nas primeiras 24 horas². O infarto agudo do miocárdio faz parte das 

patologias que compõem a síndrome coronariana aguda (SCA) e é caracterizado pela necrose 

tecidual do músculo estriado-cardíaco através do surgimento de área isquêmica causada pela 

estenose de uma artéria coronária². Por se tratar de uma condição de máxima urgência 

assistencial devido ser uma grave causa de morbimortalidade, o tempo é um fator 

determinante para a qualidade da assistência e no estabelecimento do prognóstico do paciente. 

O enfermeiro tem um papel fundamental na assistência, onde tem sido discutido políticas e 

estratégias de saúde em relação a doenças cardiovasculares, para que a enfermagem atue na 

promoção e recuperação da saúde através de intervenções as quais objetiva alcançar os 

resultados esperados, estabelecendo protocolos que consiste em passos a serem dados para a 

realização de suas ações sistemática na sequência que devem ser executado¹ Objetivos: 

descrever a experiência de enfermeiros no atendimento do paciente com infarto agudo do 

miocárdio em um hospital de referência em cardiologia do estado do Pará. Descrição da 

Experiência: trata-se de um estudo qualitativo, descritivo do tipo relato de experiência 

oriundo a partir da vivência prática de enfermeiros na assistência ao paciente infartado em um 

hospital de referência em cardiologia do estado do Pará durante os meses de janeiro a outubro 

de 2019. O hospital dispõe de um serviço de porta aberta em emergências cardiológicas, 

sendo a única instituição hospitalar pública do estado a oferecer este serviço. Por isto, o 

Serviço de Apoio a Triagem recebe pacientes oriundos da região metropolitana de Belém e de 

todo o estado. Os enfermeiros da sala da urgência cardiológica são responsáveis pelo 

funcionamento do setor, no provimento de materiais e dispositivos, bem como, no 

atendimento do paciente junto à equipe. Além disso, o enfermeiro direciona e conduz a equipe 

de enfermagem no atendimento rápido ao paciente com suspeita de IAM, reconhecendo 

sintomas, viabilizando eletrocardiograma em até dez minutos, acionando plantonista para 

diagnóstico do caso. Com o diagnóstico de infarto do miocárdio com supradesnivelamento do 

segmento ST (IAMCST) é acionado equipe de hemodinâmica e realizado preparo do paciente 

para cateterismo de urgência com objetivo de atingir o tempo porta balão (90 minutos), 

fornecendo toda assistência beira leito Resultados: nota-se a importância da presença do 

enfermeiro na condução do paciente infartado, uma vez que, este profissional assume a função 

de liderança da equipe de enfermagem e desenvolve uma assistência de qualidade; lidera 

ações de maiores complexidades3. Na emergência o enfermeiro é imprescindível podendo 

atuar em diversos níveis, tendo a responsabilidade não só de organizar o atendimento como 

também de capacitar-se para atuar com competência técnico-científica, ética e humanística no 
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cuidado e no tratamento dispensados¹. Em situações de emergências, ao admitir um paciente 

grave, o enfermeiro é o profissional que realizará a triagem em serviço de emergência, cabe a 

ele avaliar o paciente, determinar as necessidades de prioridade e encaminhá-lo para a área de 

tratamento. Sendo assim, o enfermeiro é o profissional da equipe de emergência a ter o 

primeiro contato com o paciente, cabendo-lhe o papel de orientador nos procedimentos que 

serão prestados. Vale ressaltar, que o paciente com IAM necessita de uma assistência rápida, 

pois tempo é músculo cardíaco, sendo necessário que a terapia de reperfusão coronariana não 

ultrapasse 12 horas de dor, uma vez que a partir disso grande parte do músculo cardíaco já 

sofreu processo de necrose tecidual². É importante reafirmar que o êxito do tratamento do 

IAM não depende exclusivamente da ação imediata e correta do indivíduo e seus circundantes 

face ao evento cardiovascular, mas também da disponibilidade de um sistema de atendimento 

de emergência com recursos materiais, equipamentos e profissionais capacitados para seu 

atendimento¹. Conclusão: vale ressaltar a contribuição dos enfermeiros aos pacientes com 

IAM ao proporcionar a identificação precoce de um possível infarto e aceleração do 

atendimento, diminuindo o tempo de sofrimento do músculo cardíaco, bem como, 

conscientizar a equipe, familiares e comunidade sobre o tema que visando detectar os sinais e 

sintomas de um paciente que está enfartando. Os profissionais que prestam atendimento à 

saúde têm a responsabilidade não só de organizar a informação, a educação e o treinamento 

do público, como também de capacitar-se para atuar com competência técnica científica, ética 

e humanística no cuidado e no tratamento dispensado3. O enfermeiro, por meio de seus 

cuidados, é um profissional essencial na construção da conduta adequada no cuidado com o 

paciente infartado. Conclui-se que a conduta do enfermeiro frente ao paciente infartado exige 

capacitação e competência técnica em relações de sinais e sintomas para o infarto do 

miocárdio. 

 

Descritores: Infarto do miocárdio, Cardiologia, Cuidados de enfermagem. 
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