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Artigo Especial

Sistematização da Assistência de Enfermagem
no Infarto Agudo do Miocárdio
Solange Teitelroit Penna1, Ana Gabriela Villa Maior de Barros1

A

pesar dos importantes benefícios dos fibrinolíticos
no tratamento de pacientes pós-infarto agudo do
miocárdio, este tipo de terapia tem limitações conhecidas, como descrito por Mattos et al.1.
Com o objetivo de melhorar a estratégia de tratamento da doença coronariana aguda e reduzir o número
de complicações com a terapia trombolítica surge a
angioplastia primária e o emprego de stents, com resultados favoráveis já demonstrados por vários autores
como Zijlstra et al.2, Rinfret S et al.3, no estudo PAMI,
e Hochman et al.4, no SHOCK.
A experiência do médico cardiologista intervencionista, de toda a equipe de enfermagem e radiologia
é um fator fundamental para o resultado obtido. A
prestação de cuidados de enfermagem de maneira
intuitiva e empírica dificulta o estabelecimento de parâmetros e controles que possam contribuir para o
desenvolvimento da assistência de enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) no infarto
agudo do miocárdio foi um instrumento criado e implementado para se conhecer, padronizar e medir o cuidado
prestado pela enfermagem, identificando e monitorando
a variabilidade que possa impactar no paciente, na
equipe e na instituição.
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
No nosso hospital, os enfermeiros da Unidade de
Emergência, Laboratório de Intervenção Cardiovascular
(hemodinâmica) e Unidade Coronária criaram e implementaram a SAE no infarto agudo do miocárdio, conforme Figura 1.
A proposta da criação da SAE foi recomendar as
boas práticas de enfermagem elaboradas de forma sistemática, para auxiliar os profissionais sobre quais são
os cuidados mais apropriados na circunstância específica
do infarto agudo do miocárdio.
Começamos a construção da SAE baseadas no
grau de variabilidade do processo terapêutico e no

impacto deste quadro na instituição, devido ao custo
e ao volume de atendimento.
Alguns dos nossos principais objetivos foram: padronizar e monitorar o cuidado prestado com melhoria
no resultado assistencial, evitando a fragmentação da
assistência; conhecer e monitorar as variáveis divididas
em variáveis do paciente e estruturais/ambientais, identificando eventuais dificuldades para aderência à sistematização; além de racionalizar o tempo para as ações
executadas pela equipe de enfermagem.
Lembramos que a cardiologia intervencionista está
intimamente ligada a um aparato tecnológico sofisticado e freqüentemente inovador e isto exige dos profissionais versatilidade e capacitação diferenciadas perante
os procedimentos. Além disso, as equipes médica e
de enfermagem devem refletir a união e o sincronismo
que beneficia o paciente. Todos devem ter em mente
que restabelecer imediatamente o fluxo coronário é o
objetivo principal, alcançando, assim, os melhores resultados: recuperação da função ventricular e redução
da mortalidade.
Em nosso serviço, dispomos de médico cardiologista
intervencionista de plantão e equipe de enfermagem
24h, anestesista em todos os procedimentos realizados
e retaguarda cirúrgica. O paciente com IAM é potencialmente crítico e o Laboratório de Intervenção Cardiovascular deve estar em condições de acesso imediato,
com todos os equipamentos e materiais de suporte
disponíveis.
Ao instrumento da SAE, o próximo passo é agregar
as ações do corpo multidisciplinar (médico, nutrição
e fisioterapia).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É extremamente importante uma enfermagem resolutiva, que investe na capacitação profissional. A implementação da SAE colaborou na visão sistêmica assistencial, além de ser um instrumento de detecção de
variáveis, resultados e melhoria.
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❏ Hora da punção
_________________

❏ Preparar p/ transf.
UCOR/Centro Cirúrgico

❏ Realizar TCA conforme
rotina

❏ Observar e registrar aceitação
da dieta
❏ Promover higiene corporal no
leito, se necessário
❏ Orientar cliente/família sobre
rotina da Unidade

❏ Manter pulso oximetria
❏ Manter elevação máxima
da cabeceira à 30º
❏ Manter infusão venosa de
fluido
❏ Dosar TCA e obedecer o
protocolo de retirada do
introdutor
❏ Repouso absoluto no leito
Inspecionar o membro relacionado ao exame quanto:
coloração, sangramento, temperatura e perfusão tecidual
❏ Atentar para possíveis eventos
adversos à terapêutica medicamentosa: cefaléia, hipotensão, bradicardia, sangramento
❏ Avaliar liberação da dieta

Figura 1 - Sistematização da assistência de enfermagem no infarto agudo do miocárdio.

❏ Providenciar transferência:
UCOR/LICV

❏ Considerar estratégia de
reperfusão miocárdica:
trombólise farmacológica/
intervenção mecânica
por angioplastia
❏ Estratégia educacional:
❏ Realizar curativo
orientação cliente/família
compressivo
sobre a doença e provável
realização de procedimentos

❏ Avaliar necessidade de
novo acesso vascular
se GPIIb/ IIIa
❏ Verificar pulso/
temperatura/coloração
no membro utilizado
no exame

❏ Manter dieta zero

❏ Manter oxigenioterapia e
avaliar suspensão após a
6ª hora

❏ Realizar curativo
semi-compressivo
❏ Até a suspensão da
anticoagulação plena

❏ Observar e registrar
função intestinal

❏ Registrar ritmo e
freqüência cardíaca

❏ Monitor cardíaco
contínuo

❏ Promover higiene
corporal

❏ Avaliar recorrência da dor
❏ Realizar ECG de
torácica e anormalidades
12 derivações
do ritmo cardíaco
❏ Avaliar estado geral
❏ Instalar imobilizador no membro
relacionado ao procedimento
❏ Verificar sinais vitais horário
❏ Fazer e registrar
exame físico geral
e direcionado

❏ Verificar PA horária

❏ Realizar degermação
e anti-sepsia no local
de acesso

❏ Manter macro / a 5L /
min. Se Sa02 < 92%

UCOR/Quarto

❏ Implementar estratégia de
mobilização precoce: estímulo
à higiene corporal de aspersão,
deambulação sendo assistida
e sentar fora do leito
❏ Atentar p/ sinais de angina,
dispnéia, tonturas, sinais de
baixo débito e arritmias
❏ Orientar sobre fatores de risco
e hábitos de vida saudável

❏ Considerar suspensão de
acesso vascular periférico

❏ Realizar ECG de 12 derivações

❏ Realizar exame físico
geral e direcionado

2º dia
3º dia
❏ Verificar sinais vitais ❏ Verificar SV e PA 6/6h
a cada 4 h

UCOR/Leito

❏ Manter MCC

2ª hora a 24ª hora
❏ Realizar ECG de 12 derivações
(avaliar derivações adicionais)

Unidade Coronariana

❏ Manter M.C.C./
Pulso oximetria

30 minutos a 2ª hora
❏ Estratégia educacional
/proporcionar apoio
psicológico

❏ Manter sinais vitais
on-line – registrando
a cada 15’

0 a 30 minutos
❏ Realizar Anamnese
❏ Avaliar características da
dor torácica: início do sintoma, duração, intensidade
localização e irradiação
❏ Realizar ECG de
18 derivações
Instalar:
❏ Monitor cardíaco contínuo
(MCC)
❏ Oxigenioterapia sob
macronebulização à 5l/min
– manter SaO2 > 90%
❏ Pulso oximetria contínua
❏ Puncionar acesso vascular
periférico em MSE

Hora dia

L.I.C.V.

❏ Verificar sinais vitais a
cada 15 minutos

Sala de Emergência

Unid.
alocada
4º dia
Idem ao
3º dia

UCOR/
Quarto

❏ Promover estratégia
educacional na alta:
adesão à terapêutica
e autocuidado

❏ Estimular a deambulação assistida

❏ Verificar sinais vitais
a cada 6 horas

5º dia
❏ Avaliar necessidade
de ECG

UCOR/Quarto

Paciente: ______________________________________________________________
❏ IAM com supra ST
❏ IAM sem supra ST
❏ Utilização de trombolítico, data ______/______/______
Hora______h
Data da admissão: ______/______/______
Hora______h
Data da alta: ______/______/______
∆t início dos sintomas: ________________________________
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Variáveis que Possam Modificar a Sistematização
Lista de variáveis do paciente e Variáveis estruturais/ambientais
1. Arritmias - instabilidade elétrica
2. PCR
3. Choque cardiogênico
4. Tamponamento cardíaco - centro cirúrgico
5. Dificuldade de acesso vascular
6. Oclusão aguda - centro cirúrgico
7. Sangramento após terapêutica
8. Instabilidade hemodinâmica
Data

Unidade

Variáveis

09. Seguro saúde
10. Atc-2º tempo
11. Tratamento cirúrgico
12. Laboratório
13. ECG
14. LICV
15. Manutenção do equipamento
16. Indisponibilidade de leito na UCOR
Descrição da variável
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