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RESUMO 

 

As doenças cardiovasculares possuem grande relevância nas taxas de mortalidade e 
aumento no número de hospitalizações, essas doenças acometidas por diversos 
fatores devem ser tratadas imediatamente após o aparecimento dos primeiros 
sintomas. O cuidado a pessoa idosa pós-infartada deve ser realizado de forma a 
proporcionar conforto, pois o período pós-infarto evidencia problemas secundários 
que exigem mudanças nos hábitos de vida e em seu dia a dia. Este estudo objetiva-
se estimar quais os benefícios do cuidado eficaz da enfermagem em pacientes idosos 
pós-infartados, demonstrando quais atribuições do enfermeiro no que tange as 
medidas preventivas para melhorar a qualidade de vida, de modo a conhecer as 
incumbências do enfermeiro no processo de recuperação, identificar as ações 
utilizadas para a melhoria da qualidade de vida destes pacientes e analisar os 
cuidados da enfermagem como cuidadora diante da dependência de complexidade 
do tratamento ao idosos pós-infartados. O estudo se dará por uma revisão bibliográfica 
descritiva com abordagem qualitativa de periódicos de enfermagem. É importante 
destacar que o enfermeiro enquanto membro integrante da equipe de saúde possui 
papel fundamental diante de todas as limitações apresentadas pelos pacientes 
acometidos pelo IAM e que impactam profundamente na qualidade de vida. 
 

Palavras-chave: Infarto do Miocárdio; Qualidade de Vida; Humanização da 

assistência; Assistência a idosos; Enfermagem. 

 

  



GOMES, Rosângela Pereira. Nursing care in the treatment of post-infarction 
patients. 2018. 34 p. Nursing Course Completion Work. Pitagoras College. Teixeira 
de Freitas - BA, 2018. 

ABSTRACT 

Cardiovascular diseases have a great relevance in mortality rates and an increase in 
the number of hospitalizations. These diseases, which are affected by several factors, 
must be treated immediately after the onset of the first symptoms. Post-infarct care 
should be performed in a way that provides comfort, as the post-infarction period 
highlights secondary problems that require changes in lifestyle and day to day life. This 
study aims to estimate the benefits of effective nursing care in post-infarcted elderly 
patients, demonstrating the nurse's attributions regarding preventative measures to 
improve the quality of life, so as to know the nurses' tasks in the nursing process. 
recovery, identify the actions used to improve the quality of life of these patients and 
analyze the nursing care as a caregiver due to the complexity dependence of the 
treatment to the post-infarcted elderly. The study will be based on a descriptive 
bibliographical review with qualitative approach of nursing journals. It is important to 
highlight that the nurse as an integral member of the health team plays a fundamental 
role in the face of all the limitations presented by the patients affected by AMI and that 
have a profound impact on the quality of life. 
 
 

Key-words: Myocardial Infarction; Quality of life; Humanization of care; Assistance to 
the elderly; Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da expectativa de vida, muito tem se observado acerca das 

doenças relacionadas ao envelhecimento populacional, dentre elas as doenças 

cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são ligadas a vários fatores de risco 

como obesidade, sedentarismo, ingestão de álcool e hipertensão arterial, tudo isso 

associada ao processo dinâmico e progressivo do próprio envelhecimento.  

As doenças cardiovasculares têm se tornado uma das principais causas de 

morte no Brasil sendo responsável pelo aumento no número de internações 

hospitalares, principalmente de idosos, o que requer tratamentos mais eficazes, afim 

de que não seja prejudicada a funções vitais de um organismo já desgastado pela 

idade avançada. Assim, tem-se no profissional de enfermagem um aliado para 

desenvolver o tratamento com maior excelência, devido a sua característica intrínseca 

de cuidador, será capaz de fornecer subsídios para uma recuperação eficaz, com o 

envelhecimento saudável e promoção a saúde desses idosos. 

O fundamento para tal estudo é a compreensão de como deve ser realizado o 

processo do tratamento de pacientes idosos pós-infartados devido ao grande número 

de idosos acometidos por doenças cardiovasculares, e como o tratamento realizado 

com o acompanhamento de um profissional de enfermagem pode trazer benefícios 

significativos na recuperação destes indivíduos, como também difundir os métodos 

usados na assistência da enfermagem que são capazes de promover maior eficácia 

ao tratamento de idosos pós-infartados, evitando complicações e podendo ser o fator 

de contribuição para a sobrevida desses pacientes. 

Diante das restrições observadas a pacientes acometidos por doenças 

cardiovasculares, priorizando as pessoas idosas que já detém certa limitação por 

conta de longos períodos vividos, surge o questionamento de “Quais benefícios do 

cuidado da enfermagem no tratamento de pacientes idosos pós-infartados? 

Assim este estudo objetiva-se estimar quais os benefícios do cuidado eficaz 

da enfermagem em pacientes idosos pós-infartados demonstrando quais atribuições 

do enfermeiro no que tange as medidas preventivas para melhorar a qualidade de vida 

dos idosos depois do infarto, de modo a conhecer as incumbências do enfermeiro no 

processo de recuperação do idoso pós-infartado, identificar as ações utilizadas para a 

melhoria da qualidade de vida de pacientes idosos pós-infartados e analisar os 
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cuidados da enfermagem como cuidadora diante da dependência de complexidade 

do tratamento ao idosos pós-infartados. 

O presente estudo se dará por uma revisão bibliográfica descritiva com 

abordagem qualitativa de periódicos de enfermagem, indexados na BIREME (Centro 

Especializado da Organização Pan-americana de Saúde), que abrange as bases de 

dados MEDLINE, LILACS e SCIELO acerca da temática, em período livre. Serão 

consideradas publicações que abordem a temática sobre a Assistência da 

Enfermagem a pacientes pós-infartados. 
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2. O ENVELHEIMENTO POPULACIONAL 

 

O envelhecimento é considerado como um fenômeno global que atinge 

inevitavelmente toda a população mundial, cuja mudança demográfica causa como 

consequência a baixa taxa de fertilidade e o aumento da expectativa de vida, sendo 

constatado, principalmente, a partir de meados do século XX, fato que vem se 

projetando a passos largos (LIMA-COSTA, 2011). 

Não obstante, os idosos representavam uma faixa 12% da população mundial, 

com uma estimativa de duplicar esse quantitativo até 2050 e triplicar em 2100, levando 

essa maior longevidade a ser considerada como uma história positiva para a 

população mundial, pois, esses anos extras de vida permitem à população planejar o 

futuro de modo distinto das gerações anteriores, dependendo de um elemento central: 

a saúde (UNITED NATIONS, 2015). 

Com o passar do tempo tem se observado como é predominante o contingente 

de pessoas com mais de 60 anos de idade, segundo a OMS (Organização Mundial da 

Saúde), um indivíduo, para ser classificado como idoso, deve-se levar em 

consideração o suporte e desenvolvimento do seu país. Em países desenvolvidos, as 

pessoas são consideradas idosas aos 65 anos, já nos países que se encontram em 

desenvolvimento, as pessoas envelhecem mais cedo, aos 60 anos de idade 

(MIRANDA, MENDES, SILVA, 2016). 

Segundo estudo do CELADE (2012, p. 11), as mudanças nas condições de vida 

da população e os avanços da medicina no combate a enfermidades reduziram 

mortalidades precoces e promoveram um aumento dos anos de vida, ou seja, desde 

1950 obteve um aumento de 22,5 anos da vida, alcançando uma idade superior 74,3 

anos entre os anos de 2010 a 2015.  

O CELADE (2012) estima que vários países da América Latina - como 

Argentina, Costa Rica, Cuba, Equador, México e Uruguai, têm superado a expectativa 

de vida de 75 anos para ambos os sexos. No entanto, ainda existem desigualdades 

importantes entre os países, como é o exemplo da diferença de 17 anos entre a 

expectativa de vida de Cuba (79,2 anos) e do Haiti (62,1 anos). 
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2.1 AS DOENÇAS RELATIVAS AO ENVELHECIMENTO 

Envelhecer não significa necessariamente adoecer, e segundo Manayo (2017) 

a maioria da população acima dos 60 anos é saudável, está ativa e em plena 

capacidade funcional. Por isso, a longevidade é um bônus para a sociedade brasileira. 

Inclusive, muitos idosos e idosas continuam trabalhando, mantêm suas famílias ou 

contribuem para tanto, constituindo parte da força produtiva e da sociedade de 

consumo.  

Porém, uma das consequências do envelhecimento populacional são os 

problemas de saúde que desafiam os sistemas de saúde e de previdência social, 

fazendo com que parte expressiva desse grupo de idosos possuem alguma ou 

múltiplas dependências físicas, mentais e sociais. Essas pessoas são as mais 

vulneráveis a doenças, violências, negligências e abandono, devido a baixa 

capacidade financeira e a falta das famílias. Também são essas as maiores vítimas 

da escassez de recursos, ficando a cargo das famílias atender às suas necessidades 

(MINAYO, 2017). 

Quando não existe uma doença associada, o envelhecimento está associado a 

um bom nível de saúde. Além disso, os avanços no campo da saúde e da tecnologia 

permitiram para a população com acesso a serviços públicos ou privados adequados, 

uma melhor qualidade de vida nessa fase. Com isso, é fundamental investir em ações 

de prevenção ao longo de todo o curso de vida, em virtude do seu potencial para 

“resolver os desafios de hoje e, de forma crescente, os de amanhã” (KALACHE, 2008). 

Com o aumento da expectativa de vida, as doenças associadas ao 

envelhecimento passam a ser mais aparentes fazendo com que haja uma alteração 

no cenário populacional, acarretando uma transição epidemiológica, com a 

predominância das doenças crônicas não transmissíveis e a ampliação da população 

de idosos. Essa longevidade tem como consequência a convivência com doenças 

crônicas e disfunções que são adquiridas com o passar dos anos de vida, que levam 

ao declínio da capacidade funcional e da autonomia, devido às perdas significativas 

das capacidades físicas e a presença de distúrbios patológicos (NASRI, 2008) 

O Brasil, enquanto país em desenvolvimento, é imprescindível criar meios para 

reverter esses fatores ocasionadores do adoecimento. Para Mendes (2010) a atual 

situação epidemiológica brasileira encontra-se com uma tripla carga de doenças, pois 

envolve, ao mesmo tempo: uma agenda não concluída de infecções, desnutrição e 
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problemas de saúde reprodutiva; o forte crescimento das causas externas; e o desafio 

das doenças crônicas e de seus fatores de risco, como o tabagismo, o sobrepeso, a 

obesidade, a inatividade física, o estresse, e a alimentação inadequada. 

Observa-se também na população idosa a presença constante de doenças 

crônico-degenerativas somada à decorrência de pluripatogenia (evidência de mais de 

uma doença concomitante) e à carência de respostas mais coerentes dos sistemas 

de saúde, uma vez que estes, de acordo com Mendes (2010), são as respostas sociais 

deliberadas às necessidades de saúde da população. Desta maneira, um 

envelhecimento bem-sucedido não depende apenas das políticas públicas de saúde, 

mas o setor saúde deve estar preparado para dar respostas nos campos da prevenção 

e promoção da saúde das pessoas idosas. 

O envelhecimento populacional tem sido um dos grandes desafios para os 

órgãos responsáveis pela saúde pública, devido à dificuldade de adequação e 

limitação dos serviços oferecidos a esta nova demanda, sendo necessário a adesão 

de estruturas e tecnologias especificas, com profissionais habilitados para 

atendimento dos indivíduos dessa faixa etária. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2015) os idosos podem adquirir 

doenças, incapacidades e sequelas que exigem ações integrais do sistema de saúde, 

sendo as mais presentes as doenças do aparelho respiratório, aparelhos digestivos, 

nutricionais e metabólicas, neoplasias e de causas externas. O que requer do sistema 

de saúde uma organização assistencial contínua e multidisciplinar, que renove o 

processo de trabalho, assegurando a realização de ações e serviços de saúde que 

promovam a saúde e o bem-estar dessa população idosa de forma permanente. 

Principalmente, em virtude da associação entre o envelhecimento populacional e o 

aumento da demanda por uma assistência especializada e de alto custo. 

2.2 AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

De acordo com dados mostrados pelo Ministério da Saúde as doenças 

cardiovasculares representam boa parte das causas de óbitos no país, apesar de dos 

avanços na medicina ainda é grande o índice de mortalidade de pessoas acometidas 

por doenças cardíacas. As doenças cardiovasculares (DCV) são de vários tipos, 

sendo as mais preocupantes a doença das artérias coronárias (artérias do coração) e 

a doença das artérias do cérebro. Quase todas são provocadas por aterosclerose, ou 
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seja, pelo depósito de placas de gordura e cálcio no interior das artérias que dificultam 

a circulação sanguínea nos órgãos e podem mesmo chegar a impedi-la. Quando a 

aterosclerose aparece nas artérias coronárias, pode causar sintomas e doenças como 

a angina de peito, ou provocar um enfarte do miocárdio (BRASIL, 2016) 

As doenças cardiovasculares são consideradas a maior causa de mortes no 

Brasil, se tornando um problema emergencial para a saúde pública, fazendo com que 

no ano de 2012 o Ministério da Saúde investisse alto em internações relacionadas a 

problemas do coração. Esta tendência para o aumento de índices de pessoas com 

doenças no coração tem se confirmado mundialmente principalmente em países 

desenvolvidos (BRASIL, 2014). 

Vários fatores colaboram para o aumento das DVC, a despeito de ser um tipo 

de doença crônica não transmissível, suas principais complicações são: cardiopatia 

isquêmica, acidentes vasculares cerebrais, insuficiência renal crônica e insuficiência 

cardíaca. A maioria destas patologias está enquadrada no grupo de doenças do 

aparelho circulatório de acordo com a classificação internacional de doenças (CID - 

10), publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (OPS, 2011). 

2.2.1 Arritmia 

As arritmias cardíacas são as alterações das frequências, formação e/ou 

condução do impulso elétrico através do miocárdio, são alterações que ocorrem no 

ritmo do batimento do coração. Essas alterações são frequentes na população em 

geral, mas em particular nos pacientes com doenças cardíacas. Seus portadores 

podem passar a vida sem manifestações clínicas específicas ou ter sua qualidade 

significativamente comprometida e, em casos extremos, ser suscetíveis à morte 

súbita. 

As arritmias podem ser classificadas ainda como primárias (aquelas de 

surgimento espontâneo), ou secundárias (consequência de outros distúrbios 

cardíacos), estas últimas muito presentes no infarto agudo do miocárdio e na doença 

de Chagas. A doença se apresenta com alterações moleculares no coração 

predispõem ao desenvolvimento de alteração no ritmo cardíaco, no entanto, as 

propriedades celulares e de rede do órgão não devem ser esquecidas. A fisiopatologia 

das arritmias cardíacas envolve mecanismos diversos, relacionados à automaticidade 
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na geração do impulso, pós-despolarização e disparo do automatismo e condução do 

impulso (GOLDMAN, 2009). 

O paciente com arritmia pode apresentar quadros clínicos variados, podendo 

ocorrer palpitações, síncope, pré-síncope, dor precordial ou mesmo morte súbita. 

Destas, a mais comum é a palpitação. No entanto, as arritmias podem ser 

assintomáticas, e evoluir diretamente para uma morte cardíaca súbita, o que nos 

lembra da importância do diagnóstico precoce e da conduta adequada diante do tipo 

de arritmia encontrado (SBC, 2010) 

A avaliação de um paciente com suspeita de arritmia cardíaca começa pela 

obtenção de uma história clínica detalhada, caracterizando o tipo, os fatores 

desencadeantes, a frequência, a duração e o comprometimento hemodinâmico. 

Quando os sintomas forem severos, colocando em risco a vida do paciente, deverão 

ser investigados em regime de internação hospitalar (SBC, 2010) 

2.2.2 Insuficiência Cardíaca 

A Insuficiência Cardíaca é uma doença prevalente no mundo todo, cuja 

incidência vem aumentando à medida que a população envelhece e que as doenças 

cardiovasculares de maneira geral se tornam mais incidentes. Quando não tratada, 

pode causar grande morbidade ao paciente, podendo assumir características de 

malignidade nas formas avançadas, com mortalidade maior que muitos tipos de 

câncer. Porém, o tratamento correto pode mudar essa história. 

A prevalência da IC vem aumentando nos últimos anos em todo o mundo, 

tornando-se um grave problema de saúde pública. As razões para isto incluem o 

envelhecimento da população e os avanços terapêuticos no tratamento do Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM), da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e mesmo da IC, 

que elevam a sobrevida e, consequentemente, promovem aumento em sua 

prevalência (BOCCHI et tal, 2012). 

Muitas doenças associadas à IC pioram seu prognóstico. A Fibrilação Atrial 

(FA) atinge aproximadamente 20 a 30% dos pacientes com IC aguda. A prevalência 

de insuficiência renal em pacientes ambulatoriais com IC pode chegar a 29,6%, sendo 

um marcador de mau prognóstico. Além disso, sabe-se que hiponatremia, níveis 

elevados de Peptídeo Natriurético Tipo B (BNP), múltiplas internações e doença 

pulmonar associada também são preditores de mau prognóstico (YANCY et tal, 2013). 
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Algumas medidas terapêuticas são capazes de ajudar a diminuir a mortalidade 

de pessoas que tenham Insuficiência Cardíaca, que são consideradas pelas diretrizes 

mundiais como medidas de prevenção dessa doença. Porém, no Brasil, as 

medicações introduzidas na fase hospitalar frequentemente não seguem as diretrizes 

atuais, podendo contribuir para elevada morbidade, mortalidade e custos econômicos 

desta síndrome (ALBUQUERQUE et tal, 2015). 

Um dos sintomas aparentes de uma pessoa com insuficiência cardíaca é a 

dispneia, dificuldade de respirar caracterizada por uma respiração rápida e curta, 

acompanhada de edema periférico ou congestão pulmonar. Alguns exames também 

são solicitados em caso de suspeita de insuficiência cardíaca objetivando a 

confirmação do diagnóstico de IC e diferenciar o tipo de insuficiência, se sistólica ou 

diastólica (com implicações no tratamento), avaliar e determinar as causas da IC 

estabelecendo um diagnóstico a fim de observar se existe outros edemas ou dispneia, 

para realizar um acompanhamento clínico e possíveis efeitos colaterais das 

medicações utilizadas. 

O diagnóstico da IC, como na maioria das doenças, é realizado por uma história 

médica completa acompanhada de exames físicos cuidadosos, estes formam a base 

da avaliação do paciente objetivando fornecer informações importantes em relação à 

etiologia, a possíveis fatores de exacerbação, além de dados relevantes para o 

manejo apropriado (MANN et tal, 2015) 

Identificar e corrigir a causa da IC é essencial, uma vez que algumas delas são 

potencialmente tratáveis e/ou reversíveis, uma vez que são consideradas o último 

estágio da maioria das doenças cardiovasculares. As etiologias isquêmica, valvar, 

hipertensiva, congênita e alcoólica são causas comuns que podem apresentar 

reversão parcial ou até mesmo total com intervenções farmacológicas ou 

procedimentos invasivos ou cirúrgicos. Sempre que possível, a etiologia deve ser 

tratada e corrigida. Mesmo pacientes assintomáticos e sem lesão estrutural, mas que 

tenham fatores de risco para IC (pacientes estágio A pela classificação da AHA) 

devem ter controle agressivo dos fatores de risco para a prevenção de IC (MANN et 

tal, 2015) 
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2.2.3 Doença Cardíaca Isquêmica 

De acordo a fisiopatologia da cardiopatia isquêmica dois processos estão 

implicados: a oferta e a demanda de oxigênio pelo miocárdio. A isquemia miocárdica 

ocorre quando há desequilíbrio na oferta e na demanda de oxigênio. Por outro lado, 

duas situações alteram a oferta de oxigênio para o miocárdio: a isquemia e a 

hipoxemia. Em algumas condições, o comprometimento da oferta de oxigênio é 

secundário à diminuição do fluxo sanguíneo, sendo essa a fisiopatologia da maioria 

dos casos de infarto agudo do miocárdio (IAM) e dos episódios de angina instável 

(BRAUNWALD, 2000). 

Devido ser grande causa de morbidade e sua importante prevalência, os casos 

estáveis dessa doença devem ser manejados na Atenção Primária à Saúde (APS). A 

principal causa é a aterosclerose, doença que causa degeneração nas células, porém 

podem ocorrer eventos por espasmo coronariano, alteração da relação da oferta de 

oxigênio e demanda miocárdica ou trombose coronariana (ROSA et tal, 2017). 

As características clinicas da cardiopatia isquêmica é suspeitada de acordo 

com as características da dor torácica e a probabilidade clínica da doença. A angina 

é caracterizada por dor ou desconforto em aperto nas regiões torácica, epigástrica, 

mandíbula, ombro, dorso ou membros superiores, que tipicamente é agravada por 

exercício ou estresse emocional e aliviada com o uso de nitrato ou repouso (CESAR 

et al, 2014).  

O acompanhamento da cardiopatia isquêmica deve ser realizado na APS 

mantendo uma periodicidade de consultas adequadas para avaliar o controle da 

doença e seus fatores de risco, bem como otimizar tratamento farmacológico. A 

equipe multidisciplinar tem papel importante no auxílio do controle dos fatores de risco 

e identificar modificações nas queixas do paciente que sugiram avaliação precoce 

com o médico (CESAR et al, 2014). 

O tratamento medicamentoso para a cardiopatia isquêmica tem o objetivo de 

prevenir o infarto do miocárdio e reduzir a mortalidade e reduzir os sintomas e a 

ocorrência da isquemia miocárdica, propiciando melhor qualidade de vida, isso inclui 

orientação dietética e de atividade física. Outras medidas invasivas podem ser usadas 

dependendo da gravidade da doença, como Cirurgia de revascularização direta, 

RMCL associada a enxertos cirúrgicos e RMPL. 
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2.2.4 Hipertensão Arterial 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é considerada um dos mais importantes 

fatores de risco modificáveis, visto que, o aumento da pressão arterial (PA), a partir 

de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e independente, contribui para o aumento 

gradativo da mortalidade por DCV (SBC, 2010) 

A hipertensão é uma doença multifatorial e é considerada como um dos fatores 

de risco primários para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares que são 

atualmente as principais causas de gastos com tratamentos, geração de 

incapacidades, perdas na qualidade de vida e incremento no número de óbitos, 

constituindo assim um grave problema de saúde pública mundial (ROSA, PLAVNIK, 

2006). 

A HAS apresenta como principais fatores de risco o sedentarismo, o estresse, 

maus hábitos alimentares, excesso de peso, tabagismo e a idade. Esses fatores, na 

maioria comportamentais, estão associados diretamente às doenças do coração e à 

hipertensão arterial. A HAS é a causa de maior risco para doenças cardiovasculares, 

que são responsáveis por elevados custos médicos e socioeconômicos para a saúde, 

por perdas relevantes na qualidade de vida e na produtividade, além de serem 

responsáveis por morte prematura ou sobrecarga na demanda dos serviços 

assistenciais, podendo causar ausência prolongada do empregado, comprometimento 

da concentração e desempenho no trabalho devido aos seus sintomas 

acompanhantes (SBH, 2010) 

2.3 FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO AS DOENÇAS CARDIACAS 

Vários são os fatores de risco para tais doenças, podem ser citados: tabagismo, 

dislipidemias, hipertensão arterial (HA), diabetes mellitus (DM), obesidade e 

sobrepeso, sedentarismo, dieta pobre em vegetais e frutas, uso de álcool, estresse 

psicossocial, e idade acima de 45 anos para homens e 55 anos para mulheres 

(BRASIL, 2016a; MOREIRA; GOMES; SANTOS, 2010). O sedentarismo ganha 

destaque em relação às DCVs, sendo um dos principais fatores, além de ser 

considerado um dos entraves para a saúde pública e comprometer entre 50 a 80% da 

população do mundo (REZENDE et al., 2014). 
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As modificações no estilo de vida e o controle dos fatores de risco modificáveis, 

ou seja, aqueles sobre os quais podem atuar o paciente e a equipe de saúde, como 

dislipidemias, obesidade, HA, DM, tabagismo, sedentarismo, entre outros, são 

considerados a base do tratamento e controle das DCV e demandam ações 

multidisciplinares em todos os níveis de atenção à saúde, prioritariamente na atenção 

básica (CHAVES et al, 2015). 

Os fatores de risco considerados não modificáveis, são aqueles nos quais não 

se pode mudar, como os antecedentes familiares, sexo e idade avançada (CHAVES 

et al., 2015). Um fator de risco é uma condição que aumenta o risco cardiovascular, 

ou seja, aumenta a probabilidade de sofrer uma doença cardiovascular. Os fatores de 

risco podem ser divididos em duas grandes categorias: fatores de risco modificáveis 

e fatores de risco não modificáveis (BRASIL, 2016) 

Fatores de risco modificáveis: 

• Açúcar elevado no sangue (diabetes)  

• Colesterol elevado (hipercolesterolemia)  

• Trigliceridos elevados (hipertrigliceridemia)  

• Pressão arterial elevada (hipertensão arterial)  

• Excesso de peso e obesidade  

• Hábito de fumar  

• Abuso de bebidas alcoólicas  

• Pouco exercício físico (sedentarismo) 

  

Fatores de risco não modificáveis  

• Idade  

• Sexo  

• Genética (inclui a história familiar de doenças cardiovasculares) 

(BRASIL, 2016) 

 

As medidas de prevenção se concentram na adequação de hábitos alimentares 

saudáveis, mesmo que a genética e a idade tenham grande importância na evolução 

dessas doenças, modificações no estilo de vida podem reduzir a possibilidade de 

eventos cardiovasculares. A prevenção e conscientização torna-se uma estratégia 

ideal para possibilitar a prevenção de doenças e a redução dos fatores de risco, e 
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locais públicos ou privados que tratam de pessoas com alguma doença em vigência 

(RODRIGUES et tal, 2014). 
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3. AS DOENÇAS CARDIACAS NOS IDOSOS 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno incontestável que vem 

ocorrendo mundialmente e nos países em desenvolvimento mais rapidamente em 

relação aos países desenvolvidos. A queda de mortalidade e natalidade em países 

industrializados, iniciada no século passado, aconteceu em conjunto com a ampliação 

da cobertura vacinal, dos sistemas de proteção social e das melhorias das condições 

de habitação, alimentação, trabalho e saneamento básico (OMS, 2000). 

As estatísticas mostram que a maior causa de mortalidade e morbidade é a 

doença cardiovascular. A doença coronariana é a causa de 70 a 80% de mortes, tanto 

em homens como em mulheres e a insuficiência cardíaca congestiva, mais comum de 

internação hospitalar, de morbidade e mortalidade na população idosa. Ao contrário 

da doença coronariana, a insuficiência cardíaca congestiva continua aumentando. 

Assim, a preocupação maior é com as doenças cardíacas, abandonando outras 

doenças ou medidas preventivas tão importantes, que talvez contribuam para evitar 

os problemas no coração (RODRIGUES, 2014) 

Ao se avaliar o idoso, quanto ao predomínio das doenças, as crônico-

degenerativas se destacam e entre elas a doença coronariana. A incidência de 

cardiopatia isquêmica, na idade de 70 anos, é de 15% nos homens e 9% nas 

mulheres. Com diagnóstico clínico, a doença coronariana aumenta para 20% tanto no 

homem quanto na mulher. Estudos de autópsia em clínicas de pacientes com idade 

de 90 anos ou mais revelaram que 70% desses tiveram uma ou mais oclusões de 

vasos coronarianos. A idade tem sido mostrada como um fator independente para a 

doença coronariana (MIRANDA et al, 2016) 

Com esse entendimento, as políticas públicas têm ressaltado o sentido positivo 

do envelhecimento, a contribuição da pessoa idosa com sua riqueza de 

conhecimentos, habilidades, experiências na vida cotidiana e laboral. Para esse 

sentido positivo do envelhecimento são utilizados diferentes termos: envelhecimento 

bem-sucedido, envelhecimento ativo e, mais recentemente, a retomada do termo 

envelhecimento saudável, proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS,2016) 
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3.1 FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIACAS EM IDOSOS 

A mortalidade por DCV é um fenômeno que possui diferentes fatores de risco 

associados, desde fatores comportamentais e sociais a genéticos e, por isso, é 

possível inferir que sua distribuição pode se apresentar de forma diferenciada, uma 

vez que o contexto no qual diferentes grupos populacionais estão inseridos é variável. 

Nesse sentido, pode-se observar que as configurações territoriais, bem como o 

processo de urbanização, têm repercussão direta na forma como os mais diversos 

grupos populacionais enfrentam esse conjunto de doenças (MANSUR, FAVARATO, 

2012) 

Os mais importantes fatores de risco comportamentais, tanto para doenças 

cardíacas quanto para AVCs, são dietas inadequadas, sedentarismo, uso de tabaco 

e uso nocivo do álcool. Os efeitos dos fatores comportamentais de risco podem se 

manifestar em indivíduos por meio de pressão arterial elevada, glicemia alta, 

hiperlipidemia, sobrepeso e obesidade. Esses “fatores de risco intermediários” podem 

ser mensurados em unidades básicas de saúde e indicam um maior risco de 

desenvolvimento de ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, insuficiência 

cardíaca e outras complicações (OMS, 2016). 

Entre os problemas decorrentes do envelhecimento considerados fatores de 

risco para as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial pode ser considerada 

uma das principais causas de morbimortalidade e complicações cardiovasculares, 

sendo por vezes relacionadas com algum tipo de incapacidade física para o idoso. 

Dessa forma, gera maior custo financeiro, considerando a necessidade de oferta de 

serviços especializados pelo Estado, assim como de ampliação da assistência na 

atenção básica (FERREIRA et al, 2014) 

A cessação do tabagismo, redução do sal na dieta, consumo de frutas e 

vegetais, atividades físicas regulares e evitar o uso nocivo do álcool têm se mostrado 

eficazes para reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o tratamento 

medicamentoso da diabetes, hipertensão e hiperlipidemia pode ser necessário para 

reduzir os riscos cardiovasculares e prevenir ataques cardíacos e AVCs. Políticas de 

saúde que criam ambientes propícios para escolhas saudáveis acessíveis são 

essenciais para motivar as pessoas a adotarem e manterem comportamentos 

saudáveis (OMS, 2016). 
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3.2 QUALIDADE DE VIDA COMO PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIACAS 

A  manutenção  de  uma vida  saudável depende de uma série de cuidados, em 

especial, de uma conduta consciente na qual o indivíduo se alimenta adequadamente 

e aprimora um estilo  de  vida  que  visa  à  prevenção  das  doenças,  como  a  prática  

de exercícios  físicos,  a  redução de  peso,  o  combate  ao  estresse e o  controle na  

ingestão  de  alimentos  ricos  em colesterol.  Essas medidas preventivas são 

importantes e valiosas no combate às enfermidades que afetam o sistema 

cardiovascular (OMS, 2016) 

Deste modo, a compreensão do envelhecimento saudável, segundo a definição 

da OMS, é abrangente e relevante para todas as pessoas idosas, mesmo para 

aquelas que convivem com a experiência de doenças crônicas; também não está 

centrada na ausência de agravos e nem tampouco restrita à funcionalidade do idoso, 

mas em um processo que possibilitará a construção de habilidades que lhe permitirão 

vivenciar o envelhecimento da melhor forma possível (BEARD et al, 2017) 

Idosos desnutridos estão mais propícios a apresentar altas incidências de 

infecções, osteoporose, fraturas, problemas respiratórios e cardíacos, bem como altas 

taxas de mortalidade relacionadas à gravidade das deficiências nutricionais. A 

manutenção de um estado nutricional adequado é importante, pois de um lado 

encontra-se o baixo-peso, que aumenta o risco de infecções e mortalidade, e do outro, 

o sobrepeso, que aumenta o risco das DCNT, como hipertensão, diabetes mellitus e 

hiperlipidêmicas (BUENO, MARTINO, FERNANDES, COSTA, & SILVA, 2008). 

A necessidade de avaliar periodicamente os idosos, no intuito de detectar 

problemas de saúde e fatores de risco relacionados com as alterações 

cardiovasculares é evidente. O objetivo fundamental é redobrar a atenção à saúde do 

idoso, com a finalidade de atingir o máximo de vida ativa na comunidade junto à 

família, com o maior grau possível de autonomia, de independência física, psíquica e 

social. Para tanto, cabe às autoridades competentes intensificar suas ações no 

processo de educação em saúde com vistas a manter o padrão de qualidade de vida 

compatível com os recomendados pelo Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) vigente no 

país. 

Os idosos percebem o envelhecimento saudável como a adoção de hábitos e 

comportamentos inerentes ao estilo de vida, com destaque para a alimentação 

saudável, práticas de atividades físicas não ser tabagista e nem etilista. Esses hábitos 



 28

e comportamentos são fatores de proteção e auxiliam no controle de doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), que correspondem às maiores causas de mortalidade da 

população idosa, por desfechos como a doença cardíaca isquêmica, acidente vascular 

cerebral e doença pulmonar obstrutiva crônica (BEARD et al, 2016). 

Para proporcionar uma melhor qualidade de vida para o idoso em aspectos 

cognitivos, motores e afetivos, o exercício físico sempre foi considerado um importante 

fator; juntamente com outros componentes de um estilo de vida ativo, proporciona 

uma melhor qualidade de vida, com melhoras funcionais e na mobilidade do idoso 

(GARUFFI et al., 2011). 

A prática regular de exercícios físicos promove o controle e a diminuição da 

gordura corporal, aumentando a massa muscular e a densidade óssea; melhora na 

capacidade de flexibilidade; fortalecimento de tecido conectivo; aumento do volume 

de sangue e ventilação pulmonar, diminuição da frequência cardíaca em repouso e 

ativo, controle da pressão arterial; melhora nos níveis de HDL e diminuição no LDL, 

triglicérides, colesterol total, níveis de glicose; diminuição dos riscos de doenças 

cardiovasculares, osteoporose, obesidade, câncer de cólon e de útero (MATSUDO, 

2009). 
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4. A ENFERMAGEM NO CUIDADO AO IDOSO 

 

O cuidado tem sua origem no desejo de perpetuar a vida. É um valor, bem 

social, produto de um sistema organizacional de cuidados, com múltiplas interações 

humanas estabelecidas entre o enfermeiro e os pacientes, suas famílias, bem como 

os demais profissionais da equipe de saúde e da gestão dos serviços, para cuidar do 

ser humano no seu processo saúde-doença, bem como na sua morte (DECKMAN et 

al, 2013). 

As funções do enfermeiro incluem prestar cuidado de ajuda, dar informação e 

educar para a saúde, uma vez que o cuidado em enfermagem se centra numa relação 

dinâmica com o paciente, o enfermeiro deverá cuidar de cada pessoa considerando 

as suas necessidades e aspirações. A falta de cuidado, no cotidiano do homem, 

representa o grande problema da humanidade. É preciso que os profissionais que 

lidam diretamente com a vida humana desenvolvam um cuidado ético consigo e com 

os outros (CASTRO et al, 2014). 

O processo laboral do enfermeiro é considerado complexo, devido à 

necessidade de desempenho de atividades gerenciais e assistenciais, determinando 

a tomada de decisão adequada e rápida. Isso contribui para que na assistência à 

saúde, as atividades sejam organizadas de maneira apressada, de modo a tornarem-

se indiferentes, isso ocasiona o que se chama de esquecimento-do-ser. Em meio a 

essa celeridade demasiada, a saúde, o cuidado e as pessoas sofrem os resultados 

da indiferença. O conhecimento fica limitado a especializações e o pensamento 

fracionado, fato que conduz à compreensão dos acontecimentos da vida de forma 

limitada (CASTRO et al, 2014). 

Ao compreender o cuidado humano como imprescindível, tanto como uma 

forma de viver como de se relacionar e que a necessidade do cuidado se dá em todas 

as situações de vida3 faz-se necessário, para que seja a essência da profissão de 

enfermagem, ser demonstrado e ser relevante para o desenvolvimento da prática e 

para quem está sendo cuidado. Desta forma pode-se dizer que quando prestado de 

forma planejada e sistematizada, se caracteriza como próprio da enfermagem 

(DECKMAN et al, 2013). 

Os profissionais de enfermagem podem demonstrar a essência, os valores e 

os marcos conceituais da profissão de diversas maneiras, uma delas seria a 

consolidação de metodologias assistenciais baseadas nos marcos teóricos da prática 
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de enfermagem, que vão refletir nos modos de cuidar e na visão de mundo dos 

profissionais. A incorporação teórica tanto da prática de enfermagem quanto do cuidar 

em saúde contribui para consolidação da visibilidade do enfermeiro e da 

representação social da profissão (CASTRO, et al, 2014). 

4.1 A ASSISTENCIA DA ENFERMAGEM NO TRATAMENTO DO IDOSO 

INFARTADO 

O período pós-infarto evidencia problemas secundários que exigem mudanças 

nos hábitos de vida e em seu dia a dia. Além disso, os familiares podem apresentar a 

sensação de solidão diante da necessidade de maior atenção e apoio para o 

enfrentamento das alterações na rotina diária, necessitando de apoio social a cada 

fase da doença para otimizar a recuperação do paciente (FREITAS et al, 2013). 

No que diz respeito aos pacientes infartados, a equipe de enfermagem possui 

papel fundamental no cuidado e no conforto após o infarto agudo do miocárdio no 

ambiente hospitalar e para além disso, no contexto domiciliar, onde são levadas em 

consideração orientações relacionadas com os hábitos, costumes e aspectos culturais 

do paciente, para elaborar um plano de cuidado individual e específico, com vistas à 

recuperação e cuidado humanizada (GARCIA et al, 2013) 

O enfermeiro como membro da equipe de saúde deve estar preparado para 

realizar uma assistência de qualidade aos idosos pós infartados realizando a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) garantindo ao paciente uma 

atenção isenta de riscos, prudente e segura em sua conduta. É um método que foi 

desenvolvido especificamente para aplicação da abordagem científica ou da solução 

de problemas na prática de sua aplicação (LIMA; PEREIRA; CHIANCA, 2006). 

A SAE constitui-se uma atividade privativa do enfermeiro sendo regulamentado 

através da resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 358/2009 a 

qual dispõe autonomia para o enfermeiro aplicar seus conhecimentos científicos na 

assistência à pessoa humana assegurando a qualidade e a continuidade da 

assistência de enfermagem (COFEN, 2009). 

As ações aos pacientes vítimas de IAM devem contemplar medidas eficazes e 

eficientes desde a suspeita diagnóstica até a minimização dos riscos impostos à 

vitalidade dos mesmos. Em virtude disso, o enfermeiro, profissional que está presente 

na assistência aos pacientes de forma diferenciada, deve voltar-se para um cuidar 
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integral, visando atender as suas necessidades. Na maioria das vezes, o enfermeiro 

é o primeiro contato desses pacientes com o serviço de saúde, assim eles podem 

distinguir os sinais e sintomas de IAM e de outras emergências cardiovasculares, visto 

que o tempo é um fator determinante e primordial para o prognóstico (BRASIL, 2009) 

4.2 ESTRATÉGIAS DA ENFERMAGEM PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE 

VIDA DOS IDOSOS PÓS-INFARTADOS 

Os pacientes muitas vezes apresentam limitações físicas que interferem no 

cotidiano do trabalho, além disso, o uso de inúmeras medicações e até mesmo a 

depressão após a instalação da doença podem impactar decisivamente na qualidade 

de vida. A qualidade de vida pode ser ainda mais prejudicada com o envelhecimento, 

pois estão associadas a esta etapa da vida as restrições das atividades do cotidiano 

agravadas na vigência do IAM (GARCIA et al, 2013) 

As atividades de recreação, lazer e socialização com amigos, além do 

acolhimento por parte dos familiares como estratégias positivas e eficazes na tentativa 

de promover qualidade de vida. Tais ações promovem o relaxamento muscular e 

psicológico que alia prática de bem-estar ao diálogo com pessoas diferentes e com a 

família, constituindo-se em importantes estratégias para melhoria da qualidade de vida 

dos pacientes (CASTRO et al, 2014). 

Para pacientes acometidos pelo IAM, recomenda-se realizar estudos sobre sua 

relação social, para que a adesão ao tratamento medicamentoso seja eficaz, 

prevenindo interrupções, com o intuito de melhorar na qualidade do tratamento. As 

práticas de atividades físicas vêm sendo adotadas como uma estratégia importante, 

na diminuição de riscos de infarto e na diminuição de agravos pós o IAM (GARCIA et 

al, 2013) 

A equipe de enfermagem vem adotando conhecer todas as experiências do 

paciente, com o objetivo de conhecê-lo num todo, para que o cuidado após o infarto 

seja mais específico para cada um, contribuindo bastante para a melhoria deste. 

Conhecer os hábitos e costumes dos pacientes é uma estratégia que a enfermagem 

vem cada vez mais adotando, para proporcionar um conforto ideal, tentando mantê-lo 

o mais próximo das suas atividades do dia a dia (FREITAS et al, 2013). 

Com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos pelo 

IAM, o enfermeiro atenta-se a identificar sinais que evidenciem uma evolução no 
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quadro, como ansiedade, dor aguda e outros sintomas, para estar sempre atento na 

elaboração de estratégias no cuidado. Realizar atividades físicas vem sendo uma 

recomendação constante em basicamente todas as literaturas, para diminuir fatores 

de risco no infarto e nos pós-infarto, influenciando diretamente na melhora do quadro 

e, consequentemente, na qualidade de vida do paciente (BEARD et al, 2016) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após o trabalho realizado para a construção desta produção textual observou-

se que o enfermeiro tem importante papel na recuperação e manutenção da saúde do 

indivíduo. Assim, a atuação do enfermeiro dentro da equipe multidisciplinar voltada 

para o indivíduo como um todo e não apenas o pós-infartado, é primordial para os 

serviços de saúde no que diz respeito à promoção à saúde dos clientes/pacientes que 

são assistidos em serviços tanto hospitalares como domésticos. 

Mesmo com a grande preocupação relacionada ao bem-estar da população 

idosa, evidenciada pelo leque de políticas, estatutos e programas que asseguram os 

direitos nos mais diversos aspectos que atingem as necessidades dessa crescente 

população, são muitos os desafios enfrentados para realizar uma maior contribuição 

por parte da enfermagem, usando o modelo assistencial de qualidade no enfretamento 

das limitações ocasionadas pelo IAM na vida e no cotidiano dos idosos pós-infartados, 

buscando resultados positivos para estes pacientes. 

É de responsabilidade dos profissionais da enfermagem atuarem na prática 

assistencial e assistirem os seres humanos acometidos por essa doença, de forma 

que esteja com o olhar  voltado para estratégias que possam melhorar a qualidade de 

vida dessas pessoas, estratégias essas, que devem ser implementadas desde o 

momento da internação hospitalar, durante e após a alta do paciente com vistas ao 

seu autocuidado e adesão ao tratamento para o sucesso da terapêutica instituída. 

A implantação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE), permite 

um cuidado integral a pessoa com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Este 

sistema dispõe de diagnósticos de enfermagem e as intervenções para o alcance do 

resultado esperado. Desta forma, pode se afirmar sobre a importância do profissional 

da enfermagem na criação e manutenção da sistematização da assistência de 

enfermagem ao paciente pós IAM, possibilitando assim um plano de cuidado favorável 

para sua reabilitação e restruturação do dano ao meio social, sendo capaz de avaliar, 

implementar e reavaliar os resultados e adequar o tratamento de acordo com as 

necessidades de cada pessoa. 
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