
A mortalidade por enfarte agudo do miocárdio manteve-se inalterada nos últimos anos, com um agravamento 

da mortalidade abaixo dos 70 anos (DGS, 2017). Reconhecendo esta problemática, os enfermeiros da unidade de cuidados inter-

médios coronários do Hospital de Braga iniciaram um projeto no âmbito da prevenção terciária após evento isquémico.  Este re-

conhece a pessoa como agente ativo na gestão da sua doença e a família como meio de promoção de mudança e de vigilância.  

Visa a promoção de uma tomada de decisão mais consciente, autónoma e responsável, o que se pode traduzir no abandono ou 

controlo dos fatores de risco cardiovasculares modificáveis e no recurso às unidades do SNS de forma mais adequada. 

Introdução  

Melhoria de Outcomes na Pessoa com 

Enfarte Agudo do Miocárdio 

 

• Capacitar o utente para o reconhecimento dos sintomas de alerta; 

• Sensibilizar para ativação precoce do número nacional de emergência médica;   

• Identificar/esclarecer dificuldades de adaptação após o evento isquémico; 

• Promover adesão ao regime terapêutico; 

• Identificar e impulsionar alterações nos fatores de risco modificáveis: 

• Abandono do sedentarismo; 

• Cessação tabágica ou diminuição do consumo 

de cigarros; 

• Adopção de hábitos alimentares adequados; 

• Diminuição do consumo de bebidas alcoólicas.  

Os resultados permitem inferir que o projeto contribui para o abandono de fatores de risco cardiovasculares 

modificáveis. Como impacto na prática clínica, evidencia-se que as etapas desenvolvidas se traduzem em outcomes e no valor 

acrescentado para a pessoa que sofreu um enfarte agudo do miocárdio. A replicabilidade do mesmo em outras instituições pode-

rá dotar a pessoa de mais ferramentas para gerir o seu processo terapêutico, diminuindo, por isso, a recorrência de complicações 

e promovendo uma tomada de decisão consciente sobre o seu estado de saúde. 

A sustentabilidade e o potencial de replicabilidade do projeto são garantidos através dos recursos humanos que desenvolvem 

o projeto, nomeadamente a totalidade da equipa de enfermagem dos cuidados intermédios coronários. 

Objetivos 

Resultados 
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• Identificação de hábitos de vida, 

motivações, crenças, adesão ao re-

gime terapêutico e suporte familiar;  

 
• Identificação de focos de atenção/

diagnósticos; 

 
• Planeamento/Intervenção: inicio do 

processo de ensinos. 

Entrega de panfletos sobre 

 enfarte, alimentação saudável e 

 cateterismo cardíaco 

• Abordagem dos sinais e sintomas 
de alerta, número nacional de 
emergência médica, fatores de ris-
co e gestão do regime terapêutico; 

 
• Recurso a material audiovisual; 

 
• Referenciação para consulta ces-

sação tabágica; 

 
• Questionário de avaliação de co-

nhecimentos. 

•Cognitivamente preservados; 

• Motivação presente. 
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Critérios de seleção: 
• Integração na 1º e/ou 2º etapa; 

• Hospital de referência: Braga. 

•   Avaliação da aquisição de com-

portamentos de procura de saúde 

no domicilio; 

 
•  Aplicação de uma entrevista es-

truturada de reavaliação 

(Avaliação Outcomes); 

 
•  Reforço de ensinos; 

 
•  Avaliação da necessidade de        

encaminhamento médico. 

Hábitos de Exercício Hábitos Tabágicos Hábitos Etílicos Hábitos Alimentares Regime Medicamentoso 

Prática de exercício físico  

regular 

Antes intervenção: 

28,8% (17) 

Após intervenção: 

69,5% (41) 

Não fumadores 

Antes intervenção: 

62,7% (37) 

Após intervenção: 

98,3% (58) 

Consome <= 2 copos de  

álcool por dia 

Antes intervenção: 

67,8% (40) 

Após intervenção: 

96,6% (57) 

Apresentam dieta adequada 

Antes intervenção: 

15,3% (9) 

Após intervenção: 

100% (59) 

Nunca se esquecem de tomar a 

medicação prescrita 

Antes intervenção: 

50,8% (30) 

Após intervenção: 

93,2% (55) 

Metodologia 

Conclusão 
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