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Objetivos

As doenças cardiovasculares prevalecem como 
a principal causa de morte e incapacidade no 
Brasil  e  no  mundo.  No  Brasil,  em  2007, 
segundo dados do DATASUS[1], o número de 
óbitos  por  infarto  agudo  do  miocárdio  foi  de 
71.997, o equivalente a 6,9% do total de mortes 
naquele ano. Este trabalho teve como objetivos 
realizar  uma  revisão  integrativa  sobre  o 
conhecimento  produzido  pela  Enfermagem 
brasileira no cuidado de pessoas pós-infarto do 
miocárdio  e  caracterizar  as  pesquisas 
produzidas pelos enfermeiros brasileiros sobre 
infarto agudo do miocárdio quanto aos tipos de 
pesquisa,  à  abordagem  teórico-metodológica 
utilizada, aos assuntos abordados.

Métodos/Procedimentos

Trata-se de uma revisão integrativa de artigos 
publicados  até  o  ano  de  2009  nas  bases 
virtuais  da  Biblioteca  Virtual  em  Saúde, 
utilizando-se do banco de dados da Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde  (LILACS);  da  Base  de  Dados 
Bibliográficos  Especializada  na  Área  de 
Enfermagem no Brasil  (BDENF);  da  Scientific 
Eletronic Library Online (SCIELO), utilizando-se 
os  seguintes  descritores  do  DeCS:  (Enferm$ 
and infarto e Enferm$ and infarto do miocárdio). 
São critérios de inclusão: Artigo publicado por 
autores brasileiros da área de enfermagem, em 
língua  portuguesa,  e  estarem  disponíveis  na 
íntegra online ou em periódicos disponíveis nas 
bibliotecas  da  Escola  de  Enfermagem  e  da 
Faculdade  de  Medicina  da  Universidade  de 
São  Paulo.  Foi  utilizado  para  gestão  das 
referências bibliográficas o aplicativo  Endnote 
Web 2.9 e um instrumento próprio criado para 
esta pesquisa. 

Resultados

Foram  encontrados  2.308  resultados. 
Conforme  critérios  de  inclusão,  foram 
selecionados  35  artigos,  os  quais  foram 
analisados segundo o tipo de publicação, base 
de  dados,  periódicos,  autores,  ano  de 
publicação  e  temáticas  abordadas.  Estão 
sendo construídas as categorias de análise das 
publicações.  Verifica-se  que  predominam 
artigos  exploratórios  e  descritivos,  cujas 
investigações já são conhecidas na literatura. 
As  conclusões  dos  estudos  trazem 
recomendações que são muito generalizadas e 
pouco  investigadas.  Apenas nove  dos  artigos 
fazem  considerações  para  a  prática  de 
enfermagem.  Não  houve  nenhum  estudo  do 
tipo  ensaio  clínico  para  comprovar  a  eficácia 
das  práticas  de  enfermagem  realizadas  no 
cotidiano do cuidado aos pacientes infartados.

Conclusões parciais

Apesar  do  grande  número  de  artigos 
identificados  na  pesquisa  inicial,  o  baixo 
número  de  publicações  encontradas  voltadas 
ao  cuidado  de  enfermagem  aos  pacientes 
infartados,  o  baixo  número  de  investigações 
que de fato promove conhecimento novo fica 
evidenciada  uma  grande  lacuna  no 
desenvolvimento  de  pesquisas,  no  Brasil, 
relacionadas  a  tal  temática,  seja  em  âmbito 
domiciliar, hospitalar ou comunitário. 
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