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A equipe de enfermagem frente aos sinais e sintomas do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) Carla Walburga 
da Silva Braga, Simone Selistre de Souza Schmidt, Luzia Teresinha Vianna dos Santos, Lucélia Caroline dos 
Santos Cardoso, Andréia Tanara de Carvalho, Raquel Yurika Tanaka, Michele Einloft dos Santos, Ivanilda 
Alexandre da Silva Santos  Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma doença na qual parte do fluxo arterial 
coronariano é interrompida, resultando em isquemia de parte do músculo cardíaco, sendo uma das 
principais causas de óbito. No Brasil as taxas de mortalidade por IAM em homens e mulheres entre 30 e 59 
anos, são elevadas. É do enfermeiro a organização da informação, educação e treinamento do público, 
tanto quanto, capacitar-se para atuar com competência técnico-científica, ética e humanística no cuidado a 
pessoas com IAM. Pretende-se relatar a atuação da equipe de enfermagem frente aos sinais e sintomas do 
IAM. Trata-se de um relato de experiência a partir do atendimento a paciente portador de IAM em uma 
unidade de internação adulto, num hospital, na capital gaúcha. Como resultados evidencia-se que o técnico 
de enfermagem informa o enfermeiro sobre a identificação de alterações no paciente internado como 
náuseas, vômitos, dispnéia, taquicardia, epigastralgia, dor retroesternal intensa com irradiação para 
membro superior esquerdo e/ou região clavicular e mesmo cervical, e em alguns momentos, síncope, 
sudorese, coloração e temperatura da pele alterados, entre outros.O Enfermeiro procede avaliação e 
confirmação dos sinais vitais, incluindo dor (característica, localização e intensidade) e outros dados 
necessários para a avaliação (exame físico). Na sequência solicita avaliação médica.Providencia venopunção 
; agiliza coleta de sangue , realização de eletrocardiograma (ECG); administra medicações, conforme 
orientação e prescrição médica, transfere o paciente a unidade de terapia coronariana e/ou intensiva, se 
indicado pelo médico assistente e registra as intervenções no prontuário do paciente. Constata-se que a 
equipe de enfermagem apresenta papel relevante na avaliação do paciente, através da identificação de 
manifestações que caracterizam o IAM. Compete ao enfermeiro avaliar e atuar nas queixas manifestadas 
pelo paciente, tanto quanto, no estabelecimento de prioridades na assistência e nas intervenções que 
serão realizadas, como: avaliação do paciente X acionar equipe médica; proceder aos encaminhamentos, 
sempre que necessário. 
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