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Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma síndrome clinica resultante da
necrose isquêmica do músculo cardíaco em decorrência de isquemia prolongada e não
aliviada, causada pela interrupção total do fluxo sanguíneo ao miocárdio, no qual como
causa final, encontra-se a complicação da placa de ateroma decorrente de um trombo,
causando o estreitamento da luz da artéria coronária.  

As pessoas mais susceptíveis a desenvolverem o Infarto Agudo do Miocárdio são
aquelas que estão expostas aos principais fatores de risco modificáveis e não
modificáveis.  Objetivo: Identificar os fatores de risco dos indivíduos acometidos com
IAM, que se encontravam internados em decorrência do Infarto Agudo do Miocárdio
(IAM) no Hospital Municipal do Leste de Minas Gerais.
Traçar um plano de prevenção com elaboração de palestras e folders educativos.
Metodologia:  estudo analítico transversal, onde foram identificados os fatores de risco
em indivíduos com Infarto Agudo do Miocárdio internados em um Hospital do Leste
de Minas Gerais.  Para a identificação desses fatores de risco foi realizado uma análise
dos prontuários dos pacientes além de uma anamnese para completar os dados não
inclusos nos prontuários.  

Este trabalho envolve uma coleta de dados em um período de 3 meses Foi estipulada
uma amostra de 20 prontuários.  Resultados: Estamos aguardando apreciação do
comitê de ética para realizarmos as coletas nos prontuários dos indivíduos internados.
Conclusão: os indivíduos internados com IAM apresentam os fatores de risco descritos
na literatura (hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo entre outros)

Palavras-chave: Infarto agudo domiocardio. Prontuários . Perfil de saúde. 
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