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Resumo: No Brasil, o infarto agudo do miocárdio (IAM) configurase como uma 

das mais significativas doenças cardiovasculares (DCV), sendo considerado a 

principal causa isolada de morte (Sociedade Brasileira de Cardiologia,2004). 

Em 2007, o número de óbitos por IAM foi de 71.997, correspondendo a 6,9% do 

total de mortes no referido ano (Ministério da Saúde,2010). Estimase a 

ocorrência de 300 a 400 mil casos por ano no país, apesar dos inúmeros 

avanços terapêuticos obtidos nos últimos anos (Sociedade Brasileira de 

Cardiologia,2004). Embora o IAM continue sendo causa líder de mortalidade, 

não só no Brasil, mas no mundo ocidental (Guimarães, 2006), houve expressiva 

redução da letalidade hospitalar, como resultado da introdução de novas 

tecnologias, como o surgimento das unidades coronarianas e o uso de agentes 

fibrinolíticos, da aspirina, de betabloqueadores e da angioplastia coronária 

primária. Apesar disso, a mortalidade préhospitalar permanece praticamente 

inalterada, com níveis semelhantes aos de 40 anos atrás, desafiando as 

autoridades de saúde pública e ceifando milhares de vidas em plena idade 

produtiva (Timerman, 2004). Dois terços das mortes súbitas por IAM ocorrem 

fora do hospital, a maioria dentro de duas horas após o início dos sintomas. Do 

total dos casos de morte, até 80% se dão nas primeiras 24 horas, tendose 

como a causa mais frequente a fibrilação ventricular (Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, 2004). A chance de sobrevivência ao IAM é significativamente 

maior quando o tratamento começa na chamada “hora de ouro”, ou seja, nos 

primeiros minutos a partir do início dos sintomas até a primeira hora (Gärtner, 

2008). O diagnóstico e o tratamento precoces salvam vidas e melhoram a 

qualidade de vida, pela redução da possibilidade de arritmias ventriculares e 

pela melhora da função ventricular esquerda após  o IAM (Sociedade Brasileira 

de Cardiologia,2004; Gärtner,2008; Goldberg,2009; McGinn,2005). Dessa 

maneira, o fator tempo e a qualidade da atenção médicohospitalar são fatores 

críticos após os primeiros minutos do início dos sintomas do IAM (Mussi, 2000). 

 


