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589 - QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO 
MIOCARDIO - Regina Coeli Vasques de Miranda Burneiko (Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, UNESP, Presidente Prudente), Susimary Aparecida Trevizan Padulla (Faculdade 
de Ciências e Tecnologia, UNESP, Presidente Prudente), Mayra Nascimento dos Santos 
(Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP,  Presidente Prudente), Luis Carlos Marques 
Vanderlei (Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP, Presidente Prudente) -
re.miranda@fct.unesp.br

Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre na seqüência de uma angina instável 
em pessoas portadoras de doença coronariana, ou pode ocorrer abruptamente em pessoas 
portadoras de doença coronariana desconhecida. A pessoa que vivencia um desequilíbrio em 
seu estado de saúde, tomando como exemplo paciente pós-infarto agudo do miocárdio, vê-se 
constantemente em perigo de perder sua integridade tanto física como psíquica, ou seu lugar 
na sociedade, em decorrência das alterações em suas funções orgânicas, interferindo assim na 
sua qualidade de vida.  Objetivos: Avaliar a qualidade de vida de pacientes com IAM, 
internados na Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente e compará-la à de pacientes 
ambulatoriais.  Métodos: Foram avaliados 36 pacientes ambos os sexos, com idade entre 52 e 
74 anos. Estes pacientes foram divididos em dois grupos, sendo 18 indivíduos com episódios 
recentes de infarto agudo do miocárdio internados na Santa Casa de Misericórdia e 18 
pacientes que sofreram o infarto e freqüentam Centro de Reabilitação da FCT UNESP. Foram 
aplicados questionários genéricos de avaliação de qualidade de vida SF-36. foram distribuídos 
cartilhas explicativas sobre prevenção de novos episódios, pela alunas participantes do projeto.  
Resultados: A análise estatística mostra diferença estatística significante para o domínio 
Limitação Física no grupo de pacientes internados em relação ao grupo de pacientes 
ambulatoriais. Conclusões: Os pacientes internados revelaram pior percepção da qualidade de 
vida nos domínios Limitação Física e Aspectos Emocionais do questionário FS36. Os pacientes 
ambulatoriais revelaram uma melhor percepção da qualidade de vida, apresentando valores 
homogêneos em todos os domínios do questionário FS36. Palavras chaves: infarto agudo do 
miocárdio, qualidade de vida. APOIO PROEX


