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RESUMO

As doenças cardiovasculares lideram as causas de óbitos no Brasil, cujo sintoma mais frequente aos clientes conduzidos ao setor de emergência é 
a dor torácica. Para os profissionais da área da saúde o diagnóstico da síndrome coronariana aguda ainda representa um grande desafio, razão 
pela qual um percentual expressivo de clientes recebe alta dos serviços de urgência e emergência incorretamente. O conhecimento do enfermeiro 
acerca das arritmias cardíacas é indispensável para direcionar a equipe de enfermagem, avaliar sinais e sintomas no pré-atendimento ao cliente 
para possíveis internações, visando assim um melhor diagnóstico evitando complicações e favorecendo o cuidado de enfermagem. O objetivo do 
estudo foi evidenciar a importância do enfermeiro na interpretação do eletrocardiograma.Realizou-se um estudo descritivo, baseado na revisão 
tradicional da literatura, a partir de artigos e livros publicados nos últimos seis anos na língua portuguesa, a partir dos seguintes descritores em 
ciências da saúde: arritmias cardíacas, enfermidades cardiovasculares, cuidados de enfermagem. Após os critérios de inclusão foram selecionadas 
20 e utilizadas 11 referências. A interpretação das arritmias cardíacas pelos enfermeiros e o conhecimento sobre eletrofisiologia e ritmo cardíaco 
anormal são fundamentais para o profissional que trabalha em unidades clínicas, cirúrgica e de terapia intensiva, principalmente para a condução 
da equipe nas intervenções de enfermagem. O eletrocardiograma é um algoritmo simples e rotineiro de suma importância para diagnóstico de 
patologias cardíacas, que corresponde a uma reprodução gráfica da atividade elétrica do coração expressa por ondas, segmentos e intervalos, 
possíveis de medir e identificar alterações. Este registro eletrocardiográfico forma uma série de ondas e complexos captados dos impulsos 
elétricos do miocárdio, provendo um traçado característico que permite a identificação de eventuais cardiopatias. É necessário o conhecimento 
do enfermeiro para a interpretação do eletrocardiograma baseado em evidências clínicas e na fundamentação teórica de anatomia, fisiologia, 
patologia cardiológicas, fisiopatologia. Uma pesquisa realizada em Recife sobre o conhecimento teórico-prático de enfermeiras sobre 
eletrocardiograma revelou que o aperfeiçoamento contínuo e permanente é essencial para a capacitação, no entanto, a formação de muitos nem 
sempre reflete um alto número de acertos pelos enfermeiros no que tange à atuação em um dos mais simples e importantes exames em 
cardiologia. O desconhecimento de temas como eletrofisiologia e a descrição prática do posicionamento dos eletrodos demonstraram lacunas na 
formação destas enfermeiras e a delegação da realização prática do exame, para outros profissionais, como a equipe de técnicos e auxiliares de 
enfermagem. É competência do enfermeiro e missão, no seu exercício profissional oferecer ao paciente uma assistência de qualidade, evitando 
sofrimento, erros e até mesmo a morte, para tanto, faz-se necessário o comprometimento na participação de treinamentos para uma constante 
atualização. Cabe ainda ao enfermeiro a capacitação da equipe para um correto atendimento e a rápida tomada de decisão. Conclusão: o 
enfermeiro tem um papel essencial na avaliação do eletrocardiograma para o direcionamento, mediante protocolo, do cliente que procura os 
serviços de urgência e emergência. A assistência ao paciente cardiológico exige do enfermeiro o conhecimento científico e o domínio dos 
procedimentos para avaliação do estado de saúde do cliente e suas complicações, desempenhando suas atividades de forma ordenada e 
sistematizada para decisões rápidas e concretas, a partir da identificação dos riscos que ameaçam a vida do cliente.
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