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Resumo: INTRODUÇÃO Apesar do avanço tecnológico na detecção e tratamento do infarto 
agudo do miocárdio (IAM), o índice de óbitos permanece no topo das estatísticas mundiais, 
suscitando que mudanças nos hábitos de vida e prevenção dos fatores de risco são 
fundamentais para a promoção da saúde dos pacientes. A atividade educativa do enfermeiro é 
inerente à profissão e estratégica para obtenção da participação do cliente no tratamento e 
reabilitação11. METODOLOGIA Estudo quantiqualitativo que objetivou analisar através de 
uma revisão de literatura as formas de educação em saúde que efetivamente auxiliem o 
enfermeiro trabalhar a prevenção dos fatores de risco relacionados ao IAM. Os periódicos 
foram acessados através da WEB e o refinamento dos artigos incluiu: autoria de enfermeiros 
e aproximação temática.RESULTADOS Alerta-se para o fato da preocupação dos enfermeiros 
com a prevenção dos fatores de risco para IAM, reconhecendo o mesmo como problema de 
Saúde Pública e merecedor de estratégias de prevenção efetivas. Porém, poucos artigos 
citavam a forma de educação utilizada, ilustrando um déficit de conhecimento ou mesmo uma 
“acomodação” com a prática da orientação. Os projetos educativos em saúde seguem 
majoritariamente inscritos na perspectiva de transmissão de um conhecimento especializado, 
que “a gente detém e ensina” para uma “população leiga”, cujo saber viver é desvalorizado 
e/ou ignorado nesses processos de transmissão.CONCLUSÃO Repensar a maneira de como se 
educar para a saúde é medida urgente e prioritária, pois de outra forma, seguiremos 
anacronicamente, desvinculando o conhecimento científico do mundo prático e depositando 
bancariamente em nossos clientes saberes sem crítica,participação e problematização.  
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