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1. RESUMO
O AVC (acidente vascular cerebral) é uma temida complicação da CRM
(cirurgia de revascularização miocárdica), e quando ocorre nas primeiras 24 horas
após a CRM é potencialmente catastrófica, portanto, identificar os fatores que o
predispõem a atuação sobre eles são de extrema importância para diminuir sua
incidência (OLIVEIRA et al., 2008).
Esta pesquisa apresenta como tema central os fatores que predispõem o AVC
no pós-operatório da CRM. Nesse estudo foi utilizado o método da pesquisa
bibliográfica, com levantamento de materiais (artigos científicos) publicados no
período de 2003 a 2013. Os resultados preliminares apontam que os principais
fatores de risco para complicações pós-operatórias de cirurgia cardíaca se associam
a idade do paciente, sexo, história médica prévia (doenças de base existentes), tipo
de cirurgia e tempo de permanência em CEC (circulação extracorpórea).

2. INTRODUÇÃO
O AVC é uma das complicações mais devastadoras no pós-operatório da
CRM. Geralmente, é imprevisível e vários fatores podem contribuir para que tal
evento esteja presente (LIMA et al., 2005).
Após a CRM, deve-se atentar para as possíveis complicações uma vez que o
paciente submetido à cirurgia cardíaca é frequentemente mais instável que outro
paciente cirúrgico, devido aos efeitos da CEC e da manipulação cardíaca (MORTON
et al., 2007).
A enfermagem deve identificar quais os pacientes com maior risco, para que
adote medidas de prevenção, fundamentadas nos mecanismos causadores do AVC
(OLIVEIRA et al., 2008).

3. OBJETIVO
Identificar os fatores de risco nos pacientes que evoluíram com acidente
vascular cerebral no pós operatório de cirurgia de revascularização miocárdica.

4. METODOLOGIA
O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica
nas bases de dados Lilacs e Scielo, sendo selecionados, portanto, 22 artigos
científicos, que abordam o tema proposto, somente em português. Os descritores

para a pesquisa foram: Revascularização miocárdica, Enfermagem, Complicações
pós operatórias e Acidente Vascular.

5. DESENVOLVIMENTO
Na revascularização miocárdica, os vasos ou condutos originais são
“coletados” durante a fase inicial da cirurgia para direcionar ou desviar o fluxo
sanguíneo além das áreas doentes das artérias coronárias, este se transformou em
um tratamento aceitável para a doença arterial coronariana (DAC) (MORTON et al.,
2007).
Após a CRM, deve-se atentar para as possíveis complicações uma vez que o
paciente submetido à cirurgia cardíaca é frequentemente mais instável que outro
paciente cirúrgico, devido aos efeitos da CEC e da manipulação cardíaca (MORTON
et al., 2007).

6. RESULTADOS PRELIMINARES
Os principais fatores de risco para complicações pós-operatórias de cirurgia
cardíaca se associam a: idade do paciente, sexo, história médica prévia (doenças de
base existentes), tipo de cirurgia e tempo de permanência em CEC (SOARES et al.,
2011).
A gravidade dos pacientes submetidos à CRM tem aumentado, trazendo
como consequência o aumento dos riscos de complicações no trans e pósoperatório. Os pacientes apresentam-se com mais fatores de risco cardiovasculares
associados, tornando-os mais graves e mais suscetíveis às complicações
(FERNANDES; ALITI; SOUZA, 2008).
Foi identificado que pacientes homens, mais velhos e com maior prevalência
de comorbidades, como HAS, dislipidemia, diabetes e sobrepeso ou obesidade tem
maiores riscos de complicações no pós-operatório de CRM (FERNANDES; ALITI;
SOUZA, 2008).
A melhora das técnicas cirúrgicas contribuem para melhores resultados no
pós-operatório da CRM. A identificação de pacientes com características de maior
risco para complicação poderão permitir a prevenção de AVC (OLIVEIRA et al.,
2008).
A equipe de Enfermagem tem papel fundamental nos cuidados de prevenção
e recuperação dos pacientes submetidos à CRM, devendo estar capacitada para

avaliar

constantemente

os

sinais

clínicos

de

alterações

hemodinâmicas

(FERNANDES; ALITI; SOUZA, 2008).
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