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1. RESUMO 

A cirurgia cardíaca é um procedimento invasivo e de alto risco, podendo ser 

definida por qualquer cirurgia realizada no coração ou na artéria aorta. Conhecer o 

perfil destes pacientes permite ao enfermeiro identificar precocemente alterações e 

intervir de forma eficaz, garantindo segurança no cuidado prestado. Objetivos. 

Identificar o perfil sócio demográfico e clínico dos pacientes submetidos a cirurgias 

cardíacas; caracterizar os procedimentos cirúrgicos realizados. Método. Estudo 

retrospectivo e descritivo com análise quantitativa dos dados, realizado por consulta 

aos prontuários no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de um hospital de ensino 

no município de São Paulo, após aprovação pelo CEP sob o parecer 208.134. 

Coletado dados de 102 pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico realizado 

durante o ano de 2012, com idade ≥ 18 anos, submetidos a revascularização do 

miocárdio, troca de válvula e aneurismectomia do ventrículo esquerdo. Resultados. 

O sexo masculino predominou com 55,9% dos pacientes.  A idade média foi de 59 

anos e a faixa etária predominante foram os idosos, com 57,8% dos pacientes. 

Quanto à nacionalidade 96,1% eram brasileiros. Destes, 57,1% eram naturais da 

região sudeste, seguido da região nordeste e sul. Não houve pacientes naturais das 

regiões norte ou centro-oeste. Houve predomínio de cor branca (77,5%), seguida de 

parda e preta. Dos 99 pacientes que possuíam comorbidades foram identificadas 

Hipertensão Arterial Sistêmica em 80,4% dos pacientes, Diabetes Mellitus e 

Dislipidemia, ambos em 37,3%, IAM prévio em 34,3%, Insuficiência Cardíaca em 

13,7% e Febre Reumática em 10,8%. O Tabagismo ou ex-Tabagismo foi identificado 

em 56,9% e Etilismo ou ex-Etilismo em 30,4% dos pacientes. A classificação da 

American Society of Anaesthesiologists (ASA) mais frequente foi 3, em 68,3% dos 

pacientes. Internação de caráter eletivo foi mais prevalente (53,9%) seguido de 

urgência (45,1%) e (1,0%) não havia relato de tipo de internação no prontuário. A 

enfermaria foi a procedência anterior ao centro cirúrgico em 95,1% dos pacientes e a 

UTI em 4,9%. Quanto às cirurgias realizadas, 69,6% foram submetidos a 

Revascularização do Miocárdio, 15,7% a Troca de Válvula, 7,9% a Revascularização 

do Miocárdio com aneurismectomia do ventrículo esquerdo, 3,9% a 

aneurismectomia do ventrículo esquerdo e  2,9% a Revascularização do Miocárdio 

com Troca de Válvula. Dos 102 procedimentos cirúrgicos realizados, 52,9% 

necessitaram de Circulação Extra Corpórea (CEC). O tempo de CEC variou de 20 a 



282 minutos, com média de 108. A média do tempo de cirurgia foi de 5 horas e 26 

minutos, variando entre 2 horas e 17 minutos e 11 horas e 20 minutos. Um paciente 

foi a óbito no intra-operatório (1,0%) e 101 (99%), encaminhados diretamente para a 

Unidade de Terapia Intensiva. O Cateter de Pressão Arterial Invasiva estava 

presente em 99,0% dos pacientes, a Drenagem de Mediastino em 93,1%, as Drogas 

Vasoativas em 89,1%, a Drenagem de Tórax em 75,2%, o Fio de Marcapasso em 

67,3%, a Intubação Traqueal em 65,3%, o Cateter de Monitorização Hemodinâmica 

Invasiva em 57,4%, o Cateter Venoso Central em 43,6%, o Balão Intra-Aórtico em 

12,9% e o Marcapasso Transvenoso em 5,0%. A média do tempo de internação foi 

de 20 dias, variando de um a 133 dias. Quanto ao desfecho 90,1% receberam alta 

hospitalar e 9,9% foram à óbito. Conclusão. As variáveis que prevaleceram foram: 

sexo masculino; faixa etária de 60 anos ou mais; provenientes da região sudeste do 

país, cor branca, portadores de uma a três comorbidades, sendo, HAS, 

tabagismo/ex-tabagismo, DM, DLP e IAM prévio as mais frequentes. Internações em 

regime eletivo, enfermaria como procedência anterior ao centro cirúrgico, ASA 3, 

procedimentos de Revascularização do Miocárdio, utilização de Circulação Extra 

Corpórea (CEC), com variação de 20 a 282 minutos e uma média de 108 minutos, 

média de tempo cirúrgico de 5 horas e 26 minutos, variando entre 2 horas e 17 

minutos a 11 horas e 20 minutos; pós-operatório imediato realizado na UTI. Dentre 

as condições do paciente após o término do procedimento cirúrgico prevaleceram o 

uso de: cateter de PAI, dreno de mediastino, drogas vasoativas, drenagem de tórax, 

fio de marcapasso, IOT, cateter de monitorização hemodinâmica invasiva, cateter 

venoso central. A média do tempo de internação hospitalar foi de 20 dias, variando 

de 1 a 133 dias. Alta hospitalar foi desfecho mais frequente.  

 

2. INTRODUÇÃO  

A cirurgia cardíaca é um procedimento invasivo e de alto risco, podendo ser 

definida por qualquer cirurgia realizada no coração ou na artéria aorta. Populações 

de diferentes faixas etárias podem necessitar de cirurgia cardíaca, dependendo da 

patologia que venha apresentar, podendo estar ou não acompanhado de doenças 

pré-existentes(1). 

A abordagem terapêutica das doenças que acometem o coração pode ser clínica 

ou cirúrgica. A cirurgia é indicada, quando a probabilidade de sobrevida é maior com 

o tratamento cirúrgico do que com o tratamento clínico. As cirurgias cardíacas 



podem ser classificadas em corretoras, reconstrutoras e substitutivas. São corretoras 

quando relacionadas à correção de defeitos do canal arterial, septo atrial ou 

ventricular. As reconstrutoras são àquelas destinadas à revascularização do 

miocárdio ou plastia das válvulas cardíacas. São substitutivas as que compreendem 

as trocas valvares e os transplantes(2).  

Das diversas cirurgias cardíacas realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

a mais frequente é a cirurgia de revascularização miocárdica (RM). É utilizada como 

forma de tratamento da Doença Arterial Coronariana (DAC)(3).  

O tratamento cirúrgico das doenças valvares pode ser realizado por meio da 

valvoplastia ou por prótese valvar. A valvoplastia tem finalidade de recuperar as 

funções de uma valva acometida. Quando a morfologia do aparelho valvar impede a 

sua preservação, torna-se necessária a substituição por prótese. O risco operatório 

é de 3 a 8%, na ausência de hipertensão pulmonar ou outras comorbidades. A 

escolha da prótese depende da idade do paciente, risco da anticoagulação sistêmica 

permanente, escolha do paciente e cirurgião. As próteses elaboradas com material 

biológico podem não necessitar de anticoagulação permanente, mas têm 

durabilidade reduzida em média de aproximadamente 10 anos. As próteses 

mecânicas mais recentes têm durabilidade média acima de 20 anos, mas implicam 

em risco tromboembólico aumentado e necessidade de anticoagulação 

permanente(4).  

Em alguns casos há necessidade de instalação de circulação extracorpórea 

(CEC). Atualmente, a CEC não somente substitui as funções cardiopulmonares, mas 

busca manter a integridade celular, a estrutura, a função e o metabolismo dos 

órgãos e sistemas do indivíduo, permitindo operações mais complexas e 

prolongadas(5). 

Em cirurgias cardíacas de grande porte como a revascularização do miocárdio, 

trocas de válvulas ou correções de aneurisma, o doente é encaminhado à unidade 

de terapia intensiva. Procedimentos invasivos como intubação traqueal, cateter 

arterial para monitorização da pressão arterial e o uso de drogas vasoativas são 

frequentemente adotados. Outros procedimentos como cateter de Swan-Ganz e 

Balão intra-aórtico também podem ser utilizados. Nas cirugias cardíacas de implante 

de marcapasso ou cardiodesfibrilador o pós-operatório frequentemente é realizado 

na unidade de internação ou em leito de hospital-dia. Estes procedimentos são 

executados em tempo cirúrgico menor que os demais; além disso não há a 



necessidade de abertura da caixa torácica com exposição ou manipulação do 

coração(6). 

Apesar do perfil de gravidade dos pacientes se modificar sensivelmente nos 

últimos anos, temos observado diminuição progressiva da mortalidade decorrente de 

cirurgia cardíaca. Isso se deve, evidentemente, às melhores técnicas cirúrgicas e 

anestésicas empregadas, como também ao melhor conhecimento das alterações 

ditas fisiológicas pelo cardiologista-intensivista responsável pelo pós-operatório, com 

impressões cada vez menos subjetivas, uma vez que a monitorização 

hemodinâmica é cada vez mais frequente e torna as decisões baseadas também em 

dados numéricos(7). 

O enfermeiro tem suma importância diante do tratamento cirúrgico das doenças 

cardíacas. Deve conhecer a técnica que será utilizada para preparar os materiais 

adequados e, ainda, orientar os funcionários da sala operatória. Com o processo de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) o preparo do 

paciente inicia-se previamente com a checagem dos exames pré-operatórios, 

protocolos medicamentosos, jejum, tipagem e reserva de sangue e a disponibilidade 

de vaga para o paciente na UTI. No pós-operatório, o enfermeiro se torna 

responsável pelo planejamento de toda assistência prestada ao paciente, sendo 

necessário o domínio do conhecimento fisiopatológico para reconhecer riscos, 

identificar precocemente alterações e intervir de forma eficaz, garantindo segurança 

no cuidado prestado. Portanto a participação efetiva do enfermeiro visa a melhor 

qualidade do cuidado prestado aos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, desde 

as orientações do pré-procedimento até alta hospitalar, agilizando a trajetória deste 

na instituição(8).  

Sendo assim, torna-se relevante para o enfermeiro o conhecimento do perfil dos 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. 

 

3. OBJETIVOS 

Identificar o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes submetidos a 

cirurgias cardíacas em um hospital de ensino localizado no município de São Paulo. 

Caracterizar os procedimentos cirúrgicos realizados. 

 

4.  METODOLOGIA 



Estudo retrospectivo e descritivo com análise quantitativa dos dados, após 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição sob o parecer 208.134. 

Coletado dados dos pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico realizado 

durante o ano de 2012, com idade maior ou igual a 18 anos, submetidos a 

revascularização do miocárdio, troca de válvula e aneurismectomia do ventrículo 

esquerdo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados foram coletados após a aprovação pelo CEP da ISCMSP, pela própria 

pesquisadora entre 01 de dezembro de 2013 e 31 de janeiro de 2014, por meio de 

análise dos prontuários, com a utilização de um instrumento de coleta de dados. 

Foram coletadas as seguintes variáveis: demográficas: sexo, raça, idade, 

naturalidade; clínicas: antecedentes pessoais e familiares, peso e altura; 

procedimento cirúrgico: classificação da cirurgia segundo momento operatório, 

cirurgia proposta e realizada, utilização de circulação extracorpórea, tempo cirúrgico; 

condição na saída do CC: intubação traqueal, balão intra-aórtico, cateter de Swan-

Ganz, fio de marcapasso, marcapasso transvenoso, cateter de pressão arterial 

invasiva, drenagem torácica, drenagem de mediastino, cateter venoso central, droga 

vasoativa; internação: tempo de internação pré e pós-cirúrgico, procedência anterior 

ao centro cirúrgico, unidade de destino e desfecho da internação. 

Os dados foram inseridos em um banco de dados, analisados de forma 

descritiva e apresentado em tabelas e figuras conforme os objetivos do estudo. 

 A amostra foi composta por 102 pacientes, foram excluídos os prontuários cujos 

dados estavam incompletos ou indisponíveis no SAME no período da coleta de 

dados. 

 

6. RESULTADOS  

O sexo masculino predominou com 55,9% dos pacientes.  

A idade variou de 22 a 80 anos, com média de 59 anos. A faixa etária 

predominante foram os idosos, com 57,8% dos pacientes, quando somadas as 

faixas etárias de pacientes com 60 anos ou mais. 

As características sócio-demográficas estão apresentadas na tabela 1. 

 

 



Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra. São Paulo, 2012. n=102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de comorbidades por paciente variou de zero a dez, com média de 

3,5 comorbidades por paciente.  

Dos 99 pacientes que possuíam comorbidades foram identificadas 

Hipertensão Arterial Sistêmica em 82 pacientes (80,4%), Diabetes Mellitus e  

Dislipidemia, ambos em 38 pacientes (37,3%), IAM prévio em 35 (34,3%), 

Insuficiência Cardíaca  em 14 (13,7%), Febre Reumática em 11 (10,8%)Entre os 102 

pacientes incluídos no estudo, 71 (69,6%) foram submetidos a RM, 16 (15,7%) a TV, 

oito pacientes (7,9%) a RM + AnVE, quatro (3,9%) a AnVE e três (2,9%) a RM + TV. 

 

Tabela 2. Perfil cirúrgico da amostra. n=102. 

VARIÁVEIS   n % 

Procedimento Cirúrgico 

   Revascularização do Miocárdio (RM) 

 

71 69,6 

Troca de Válvula 

 

16 15,7 

RM com Aneurismectomia do Ventrículo Esquerdo (AnVE) 

 

08 7,9 

Aneurismectomia do Ventrículo Esquerdo 

 

04 3,9 

RM com Troca de Válvula 

 

03 2,9 

VARIÁVEIS   n % 

Sexo 

   Feminino 

 

45 44,1 

Masculino 

 

57 55,9 

Faixa Etária 

   18 a 39 anos 

 

11 10,8 

40 a 59 anos 

 

32 31,4 

60 anos ou mais 

 

59 57,8 

Naturalidade 

   Nordeste 

 

40 39,2 

Sudeste 

 

56 54,9 

Sul 

 

1 1 

Estrangeiros 

 

4 3,9 

Não relata   1 1 



Tipo de Internação 

   Eletiva 

 

55 53,9 

Urgência 

 

46 45,1 

Não relatado   01 1,0 

    A classificação da American Society of Anaesthesiologists (ASA) estratifica os 

pacientes segundo o risco cirúrgico. Varia de um a cinco e quanto maior a 

pontuação maior o risco de morte no período perioperatório.  Na amostra 17 

pacientes (16,7%) apresentaram ASA-2, 70 (68,6%) ASA-3, 9 (8,8%) ASA-4, e em 6 

pacientes (5,9%) não havia relato de ASA no prontuário. Não houve casos de 

pacientes com ASA-1 ou ASA-5. 

 

Figura 1. Frequência absoluta e relativa dos pacientes segundo a classificação ASA. 

São Paulo-SP, 2012. (n=102) 

 

Dos 102 procedimentos cirúrgicos realizados, 54 (52,9%) necessitaram de 

Circulação Extra Corpórea (CEC). O tempo de CEC variou de 20 a 282 minutos, com 

média de 108.  

 A média do tempo de cirurgia foi de 5 horas e 26 minutos, variando entre 2 

horas e 17 minutos e 11 horas e 20 minutos.  

 Durante o procedimento cirúrgico um paciente (1,0%) foi a óbito.  

 Após o termino da cirurgia, todos os 101 pacientes (99%) foram 

encaminhados para a Unidade de Terapia Intensiva.  

 Dados sobre as condições do paciente após o término do procedimento 

cirúrgico foram coletados. O Cateter de Pressão Arterial Invasiva estava presente 

em 100 pacientes (99,0%), a Drenagem de Mediastino em 94 (93,1%), as Drogas 
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Vasoativas em 90 (89,1%), a Drenagem de Tórax em 76 (75,2%), o Fio de 

Marcapasso em 68 (67,3%), a Intubação Traqueal em 66 (65,3%), o Cateter de 

Monitorização Hemodinâmica Invasiva em 58 (57,4%), o Cateter Venoso Central em 

44 (43,6%), o Balão Intra-Aórtico em 13 (12,9%) e o Marcapasso Transvenoso em 

cinco pacientes (5,0%). (Figura 2) 

 

Figura 2. Frequência das intervenções relacionadas às condições do paciente após 

o término da cirurgia em porcentagem. São Paulo-SP, 2012. (n=101) 

 

A média do tempo de internação hospitalar foi de 20 dias, variando de 1 a 133 

dias. 

Quanto ao desfecho 91 pacientes (90,1%) receberam alta hospitalar e 10 

(9,9%) foram à óbito. (Figura 3).  

 

Figura 3. Frequência absoluta e relativa segundo o desfecho. São Paulo-SP, 2012. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto ao perfil sociodemográfico, prevaleceu o sexo masculino, a faixa etária 

de 60 anos ou mais, da cor branca e naturais da região sudeste do país. No perfil 

clínico a maioria possuía de uma a três comorbidades, sendo as mais prevalentes: 

HAS, tabagismo/ex-tabagismo, DM, DLP e IAM prévio. 

A RM foi o procedimento cirúrgico mais frequente, seguido da TV, RM + AnVE, 

AnVE e RM + TV. O tipo de internação mais frequente foi o eletivo e a enfermaria foi 

a procedência anterior ao centro cirúrgico para a maioria dos pacientes. Predominou 

a classificação ASA 3. A CEC foi utilizada em 52,9% da amostra. O tempo variou de 

20 a 282 minutos e uma média de 108. A média do tempo cirúrgico foi de 5 horas e 

26 minutos Houve um óbito no intra-operatório.  

Todos os pacientes foram encaminhados para a UTI. Dentre as condições do 

paciente após o término do procedimento cirúrgico prevaleceu o uso de cateter de 

PAI, dreno de mediastino, drogas vasoativas, drenagem de tórax, fio de 

marcapasso, IOT, cateter de monitorização hemodinâmica invasiva e cateter venoso 

central. A média do tempo de internação hospitalar foi de 20 dias, variando de 1 a 

133 dias. A alta hospitalar foi o desfecho mais frequente. 

Quando comparados os dados de acordo com cada procedimento cirúrgico, a 

frequência do sexo masculino foi maior na cirurgia de RM, AnVE e RM + AnVE e o 

sexo feminino mais frequente na cirurgia de TV e RM + TV. A idade média na 

cirurgia foi maior na RM, seguida de RM + AnVE e RM + TV, AnVE e TV. O número 

médio de comorbidades na RM e na RM + AnVE foi de 4 comorbidades por 

paciente. Na TV e RM + TV foi de 3 e na AnVE foi de 2 comorbidades por paciente. 

Entre os pacientes submetidos à RM ou RM + AnVE as comorbidades mais 

frequenes foram: HAS, DM, DLP, IAM prévio e Tabagismo/Ex-Tabagismo; entre os 

pacientes com TV ou RM + TV, a IC e FR e entre os pacientes submetidos a AnVE 

foi a arritmia (75,0%). O tipo de internação eletiva foi o mais frequente em todos os 

tipos de cirurgias. O valor médio da classificação ASA foi maior nas cirurgia de RM, 

TV, RM + AnVE e RM + TV. A CEC foi utilizada em todos os tipos de cirurgia, com 

maior frequência e maior tempo médio entre os pacientes submetidos à TV ou RM + 

TV de 145, 152 minutos respectivamente. Houve um óbito durante o procedimento 

cirúrgico de TV. A média do tempo de internação foi maior para os pacientes 

submetidos à AnVE, seguido de RM + TV, TV, RM e RM + AnVE. Quanto ao 

desfecho, dez pacientes morreram no período pós-operatório intra-hospitalar, sendo 



que a maioria submetidos à RM + TV, seguido de RM + AnVE, RM e TV. Não houve 

óbito entre os pacientes submetidos à AnVE. 

Quanto aos fatores relacionados com o óbito, houve predomínio de: sexo 

feminino, faixa etária de idosos, cor branca, com HAS, DLP, IAM prévio como 

comorbidades associadas, internação de urgência, uso de CEC, tempo de CEC e 

tempo de cirurgia. 
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