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RESUMO 

Diante de qualquer trauma como na cirurgia cardíaca são ativados 

mecanismos que visam à homeostase e que ocasionam hiperglicemia como a 

glicólise hepática, glicogenólise, gliconeogênese, lipólise e cetogênese hepáticas. A 

hiperglicemia é intensificada pela circulação extracorpórea (CEC) e acarreta 

inúmeras complicações. Neste trabalho serão colhidos e analisados os níveis 

glicêmicos de pacientes não diabéticos coronarianos e valvulares operados com 

utilização da CEC no Hospital do Coração de Franca-SP. Posteriormente, será 

construída uma curva glicêmica e esta será analisada quanto ao desenvolvimento ou 

não e persistência ou não de hiperglicemia. Com os dados obtidos até o momento 

percebe-se que no período intra-operatório, os valores glicêmicos médios foram 

crescentes com o decorrer da cirurgia, principalmente após CEC. Já no PO os 

valores foram variáveis, porém a maioria foi maior em relação ao pré-operatório. A 

respeito da HbA1c todos pacientes analisados estavam dentro da normalidade. 

INTRODUÇÃO 

 O hipotálamo, em contato com sistema límbico e tronco cerebral, é estimulado 

por estresses físicos e emocionais, como ocorre no trauma, sendo liberado hormônio 

liberador de corticotrofina, que estimula o hormônio adrenocorticotrófico e, 

consequentemente, o cortisol. Este age sobre as células do fígado, da musculatura 

esquelética e do tecido adiposo, disponibilizando glicose. As catecolaminas e o 

glucagon estimulam a glicólise hepática, glicogenólise, gliconeogênese, lipólise e 

cetogênese hepáticas4. Assim, diante de um trauma, mecanismos de homeostase 

acarretam em hiperglicemia. Considerando a cirurgia cardíaca como trauma, é 

fundamental sua relação com a hiperglicemia, destacando a utilização da CEC, que 

intensifica o estresse cirúrgico. 

 A hiperglicemia aumenta mortalidade e morbidade pós-cirurgia cardíaca. 

Glicose sérica no pós-operatório (PO) (>250 mg/dl) aumenta 10 vezes complicações, 

podendo ser neurológicas, infecciosas, pulmonares, renais e gastrointestinais. Além 

disso, está associado à reoperação por sangramento/tamponamento e ao 

desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial, disfunção 

renal e maior risco de infarto do miocárdio PO. A hiperglicemia aguda intraoperatória 

amplifica a lesão de reperfusão no coração com aumento de radicais livres e 

estresse oxidativo, causando disfunção endotelial, que piora a isquemia. Além disso, 



reduz a atividade dos neutrófilos e do complemento, eleva citocinas, reduz óxido 

nítrico endotelial e diminui a reatividade microvascular a agentes dilatadores. Assim, 

é fundamental o controle glicêmico durante a cirurgia cardíaca1,2,3. 

 A dosagem da hemoglobina A1c (HbA1c) poderia ser usada para avaliar o risco 

cardiovascular em não diabéticos, pois indica níveis glicêmicos dos 2 a 3 meses 

anteriores. Elevados níveis de HbA1c foram associados à DAC, espessamento das 

camadas íntima e média das carótidas e aumento da prevalência de placas 

carotídeas5. 

OBJETIVOS 

Acompanhamento da curva glicêmica dos pacientes não diabéticos 

coronarianos e valvulares operados com utilização da CEC. 

METODOLOGIA 

Será colhido a glicemia em não diabéticos submetidos à cirurgia cardíaca sob 

CEC no Hospital do Coração de Franca. A população de estudo será pacientes 

cardíacos adultos não diabéticos submetidos à cirurgia de Revascularização do 

Miocárdio e Valvulares no período de 2016 a 2017. A glicemia será medida na última 

consulta antes da cirurgia, no dia da internação, antes da indução anestésica, antes 

da CEC, 15 minutos após a CEC, 30 em 30 minutos até o final da CEC, 30 minutos 

após a CEC, logo após o paciente chegar à Unidade de Terapia Intensiva, 6, 12 e 18 

horas (h) PO na UTI, 1º, 2º, 3º e 10º dia PO, 1 mês após a cirurgia e 2, 4 e 6 meses 

após a cirurgia. Será colhido um valor de HbA1c. Posteriormente será construída uma 

curva glicêmica, que será analisada quanto ao desenvolvimento e persistência ou 

não de hiperglicemia. Serão feitas análises estatísticas. 

DESENVOLVIMENTO  

Está sendo colhido a glicemia dos pacientes antes e durante a cirurgia. No 

período PO já foi colhido até o terceiro dia. Os pacientes foram orientados a 

retornarem para coleta após 10 dias, 1, 2, 4 e 6 meses após cirurgia. Em alguns já 

foram colhidos a HbA1c, porém em outros será colhida posteriormente, já que é 

necessário apenas um valor durante o trabalho. 

RESULTADOS  

 Até o momento, participaram do trabalho 17 pessoas, sendo 9 do sexo 

feminino e 8 do sexo masculino. A média dos valores glicêmicos no pré-operatório 

foram 104,3 mg/dl na última consulta antes da cirurgia e 93,6 mg/dl no dia da 

internação. No intraoperatório foram 102,7 mg/dl antes da indução anestésica, 107,7 



mg/dl antes da CEC, 121,7 mg/dl 15 mim após CEC, 142, 2 mg/dl trinta em trinta 

minutos até final da CEC, 160 mg/dl trinta minutos após CEC. A média dos valores 

glicêmicos no PO foram 107mg/dl após o paciente chegar na UTI, 6 h PO 

143,22mg/dl, 12 h PO 132,66mg/dl, 18 h 105,66mg/dl, 1º dia 119,7mg/dl, 2º dia 

109,7mg/dl, 3º dia 115,16mg/dl. A média obtida dos valores de HbA1c foi de 5,55 %. 

Desse modo, no período intra-operatório, os valores glicêmicos médios foram 

crescentes com o decorrer da cirurgia. Já no PO os valores foram variáveis, porém a 

maioria foi maior em relação ao pré-operatório. Todos pacientes analisados estavam 

com HbA1c menor que 6,1 (valor máximo encontrado), ou seja, estava dentro da 

normalidade. Assim, deve ser continuada a coleta para que haja dados destes 

pacientes em um tempo mais prolongado, o que mostrará a persistência ou não de 

hiperglicemia, pois com os dados até o momento percebe-se que houve alterações 

nos valores glicêmicos, porém ainda não é possível analisar a persistência da 

hiperglicemia. 
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