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RESUMO
O objetivo desse estudo foi avaliar o perfil dos pacientes idosos internados em duas Unidades de Terapia Intensiva de
Máringá, que foram submetidos a cirurgia cardíaca. Os dados foram coletados a partir de prontuários no período de
janeiro de 2015 à janeiro de 2016, os mesmos foram analisados e digitados em planilha eletrônica utilizando recursos de
informática (Microsoft Excel ® -  versão Office 2007 ®) e analisados pelo programa Statistical Package for the Social
Sciences - SPSS (versão 12,0 for Windows).  Foram analisados 309 prontuários de pacientes que realizaram cirurgia
cardíaca.  Desses  pacientes  estudados,  195  (63,1%)  eram  de  indivíduos  acima  de  60  anos,  sendo  que  houve
predominância do sexo masculino, representando 131 pacientes (67,1%), já o sexo feminino apresentou 64 pacientes
(32,9%). Dentre os pacientes estudados, 88,7% (n=173) apresentavam alguma comorbidade prévia à cirurgia, as mais
prevalentes foram hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes melittus e tabagismo. Em relação ao tipo de cirurgia, as
mesmas foram divididas em revascularização do miocárdio (72,3%), troca de válvula aórtica (9,7%), troca de válvula
mitral (9,2%) e cirurgias mistas (8,7%). Do total de pacientes, 35,4% (n=69) desenvolveram algum tipo de complicação,
as infecciosas foram as mais prevalentes,37,2%, seguidas pelas cardíacas com 32% e hematológicas com 13,8%.
Dessa forma, há a necessidade da implementação de ações de prevenção e promoção de saúde que diminuam tais
fatores de risco para doenças cardiovasculares e consequentemente o número de cirurgias cardíacas, além de medidas
que possam reduzir as complicações pós operatórias reduzindo dessa forma os custos hospitalares.

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia cardíaca; Doenças cardiovasculares; Envelhecimento.

1 INTRODUÇÃO

Considera-se em países desenvolvidos, idosos as pessoas maiores de 65 anos, já em países
subdesenvolvidos são os indivíduos maiores de 60 anos. Independente do país há um aumento da
proporção de idosos, devido à redução da taxa fecundidade e aumento da expectativa de vida ao
nascer (OMS, 2005).

O  rápido  envelhecimento  populacional  levou  a  complexas  mudanças  nos  padrões  de
saúde/doença.  Segundo  Teixeira  (2012),  houve  uma  mudança  prolongada  e  gradativa  de
mortalidade  e  adoecimento,  onde  as  doenças  infecciosas  foram  substituídas  por  doenças
degenerativas. Esse aumento de doenças crônicas ocorreu com grande impacto a partir da década
de 60 nos países desenvolvidos e se espalhou rapidamente também no Brasil. Após essa década
houve  uma  elevação  no  número  de  casos  de  doenças  osteoarticulares,  hipertensão  arterial
sistêmica,  doenças  cardiovasculares,  diabetes  mellitus  e  doenças  respiratórias  crônicas
(CAMPOLINA et al., 2013).

Dentre as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 80% estão relacionadas a doenças
do coração e vasos sanguíneos, sendo as quatro principais: doença coronariana isquêmica, acidente
vascular  encefálico,  doença  hipertensiva  e  insuficiência  cardíaca  congestiva.  As  doenças
cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo todo, representam em média 30% das

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



mortes,  já  considerando  o  conjunto  das  DCNT elas  são  responsáveis  por  50% da  mortalidade
(GOULART, 2011).

O aumento da idade da população e com alto índice de DCV faz com que haja uma elevação
da demanda de atendimento em volume e complexidade. O tratamento das doenças cardíacas pode
ser clínico ou cirúrgico, ambos reestabelecem a capacidade funcional do coração, minimizando os
sintomas e oferecendo maior qualidade de vida ao paciente (GALDEANO et al., 2006). A cirurgia
cardíaca  pode  ser  de  três  tipos:  as  substitutivas  (trocas  valvares),  as  reconstrutoras
(revascularização  do  miocárdio,  plastia  da  valva  aórtica,  mitral  e  tricúspide)  e  as  corretoras
(fechamento de canal arterial, defeito de septo atrial e ventricular) e essas devem ser realizadas
quando a expectativa de vida útil do paciente é maior com o tratamento cirúrgico em comparação
com o clínico (GALDEANO  et al., 2003).No pós-operatório imediato o paciente pode ter instabilidade
hemodinâmica podendo necessitar  de drogas vasoativas,  o  que justifica a sua permanência em
Unidades de Terapia Intensiva (GARDWOOD, 2004; ALCADE et al., 2006). A essas unidades tem
como principal objetivo recuperar e dar suporte às funções vitais do pacientes em estado
grave  com chances  de  sobrevida  e  que  necessitam de  monitoramento  e  cuidados  mais
complexos (PESSINI, 2004).  Dessa forma há a importância de elaboração de ações preventivas
em  saúde  especialmente  voltadas  para  doenças  crônicas,  com  enfoque  nas  doenças
cardiovasculares, direcionando-as a população idosa que está em crescimento, reduzindo dessa
forma os agravos e as intervenções mais complexas dessas doenças.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se  de  uma  pesquisa  quantitativa  e  descritiva,  sendo  que  a  mesma  teve  a  devida
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UniCesumar  segundo o parecer do CEP, número
2.197.286.

O levantamento de dados foi realizado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital
Santa Rita de Maringá, sendo uma com atendimento SUS e a outra particular/convênios. Foram
utilizados os  dados obtidos através de prontuários  relacionados à pacientes  acima de 60 anos
submetidos a  cirurgia  cardíaca e  internados em Unidades  de  Terapia  Intensiva,  no  período  de
janeiro de 2015 à janeiro de 2016.

Os  dados foram analisados conforme índice  sociodemográfico  de pacientes  acima de 60
anos,  comorbidades  prévias,  número  de  dias  de  internamento,  número  de  óbitos  pós-cirurgia
cardíaca,  tipo  de  cirurgia  cardíaca  realizada  e  suas  complicações.  Após  a  coleta  de  dados  os
mesmos  foram analisados  e  digitados  em planilha  eletrônica  utilizando  recursos  de  informática
(Microsoft Excel ® - versão Office 2007 ®) e depois importados para o programa Statistical Package
for the Social Sciences - SPSS (versão 12,0 for Windows). Foi utilizado o teste qui-quadrado para
verificar possíveis associações significativas entre as variáveis de interesse. O nível de significância
adotado foi de 5%, ou seja, serão consideradas significativas as associações cujo p<0,05.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados 309 prontuários eletrônicos de pacientes que realizaram cirurgia cardíaca.
Desses pacientes estudados, 195 (63,1%) eram de indivíduos acima de 60 anos. O maior número de
cardiopatias e consequentemente um elevado número de cirurgias cardíacas em idosos é justificado
pelas  alterações  anatômicas  e  hemodinâmicas  do  sistema  cardiovascular  decorrentes  do
envelhecimento, essas alterações predispõe a diminuição da complacência vascular e o surgimento
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de placas ateroscleróticas que aumentam a probabilidade de eventos coronarianos (WAJNGARTEN,
2010). 

Nesta  população  houve  predominância  do  sexo  masculino,  representando  131  pacientes
(67,1%),  já  o  sexo  feminino  apresentou  64  pacientes  (32,9%).  Essa  prevalência  de  cirurgias
cardíacas em homens, pode ser explicada pelo elevado número de doenças cardiovasculares em
indivíduos do sexo masculino. Isso ocorre porque as mulheres apresentam o efeito cardioprotetor
dos altos níveis de estrogênio; essa cardioproteção deve-se a degradação de lipoproteína de baixa
densidade  (LDL),  sendo  está  mais  aterogênica  e  à  indução  da  síntese  de  lipoproteína  de  alta
densidade  (HDL)  que  é  menos  aterogênica.  Além  disso,  o  estrogênio  tem  uma  propriedade
antioxidante, sendo capaz de diminuir a concentração e/ou efeito dos radicais livres que promovem a
oxidação  do  LDL  e  a  consequente  formação  de  placas  de  ateroma  em  células  endoteliais
(PEDROSA et al., 2009).

Quando dividimos a população idosa em faixas etárias podemos observar que a de maior
prevalência foi a que se encontra entre 60-69 anos com n=104 (53,3%), a faixa etária entre 70-79
anos apresentou n=76 (39 %) e já a faixa de 80-89 anos teve um n=15 (7,7%). Observamos também
que independente da faixa etária, o sexo masculino sempre é mais prevalente.

Dentre os pacientes estudados, 88,7% (n=173) apresentavam alguma comorbidade prévia à
cirurgia, todavia grande parte de tais pacientes apresentam mais de uma comorbidade associada.
Do  total  de  indivíduos  que  apresentam  comorbidades  prévias,  as  mais  prevalentes  foram
hipertensão arterial  91,9% (n=159),  dislipidemia 57,2% (n=99),  diabetes melittus 38,7% (n=67) e
tabagismo 20,85 (n=36). Em relação as comorbidades podemos observar que as mais prevalentes
nesse estudo são as mesmas apontadas como fatores de risco para doenças cardiovasculares, ou
seja,  hipertensão,  diabetes,  dislipidemia e tabagismo (LANAS et  al.,  2007),  sendo assim, essas
comorbidades devem ser o foco de prevenção e promoção de saúde a fim de reduzir o número de
cirurgias cardíacas. O gráfico 1 mostra a prevalência em percentuais das comorbidades, frente à
totalidade de pacientes com comorbidades.

Gráfico 1: Comorbidades prévias encontrada na população estudada. HAS: hipertensão arterial; DLP: dislipidemia; DM:
diabetes melittus; IRC: insuficiência renal crônica; ICC: insuficiência cardíaca.

Em relação ao tipo de cirurgia, as mesmas foram divididas em revascularização do miocárdio
-  RM (72,3%),  troca de válvula aórtica (9,7%),  troca de válvula mitral  (9,2%) e cirurgias mistas
(8,7%), e em todas as faixas etárias a revascularização do miocárdio foi a cirurgia mais realizada. A
RM tem elevada prevalência pois é uma modalidade cirúrgica amplamente utilizada na terapêutica
da doença aterosclerótica das artérias coronárias e apesar  dessa técnica ter  mais de 50 anos,
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continua sendo a terapia padrão ouro em casos selecionados e é um dos procedimentos cirúrgicos
mais realizados em todo o mundo desde sua inserção (ROCHA et al, 2006; MILANI et al, 2012).

Nesses pacientes o tempo de internação na UTI variou de 2 a 47 dias, com média de 10 dias.
Os  resultados  da  pesquisa  mostraram  que  o  tempo  de  internação  tem  relação  direta  com  as
complicações pós operatórias dos pacientes (p= 0,0010), contudo, a faixa etária e o tipo de cirurgia
não estabeleceram variações significativas no tempo de internação. 

Do total de pacientes que realizaram cirurgia cardíaca 35,4% (n=69) desenvolveram algum
tipo de complicação, sendo que alguns dos pacientes apresentaram mais de uma complicação e
destes 50,7% (n=35) tiveram tempo de internação de mais de 10 dias; 36,2% (n=25) de 6 a 9 dias e
13,1% (n=9) até 5 dias de internação. De todas as complicações, as infecciosas foram as mais
prevalentes, com um total de 35 (37,2%), seguidas pelas cardíacas com 30 (32%) e hematológicas
com 13 (13,8%). Essa proporção foi menor do que a apresenta no estudo realizado por Soares et al,
em que  42% dos  invidicuos  apresentaram algum tipo  de  complicação,  e  diferentemente  desse
estudo que apresentou como as complicações pulmonares como as mais prevalentes (31,02%),
nessa estudo as complicações mais notórias foram as infecciosas (37,2%).

4 CONCLUSÃO

Com os dados obtidos foi possível observar os fatores de risco para as cirurgias cardíacas,
além de, avaliar as complicações. Dessa forma, há a necessidade da implementação de ações de
prevenção e promoção de saúde que diminuam tais fatores de risco para doenças cardiovasculares
e consequentemente o número de cirurgias cardíacas, além de medidas que possam reduzir as
complicações pós operatórias reduzindo dessa forma os custos hospitalares.
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