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Introdução: A cirurgia cardíaca é um procedimento invasivo de alto risco, que tem como 

alvo um órgão vital, o coração, dessa forma, os pacientes que se submetem a essa cirurgia 

necessitam de um cuidado maior por parte de toda a equipe multiprofissional durante o pós-

operatório, pois a abordagem contribuirá para o alcance de resultados satisfatórios ou não, 

proporcionando aumento ou declínio da taxa de morbimortalidades. As cirurgias cardíacas 

podem ser realizadas para a correção de valvopatias, cardiopatias congênitas, revascularização 

do miocárdio, entre outros. Em populações de diferentes faixas etárias podem necessitar da 

mesma, dependendo da patologia que venha apresentar, podendo estar ou não acompanhado 

de doenças pré-existentes. As doenças cardiovasculares no início do século vinte eram 

responsáveis por menos de 10% dos óbitos em todo o mundo, mas ao final desse mesmo 

século, esse grupo de doenças foi o responsável por, aproximadamente, 50% dos óbitos nos 

países desenvolvidos e 25% nos países em desenvolvimento. São estimados 25 milhões de 

óbitos em 2020, sendo que a maior causa de morte será as doenças isquêmicas do coração, 

superando os casos de doenças infecciosas. Objetivos: Descrever o perfil epidemiológico de 

pacientes pós-cirurgia cardíaca em ventilação mecânica internados em um hospital de 

referência na cidade de Belém-Pa. Métodos: Estudo do tipo observacional, transversal, 

descritivo e único centro, realizado em um hospital escola referência em cirurgias cardíacas 

em Belém do Pará, tendo aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer (Nº 

2.361.999). Compôs-se a amostra com trinta e três pacientes intubados há pelo menos 48h e 

internados na unidade coronariana há 72h, do gênero masculino e feminino, pós-cirurgia 

cardíaca de revascularização do miocárdio e hemodinamicamente estáveis. Após os critérios 

de elegibilidade, os participantes foram avaliados por meio de uma fixa de avaliação 

formulada pelos pesquisadores, com os seguintes dados contidos dos prontuários: Nome, 

idade, sexo, peso, altura, imc, presença de comorbidades, taxa de fração de ejeção, APACHE 

e diagnostico clínico. Utilizou-se para a tabulação o programa Microsoft Office Excel, versão 

2010, e analisaram-se os dados pelo software Biostat 5.3®, adotando um p<0.05. 

Apresentaram-se os resultados em tabela. Resultados e Discussão: A pesquisa envolveu 

trinta e três indivíduos submetidos à cirurgia cardíaca, com idade 60,87 ± 12,29 anos, 

apresentaram peso corporal de 75,15 ± 10,50 kg, altura em centímetros de 172 ± 9,56 e índice 

de massa corporal (kg/m²) 25,26 ± 2,91. A presença de comorbidades como a hipertensão 

arterial sistêmica 25 (75,76), diabetes tipo dois 22 (66,67) e dislipidemia 15 (45,45). A taxa de 

Fração de ejeção foi de 51,24 ± 2,12 e o APACHE de 5,96 ± 1,21. Discussão: De acordo Silva 

et al 2018, o crescimento dos centros de urbanização, envolvido à industrialização e ao 

desenvolvimento tecnológico, provocou alterações importantes no estilo de vida, como os 

hábitos alimentares inadequados, diabetes, hipertensão e sedentarismo. Esses fatores têm 

favorecido a modificação no perfil epidemiológico da população, visto que as Doenças 

Cardíacas são as principais causas de morbimortalidade. Assim, houve uma inversão no 

cenário das causas de mortalidade, se tornando um problema de saúde pública em nível 
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mundial, que tem se apresentado como uma ameaça à saúde e ao desenvolvimento humano. 

Estudos semelhantes foram realizados, e correlacionados, também, alguns dados entre si, para 

buscar entender melhor as variáveis estudadas. A predominância de pacientes do sexo 

masculino, bem como a faixa etária e a presença de comorbidades, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), dislipidemia, diabetes, entre outras, foi semelhante ao estudo de Reis et al 

2019, que verificou, por meio da análise de 546 prontuários, a predominância do sexo 

masculino (68,1%), cerca de 2,10 vezes maior, em comparação com o sexo feminino, da faixa 

etária < 60 anos (42,2%), hipertensos (90,7%) e com dislipidemia (67,4%)9 . Em 

contrapartida, um estudo realizou uma análise comparativa de 2032 pacientes, 1402 (69%) 

homens e 630 (31%) mulheres submetidas à ventilação mecânica no pós-operatório, na qual, 

verificou-se que o sexo feminino apresentou maior mortalidade operatória; porém, não se 

mostrou fator prognóstico independente para óbito. De acordo com Santos et al 2019, existe 

evidencia de necessidades de intervenção cirúrgica precoces na população brasileira, estimado 

em mais de 50%, decorrente de Infarto Agudo do Miocárdico (IAM). São consideráveis que 

há associação à hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade, diabetes melitus (DM), 

dislipidemia e sedentarismo. As doenças cardiovasculares serão responsáveis por 23,6 

milhões de óbitos em 2030. No Brasil, elas se constituem na principal causa de morte, sendo o 

infarto agudo do miocárdio (IAM) responsável por 36,7% da mortalidade no período de 2002 

a 2008, sobretudo nas pessoas acima de 65 anos. Conclusão/Considerações Finais: A análise 

epidemiológica de pacientes pós-cirurgia cardíaca em ventilação mecânica, 

independentemente das particularidades de cada paciente, da complexidade clínica e 

incidência de doenças crônicas, mostrou-se com características clínicas muito semelhantes a 

outros hospitais e, principalmente, com um baixo índice de morbimortalidade. Desse modo, 

identificar o perfil epidemiológico, evolução e desfecho clínico desses pacientes podem 

subsidiar o desenvolvimento de tais estratégias preventivas e até mesmo ações. Porém, novos 

estudos se fazem necessários, para confirmar os resultados aqui expostos, bem como 

correlacionar os dados entre si para justificar os achados. 
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