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ISSA, M. Variáveis Prognósticas de Evolução Hospitalar e no Longo 

Prazo de Pacientes Portadores de Disseção Crônica de Aorta  Tipo A de 

Stanford e Aneurisma de Aorta Ascendente,  Submetidos a 

Procedimento Cirúrgico. São Paulo, 2012. 104 p.  Tese (Doutorado) – 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade de São Paulo. 

 

Introdução: Aneurismas e dissecções da aorta constituem as principais 

doenças da aorta, as quais podem ser submetidas a princípios e técnicas de 

tratamento cirúrgico em comum. A conduta clínica e cirúrgica continua sendo 

um desafio nos procedimentos eletivos, bem como em casos de emergência. 

Informações sobre variáveis prognósticas associadas independentemente 

com óbito hospitalar e no longo prazo, são escassas, havendo necessidade 

da identificação destes fatores para a avaliação apropriada sobre o risco 

cirúrgico desta população. 

Objetivos: Primário: identificar variáveis prognósticas associadas 

independentes ao óbito hospitalar em pacientes submetidos a procedimento 

cirúrgico para correção de doenças da aorta. Secundários:identificar 

variáveis prognósticas associadas independentes ao óbito tardio e ao 

desfecho clínico composto (óbito, sangramento, disfunção ventricular e 

complicações neurológicas). 

Casuística e Métodos: Delineamento transversal com componente 

longitudinal, com coleta de dados retrospectiva e prospectiva. Pacientes 

consecutivos, portadores de aneurisma de aorta ascendente ou dissecção 

crônica de aorta tipo A de Stanford, foram incluídos por meio de revisão de 

prontuários. Foram incluídos 257 pacientes, cujos critérios de inclusão 

envolviam aqueles que foram operados por dissecção crônica de aorta tipo A 

de Stanford e aneurisma de aorta ascendente. Foram excluídos pacientes 

com dissecção aguda de aorta, de qualquer tipo, e pacientes que tiveram 

aneurisma de aorta em outro segmento da aorta que não fosse a aorta 

ascendente. Os desfechos clínicos avaliados foram óbito, sangramento 

clinicamente relevante, complicações neurológicas e disfunção ventricular, 
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fase hospitalar e óbito no longo prazo. As variáveis prognósticas avaliadas 

incluíram: demografia, fatores pré-operatórios, fatores intra-operatórios e 

complicações pós-operatórias. O seguimento médio foi de 970 dias. O 

tamanho de amostra foi definido por conveniência aliado a publicações 

prévias sobre o tópico. Análise univariada foi realizada para selecionar 

variáveis para serem inseridas no modelo multivariado para identificação das 

variáveis prognósticas independentemente associados aos desfechos 

clinicamente  relevantes. 

Resultados: As seguintes variáveis prognósticas apresentaram associação 

independente como o risco aumentado de óbito na fase hospitalar (RC; 

IC95%; P valor): etnia negra (6.8; 1.54-30.2; 0,04), doença cerebrovascular 

(10.5; 1.12-98.7; 0,04), hemopericárdio (35.1; 3.73-330.2; 0,002), cirurgia de 

Cabrol (9.9; 1.47-66.36; 0,019), cirurgia de revascularização miocárdica (4.4 

;1.31-15.06; 0,017), revisão de hemostasia (5.72 ;1.29-25.29; 0,021) e 

circulação extra-corpórea [min] (1.016; 1.007-1.026; 0,001). A presença de 

dor torácia associou-se independentemente com o risco reduzido de óbito 

hospitalar (0.27; 0.08-0.94; 0,04). As seguintes variáveis apresentaram 

associação independente com o risco aumentado do desfecho clínico 

composto na fase hospitalar: uso de antifibrinolítico (3.2; 1.65-6.27; 0,0006), 

complicação renal (7.4; 1.52-36.0; 0,013), complicação pulmonar (3.7; 1.5-

8.8; 0,004), EuroScore (1.23; 1.08-1,41; 0,003) e tempo de CEC [min] (1.01; 

1.00-1.02;  0,027). As seguintes variáveis apresentaram associação 

independente com o risco aumentado de óbito no longo prazo: doença 

arterial obstrutiva periférica (7.5; 1.47-37.85; 0,015), acidente vascular 

cerebral prévio (7.0; 1.46-33.90; 0,015), uso de estatina na alta hospitalar 

(4.9; 1.17-21.24; 0,029) e sangramento aumentado nas primeiras 24 horas 

(1.0017; 1.0003-1.0032; 0,021) 

Conclusão: Etnia negra, doença cerebrovascular, hemopericárcio, cirurgia 

de Cabrol, revascularização miocárdica cirúrgica associada, revisão de 

hemostasia e tempo de CEC associaram-se independentemente com risco 

aumentado de óbito hospitalar. A presença de dor torácica associou-se 

independentemente com o risco reduzido de óbito hospitalar. Doença arterial 
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obstrutiva periférica prévia, acidente vascular cerebral prévio, uso de 

estatina na alta hospitalar e sangramento aumentado nas primeiras 24 horas 

associaram-se independentemente com risco aumentado de óbito no prazo 

longo. Uso de antifibrinolítico, complicação renal, complicação pulmonar,  

EuroScore e tempo de CEC associaram-se independentemente com o risco 

aumentado de desfecho clínico composto hospitalar (óbito, sangramento, 

disfunção ventricular e complicações neurológicas). 
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ISSA, M. Hospital and long-term prognostic variables in patients with 

ascendant aortic aneurism or Stanford Type A aortic chronic dissection 

who underwent surgical procedure. São Paulo, 2012. 104 p.  Tese 

(Doutorado) – Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade de 

São Paulo. 

 

Introduction: Both aortic aneurisms and dissections constitute the main 

aortic diseases, sharing common principles and surgical procedure 

approaches. Medical and surgical management are seen as a medical 

challenge concerning elective procedures as well as in emergency cases. 

Data on prognostic variables independently associated with both hospital and 

long term death are scarce, leading to a need for appropriate identification of 

those factors for proper surgical risk evaluation of this population. 

Objectives: Primary: to identify prognostic variables independently 

associated with hospital death in patients who underwent surgical procedures 

for aortic disease correction. Secondary: to identify prognostic variables 

independently associated with long term death and with composite clinical 

endpoint (death, bleeding, ventricular dysfunction and neurological 

complications). 

Methods: Cross-sectional design plus a longitudinal component, with 

retrospective and prospective data collection. Consecutive patients, 

diagnosed with ascendant aortic aneurism or type A of Stanford aortic 

chronic dissection were included by means of hospital chart revision and data 

extraction. A total of 257 patients were recruited and eligibility criteria 

included those who underwent surgical procedures due to ascendant aortic 

aneurism or type A of Stanford aortic chronic dissection. Patients with acute 

aortic dissection and with aortic aneurism in a different segment location 

other than ascendant aorta were excluded. Clinical endpoints evaluated were 

death, clinically relevant bleeding, ventricular dysfunction and neurological 

complications, during the hospital phase and long-term death. Prognostic 

variables evaluated included: demography, pre-operative factors, intra-
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operative factors and post-operative complications. Mean follow up was of 

970 days. Sample size estimation was defined by a convenience sample 

along with previous publications. Univariate analysis was conducted to select 

key variables to be inserted in the multivariate model and to identify the 

prognostic variables independently associated with clinically relevant 

endpoints  

Results: The following prognostic variables have been identified as 

independently associated with increased risk of hospital death (OR; 95%IC; 

P value): black ethnicity (6.8; 1.54-30.2; 0,04), cerebrovascular disease 

(10.5; 1.12-98.7; 0,04), hemopericardium (35.1; 3.73-330.2; 0,002), Cabrol 

operation (9.9; 1.47-66.36; 0,019), associated coronary artery bypass graft 

(4.4; 1.31-15.06; 0,017), reoperation for bleeding (5.72 ;1.29-25.29; 0,021) 

and cardiopulmonary bypass time (CPB) [min] (1.016; 1.007-1.026; 0,001). 

Presence of chest pain was independently associated with reduced risk of 

hospital death (0.27; 0.08-0.94; 0,04). The following variables were 

independently associated with increased risk of composite clinical endpoint 

during hospital phase: antifibrinolitic use (3.2; 1.65-6.27; 0,0006), renal failure 

(7.4; 1.52-36.0; 0,013), respiratory failure (3.7; 1.5-8.8; 0,004), EuroScore 

(1.23; 1.08-1,41; 0,003) and cardiopulmonary bypass time (CPB) [min] (1.01; 

1.00-1.02;  0,027). The following variables were independently associated 

with increased risk of long term death: peripheral obstructive arterial disease 

(7.5;1.47-37.85;0,015), previous stroke (7.0;1.46-33.90;0,015), at discharge 

statin use (4.9;1.17-21.24;0,029) and first 24-hour increased bleeding 

(1.0017;1.0003-1.0032;0,021). 

Conclusion: Black ethnicity, cerebrovascular disease, hemopericadium, 

Cabrol operation, associated coronary artery bypass graft, reoperation for 

bleeding, and cardiopulmonary bypass time were associated with increased 

risk of hospital death. Presence of chest pain was associated with reduced 

risk of hospital death. Peripheral obstructive arterial disease, previous stroke, 

at discharge statin use and first 24-hour increased bleeding were associated 

with increase risk of long-term death. 
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Use of antifibrinolitic, renal failure, respiratory failure, EuroScore and 

cardiopulmonary bypass time were associated with increased risk of hospital 

composite clinical endpoint (death, bleeding, ventricular dysfunction and 

neurological complications).



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 



2 

 

 primeiro relato de aneurisma de aorta ascendente foi feito em 

1757. Sua descrição foi relacionada com a Síndrome da Veia 

Cava Superior, em estudo publicado por William Hunter1 sobre 

um portador de sífilis que desenvolvera aneurisma sifilítico da aorta 

ascendente. 

Em 1761 um anatomista italiano, Giovanni Battista Morgagni2 descreveu; 

os achados de um paciente com tamponamento cardíaco secundário à 

ruptura da aorta e René-Théophile-Hyacinthe Laennec 3, inventor do 

estetoscópio,  utilizou em 1826, o termo aneurisma dissecante de aorta pela 

primeira vez. 

Nos EUA, aproximadamente 15 mil pessoas ao ano são diagnosticadas 

como portadoras de aneurisma da aorta torácica. Adicionalmente, mais de 

47 mil indivíduos por ano morrem vítimas de doenças da aorta; mais do que 

câncer de mama, SIDA, homicídios ou acidentes automobilísticos, fazendo 

da doença aórtica uma epidemia silenciosa 4. 

Aneurismas e dissecções constituem as principais doenças da aorta, os 

quais podem ser submetidos a princípios e técnicas de tratamento cirúrgico 

em comum.  O manuseio cirúrgico continua sendo um desafio nos 

procedimentos eletivos, bem como em casos de emergência. A decisão 

quanto à cirurgia é baseada no equilíbrio entre o risco cirúrgico e a chance 

de ruptura da aorta, podendo ser particularmente difícil em casos eletivos. 

Por outro lado, entre pacientes com ruptura de aorta torácica, a mortalidade 

é extremamente elevada, situando-se acima de 94%5,6. 

 
 Quando a ruptura é avaliada como potencialmente iminente, como na 

dissecção aguda da aorta proximal, o resultado do tratamento cirúrgico, em 

termos de mortalidade, não melhorou substancialmente nas últimas 

décadas, apesar dos progressos do tratamento clínico e cirúrgico, segundo o 

IRAD,  o índice de mortalidade se manteve em aproximadamente 25%
7,8. 

 
 A prevalência e a incidência dos aneurismas e dissecções da aorta, o 

resultado do tratamento cirúrgico e resultados a longo prazo, 

O 
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independentemente do manuseio inicial afetam a carga imposta aos 

cuidados médicos e ao sistema de saúde. O nível de conhecimento da 

incidência e dos resultados são fundamentais para resultados clínicos 

satisfatórios e também para otimizar a alocação de recursos, orientando a 

conduta médica no seguimento de médio e longo prazo. 

 Entretanto, o conhecimento atual é em grande parte baseado em 

estudos com tamanho de amostra insuficientes para conclusões sólidas e 

robustas, não-contemporâneos, abrangendo 3 décadas ou mesmo em 

período antes da utilização sistemática da tomografia computadorizada e 

ecocardiograma, métodos relativamente acurados para averiguação da 

doença9,10.  

Outras doenças como aterosclerose e aortites, podem acometer a aorta.  

Enquanto em algumas, a camada atingida é a íntima, como na 

aterosclerose, em outras, como nos aneurismas e dissecções11, a camada 

média é atingida.  

Em 1987 a incidência de doenças da aorta torácica na Suécia era de 

10,7 por 100.000/ano em homens, elevando-se para 16,3 por 100.000/ano 

em 2002 (aumento relativo de 52%). Comparativamente, em mulheres a 

incidência era de 7,1 por 100.000/ano em 1987 e 9,1 por 100.000/ano em 

2002 (aumento relativo de 28%). A idade média no momento do diagnóstico 

diminuiu de 73 anos no período de 1987-1990, para 71 anos no período de 

1999-200212. 

Com o aumento da longevidade da população e a maior facilidade na 

realização do diagnóstico, taxas maiores de prevalência e incidência estarão 

elevadas em comparação com as taxas atuais  

O diagnóstico de doença da aorta, é muitas vezes subestimado. Muitos 

diagnósticos inapropriados atribuem a causa do óbito a outras doenças 

como infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, embolia pulmonar e 

isquemia mesentérica. 

O número de óbitos devido à dissecção ou ruptura da aorta torácica é 

duas vezes maior do que os atribuídos à ruptura da aorta abdominal4. 
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Os aneurismas de aorta constituem um sério risco à saúde pois, podem 

romper ou dissecar, causando risco imediato à vida. Quando detectado a 

tempo, pode ser reparado cirurgicamente ou por meio de outros métodos 

menos invasivos. 

Os aneurismas são dilatações segmentares saculares ou fusiformes dos 

vasos, envolvendo suas três camadas. Uma artéria é considerada 

patologicamente dilatada quando, o seu diâmetro excede aquele 

considerado normal para a idade e superfície corporal. 

É possível calcular o diâmetro normal aproximado, esperado na aorta 

ascendente e descendente, com base na idade, pela fórmula de Hannuksela 
13: 

Aorta Ascendente : D = 31 + 0,16 x idade 

Aorta Descendente : D = 21 + 0,16 x idade 

D = Diâmetro (mm) 

Nos segmentos descendente da aorta torácica e  da aorta abdominal, a 

causa mais comum dos aneurismas é a inflamação. Assim, os casos de 

aterosclerose que evoluem com aneurismas, são aqueles com inflamação 

mais exuberante. Junto com a inflamação, em geral ocorre a destruição do 

tecido elástico e fibrose (deposição cicatricial de colágeno). Na aorta 

ascendente, a grande maioria dos doentes não tem inflamação, mas a 

camada elástica também apresenta alterações. As características 

histopatológicas desses aneurismas são semelhantes às das dissecções e 

muitos aneurismas podem evoluir para dissecções.Por isso, muitos estudos 

analisam em conjunto essas duas doenças, às vezes com o nome “doenças 

dilatativas da aorta ascendente”. Contudo, ainda que existam muitos fatores 

em comum, deve haver diferenças que justifiquem a manifestação de uma 

ou outra doença11. 

As dissecções da aorta consistem na delaminação de sua parede no 

sentido longitudinal ao longo da túnica média, em quase todos os casos no 
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seu terço externo, criando uma falsa luz, paralela à luz verdadeira. A aorta 

torna-se dilatada sem que suas três camadas sejam comprometidas. 

Existem vários tipos de classifcações de dissecção de aorta. A anatômica 

e a  temporal são as mais utilizadas, pois têm relevância clínica na conduta a 

ser tomada. 

A classificação temporal é dividida em aguda, até duas semanas do início 

dos sintomas, e crônica, após duas semanas do início dos sintomas. 

As classificações anatômicas de De Bakey e Stanford são amplamente 

aceitas e usadas14,15,16,17,18. 

As dissecções estão associadas, muitas vezes, com hipertensão arterial 

sistêmica, presente em 80 % dos casos, em várias séries. A hipertensão 

arterial crônica afeta a composição da parede arterial, causando 

espessamento da íntima, fibrose, calcificação e deposição extracelular de 

ácidos graxos. Em paralelo, a matriz extracelular sofre degradação 

acelerada, apoptose e elastólise com hialinização do colágeno. Ambos os 

mecanismos podem, eventualmente, levar ao rompimento da íntima, na 

maioria das vezes nas bordas das placas, como visto na placa coronária. O 

espessamento da íntima aumenta, o que compromete ainda mais o 

fornecimento de nutrientes e oxigênio para a parede arterial. A fibrose na 

adventícia pode obstruir os vasos que alimentam a parede arterial, bem 

como pequenas vasa vasorum intramural. Ambos resultam em necrose das 

células musculares lisas e fibrose das estruturas elásticas da parede do 

vaso, o que leva à rigidez e vulnerabilidade às forças pulsáteis, criando um 

substrato para aneurismas e dissecções19,20.  

Na sua etiopatogenia, dois fatores estão presentes: anormalidade 

vascular e alteração pressórica. Duas teorias são aceitas: a primeira onde a 

lesão primária delas é a laceração da íntima, levando à dissecção 

intramedial; de acordo com a segunda teoria, ocorre a ruptura dos vasa 

vasorum aórticos  causando hemorragia intramedial, e provocando a 
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dissecção. Estas alterações explicam o hematoma intramural, considerado 

lesão pré-dissecção. 

Alterações histopatológicas dos aneurismas da aorta foram descritas por 

Erdheim em 192921, como a fragmentação difusa das fibras elásticas, 

aparente diminuição da população de células musculares lisas e acúmulo de 

material mucóide. Provém deste autor  a denominação inadequada e 

amplamente utilizada, “necrose cística da média”. A diminuição das células 

musculares lisas pode ocorrer devido à necrose ou apoptose, mas também 

pode ser aparente, decorrente não da diminuição das células, mas do 

aumento do espaço extracelular pelo acúmulo de mucóide.  

A meia-vida dos componentes da matriz extracelular é longa. Sua 

degradação depende da ação de enzimas que os têm como substrato, , 

como as metaloproteinases (colagenases e gelatinases), as 

serinoproteinases ( elastase leucocitária, plasmina e outras ) e as “ADAMS” 

e “ADAMTS” (a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 

1 motif), que são tipos especiais de metaloproteinases com domínio de 

desintegrinas, com conteúdo rico em cisteína. Essas enzimas catalisam 

preferencialmente, mas não exclusivamente, uma determinada classe de 

moléculas; agem até mesmo em elementos que não são da matriz22,23,24. 

Os principais produtores dessas enzimas são as células inflamatórias. 

Mas as próprias células conjuntivas que fabricam a matriz, como os 

fibroblastos e células musculares lisas, também as secretam25.   

Os componentes extracelulares, constituídos por proteoglicanos, sistema 

elástico e colágeno, são estruturas importantes entre as alterações 

histopatológicas nas doenças da aorta.  

Os proteoglicanos parecem ter maior importância nos aneurismas e 

dissecções do segmento ascendente da aorta e lagos mucóides estão 

presentes nessas circunstâncias. Porém, Schlatmann e Becker26,27  

relataram que essas alterações podem ser inespecíficas, pois ocorrem 

também em outras doenças da aorta, assim como na hipertensão arterial e 
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no envelhecimento. Em algumas aortas com aneurismas ou dissecções, a 

presença de substância mucoide é mínima ou nula. 

BORGES et al28; analisaram a expressão das metaloproteinases 3 e 7 

(MMP-3 e MMP-7), estromelisina e matrilisina, e do complexo 

fibrinogênio/fibrina, que têm a capacidade de ativá-las, sugerindo, portanto, 

poder haver ação dessas enzimas degradando os proteoglicanos, levando 

ao acúmulo mucóide. 

Em relação ao tecido elástico, há algum grau de destruição da camada 

média para que ocorra dilatação arterial aneurismática, como acontece no 

aneurisma aterosclerótico; entretanto, esta é uma complicação pouco 

frequente da doença aterosclerótica. 

PIRES et al29; demonstraram que a quantidade de tecido elástico na 

camada média e na adventícia era menor na região dos aneurismas da aorta 

abdominal.  

Na Síndrome de Marfan, há um defeito genético da fibrilina, principal 

constituinte das microfibrilas do sistema elástico.  Entretanto, em muitos 

indivíduos sem esta síndrome, as causas da elastólise permanecem 

obscuras. Em recente estudo, GUTIERREZ et al11; descreveram queda dos 

valores teciduais de emilina, outro constituinte importante das microfibrilas, 

em pacientes portadores de aneurisma de aorta ascendente. Em indivíduos 

com aortas normais, com Síndrome de Marfan e dissecção de aorta não 

houve alterações significativas. 

A avaliação do colágeno nos aneurismas não inflamatórios e nas 

dissecções não foi muito valorizada. Porém, DE FIGUEIREDO BORGES LF 

et al30; demonstraram que em aortas normais e naquelas com dissecção, há 

menos colágeno na metade próxima à adventícia,  sendo que, nas 

dissecções, a quantidade é menor do que nas aortas normais. Nos 

aneurismas a diminuição de colágeno ocorre em toda a espessura da 

parede, provocando fragilidade mais global, enquanto que a diminuição 

situada na metade externa, aumentaria a chance de dissecção.  
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A Síndrome de Marfan merece observação à parte, pois está 

intimamente relacionada às doenças da aorta. Trata-se de doença do tecido 

conjuntivo, com padrão hereditário autossômico dominante e expressividade 

variável, aparentemente com penetrância completa. Suas características 

fenotípicas principais correspondem aos sistemas esquelético, ocular e 

cardiovascular.  

De todas as manifestações desta síndrome, as cardiovasculares são 

responsáveis, em 95% dos casos, pela morte precoce destes indivíduos, 

devido a complicações na aorta ascendente, podendo provocar dilatações, 

aneurismas, dissecções ou ruptura. Insuficiência aórtica e mitral também 

podem ocorrer como manifestações cardiovasculares31,32.  

O diagnóstico é eminentemente clínico, levando-se em consideração os 

critérios de Ghent, com alta especificidade para identificar pacientes com 

mutação do gene FBN1 (>97%). Testes genéticos moleculares do FBN1 e 

outros genes (TGFBR 1 e 2 ) estão  atualmente disponíveis 33 . 

No Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) há um crescente 

aumento nas internações de pacientes portadores de doença de aorta, 

envolvendo dissecções agudas e crônicas, assim como aneurismas 

verdadeiros, acometendo os mais variados segmentos da aorta, fazendo 

com que os pacientes necessitem de tratamento clínico, endovascular, 

cirúrgico ou híbrido. O número de operações anuais é de aproximadamente 

100 procedimentos. 

Entretanto, ainda existem muitas incertezas e controvérsias no 

diagnóstico e tratamento das doenças da aorta34. As medidas corretas do 

segmento aórtico acometido, a presença de insuficiência valvar aórtica e a 

presença de sinais peculiares da parede da aorta podem ser avaliadas por 

diferentes métodos, cada um com suas vantagens e limitações. Testes 

genéticos e biomarcadores ainda não são específicos, e carecem de maior 

desenvolvimento e aplicabilidade. Os diversos métodos se complementam, e 

nem todos os serviços dispõem da mesma estrutura e capacitação 

profissional para o diagnóstico preciso e conduta clínica e invasiva.  
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A determinação do risco de desenvolver evento cardiovascular, incluindo 

cerebrovascular e óbito, reveste-se de importância para a análise do 

prognóstico. Ademais, tal determinação, como também  tem o objetivo de 

determinar a conduta a ser instituída nesses pacientes de alta complexidade. 

Reconhecer qual a melhor forma de proteção neurológica em doenças mais 

extensas, uma vez que a parada circulatória total com hipotermia profunda 

pode ocasionar danos neurológicos permanentes, com descreveu CZERNY 

M et al35,36. Ou ainda, verificar se medicamentos de uso rotineiro na prática 

clínica, podem interferir no resultado no longo prazo , como comparou 

DIEHM ET AL37; com as estatinas.  

De acordo com  as diretrizes das doenças de aorta4,38, o principal fator 

determinante das condutas referem-se aos diâmetros do segmento aórtico 

acometido, assim como, o caráter agudo ou crônico da doença, na tentativa 

de combater o denominado “assassino silencioso“. Entretanto, como 

publicado por ELEFTERIADES ET AL34; a determinação isolada do diâmetro 

absoluto, em muitos casos, pode ser considerada insuficiente.  

A simples determinação do diâmetro absoluto da aorta não avalia fatores 

de risco dos pacientes que serão submetidos aos procedimentos cirúrgicos, 

como observou PAPE et al39. 

Escores de risco de outros centros, como o EuroSCORE, não atualizados 

e referentes a outras doenças, não correspondem à realidade de cada 

serviço40,41. 

Aneurismas de aorta ascendente e dissecção crônica da aorta tipo A de 

Stanford são doenças potencialmente letais, cuja única opção de tratamento, 

muitas vezes é a cirurgia. Porém, as indicações para tratamento cirúrgico 

baseiam-se principalmente nas condições anatômicas da aorta, havendo 

muitas dúvidas para essa avaliação.  

Atualmente, são escassos os dados sobre as variáveis prognósticas 

associadas independentemente com óbito hospitalar e no longo prazo, 

havendo necessidade da identificação destes fatores para avaliação 
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apropriada sobre o risco cirúrgico desta população. Tampouco existem 

dados disponíveis sobre as variáveis prognósticas independentemente 

associadas com outros desfechos clinicamente relevantes, como por 

exemplo, disfunção ventricular, complicações neurológicas e sangramento. 

Baseando-se na relevância clínica da dissecção crônica e do aneurisma de 

aorta em termos de prevalência populacional e indicação cirúrgica com os 

resultados consequentes da intervenção, um estudo identificando adequada 

e confiavelmente as variáveis prognósticas associados com desfechos 

clinicamente relevantes constitui ferramenta científica para aprimoramento 

da prática clínica cirúrgica dentro do cenário da medicina cardiovascular. 
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2.1. Primário 

Identificar as variáveis prognósticas associadas independentemente ao 

óbito hospitalar e em pacientes submetidos a procedimento cirúrgico para 

correção de doenças da aorta.  

2.2. Secundários 

a) Identificar as variáveis prognósticas associadas independentemente 

ao óbito tardio em pacientes submetidos a procedimento cirúrgico 

para correção de doenças da aorta.  

b) Identificar as variáveis prognósticas associadas independentemente 

ao desfecho clínico composto (óbito, sangramento, disfunção 

ventricular, complicações neurológicas) na fase hospitalar em 

pacientes submetidos a procedimento cirúrgico para correção de 

doenças da aorta.  
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3 CASUÍSTICA  E MÉTODOS  
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3.1 Casuística 

 

3.1.1. Delineamento da Pesquisa  

 Esta pesquisa envolve um delineamento transversal, com coleta de 

dados retrospectiva e prospectiva e com um componente longitudinal. 

3.1.2. População do Estudo 

Pacientes encaminhados ao Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, com 

diagnóstico de aneurisma de aorta ascendente podendo ter outro segmento 

comprometido ou dissecção crônica de aorta tipo A de Stanford, confirmado 

por imagem (ecocardiograma e/ou tomografia coronária e por angiografia 

coronária) submetidos a procedimento cirúrgico de correção das patologias 

de aorta descritas acima. 

3.1.3. Estratégia de Recrutamento 

 Pacientes consecutivos, com diagnóstico confirmado de aneurisma de 

aorta ascendente ou dissecção crônica tipo A de Stanford, foram incluídos a 

partir da revisão de prontuários, por meio de  coleta de dados retrospectiva 

com início em janeiro de 2004. A partir de janeiro de 2009, pacientes 

consecutivos foram incluídos por meio de coleta de dados prospectiva, até 

dezembro de 2010. 

 

3.1.4. Elegibilidade 

Critérios de Inclusão:  

a) pacientes operados por dissecção crônica de aorta tipo A de Stanford 

e aneurisma de aorta ascendente; 

b) envolvimento da aorta ascendente em todos os pacientes; 

c)  comprometimento presente ou não de outros segmentos da aorta; 

d)  ambos os sexos; 
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e) sem limite inferior ou superior de idade. 

Critérios de Exclusão: 

a) pacientes com dissecção aguda de aorta, de qualquer tipo; 

b)  pacientes com aneurisma envolvendo outros segmentos de aorta que 

não fossem aorta ascendente; 

c) dissecção de aorta tipo B de Stanford. 

3.2 . Métodos 

3.2.1. Definições de Desfechos Clínicos 

a) Sangramento clinicamente relevante : Sangramento com necessidade 

de transfusão sanguínea, utilizando-se pelo menos 3 unidades de 

concentrado de hemácias. 

b) Disfunção ventricular : presença de insuficiência cardíaca e/ou choque 

cardiogênico (pressão arterial sistólica < 90 mmHg + uso de drogas 

vasoativas) 

c) Complicação neurológica: presença de acidente vascular cerebral 

(isquêmico, hemorrágico ou indeterminado) ou coma (redução do 

nível de consciência em período superior a 24 h). 

d) Óbito hospitalar e no longo prazo: óbito de qualquer etiologia 

(cardiovascular e não-cardiovascular) ocorrendo durante o período 

hospitalar (intra-operatório e pós-operatório) e durante o período após 

a alta hospitalar. 

 

3.2.2. Definições dos Tipos de Cirurgias 

a) Enxerto Supracoronário : Interposição de enxerto tubular protético 

em aorta ascendente, acima dos óstios coronários e abaixo do 

tronco braquiocefálico. Pode ser retirada ou preservada a valva 

aórtica nativa. 
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b) Operação de Bentall De Bono : Implante de enxerto protético 

valvulado ( prótese biológica ou metálica ) associado a reimplante 

direto dos óstios coronários. Retira-se a valva aórtica nativa. 

c) Reconstrução de Hemiarco : Reconstrução parcial do arco aórtico, 

retirando-se apenas o segmento que não contém os vasos da 

base, até próximo à aorta descendente. 

d) Operação de Cabrol : Implante de enxerto protético valvulado 

(prótese biológica ou metálica) associado a reimplante indireto dos 

óstios coronários, através de outro enxerto protético unindo ambos 

óstios e este, anastomosado no enxerto valvulado. Retira-se a 

valva aórtica nativa. 

e) Operação de Tirone-David: Também chamada de Técnica do 

Reimplante. Neste caso, reconstrói-se a raiz aórtica junto com seu 

aparelho valvar, utilizando-se enxerto protético, reimplantando a 

valva aórtica por dentro desse enxerto. Em seguida, reimplanta-se 

os óstios coronários. A valva aórtica  é preservada. 

f) Operação de Yacoub: Também conhecida como Técnica do 

Remodelamento. A reconstrução da raiz aótica e do aparelho 

valvar aórtico é feita remodelando os seios de Valsalva com o 

próprio enxerto protético, de modo a também preservar a valva 

aórtica e em seguida, reimplantar os óstios coronários. 

g)  Reimplante dos Vasos da Base e Bloco : É retirado todo o arco 

aórtico doente; porém, se os vasos da base são poupados da 

doença, estes são reimplantados em grupo, no enxerto protético 

utilizado para reconstrução do arco. 

h) Reimplante dos Vasos da Base Separados : Após a ressecção do 

arco aórtico comprometido, caso os vasos da base não sejam 

acometidos,  estes são reimplantados separadamente no enxerto 

protético utilizado na reconstrução do arco. 

i) Endoprótese (Stent) em Aorta Descendente: Tratamento 

endovascular da aorta descendente por toracotomia. 
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3.2.3 Classificação das Dissecções de Aorta 

As classificações de DeBakey e a de Stanford, como mostra a figura 

1, são as mais utilizadas nas dissecções agudas e crônicas da aorta. 

Assim como, sua distinção entre um evento agudo e crônico, pois, 

tem relevante implicação no tratamento. 

A classificação de Stanford para dissecção de aorta faz a distinção 

entre os tipos A e B, como mostra a figura 1. O tipo A significa que a 

dissecção envolve a aorta ascendente, o que não ocorre no  tipo B. A 

classificação de DeBakey subdivide o processo de dissecção: a 

dissecção tipo I, envolve toda a aorta, a dissecção tipo II envolve apenas 

a aorta ascendente e a dissecção tipo III poupa a aorta ascendente e o 

arco. Várias tentativas de subdividir ainda mais os dois sistemas de 

classificação não foram estabelecidas na comunidade médica, embora a 

região do arco mereça uma integração maior num sistema moderno de 

classificação42.  

 

Figura 1. Classificação anatômica das dissecções de aorta 
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Observações recentes destacam a importância de precursores de 

dissecção aórtica típicos, como hematoma intramural (HIM), úlceras 

penetrantes de aorta, ou fendas localizadas na camada íntima como 

variantes de um processo de dissecção da parede, como mostra a figura 243.  

 

 

Dissecção de aorta                Úlcera Penetrante                   Hematoma Intramural              

Figura 2. Precursores da dissecção 

Classificação Temporal  

Aguda : Até 2 semanas do início dos sintomas 

Crônica : Após 2 semanas do início dos sintomas 

 

3.2.4 Apresentações Clínicas das Dissecções de Aorta 

A manifestação clínica mais frequente da dissecção aguda de aorta tipo 

A de Stanford é a dor torácica, de grande intensidade, com irradiação para a 

região dorsal e que não melhora mediante o repouso. O déficit de pulso 

periférico na apresentação, está relacionado com maior mortalidade 

hospitalar44,45. 

O choque pode ser um sinal presente, resultado de tamponamento, 

compressão coronária, insuficiência valvar aórtica aguda, ou perda de 

sangue e iminente exsanguíneo do paciente46,47. 

Os aneurismas e as dissecções crônicas da aorta são assintomáticos, na 

maioria das vezes. As manifestações clínicas dependem da presença e da 
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severidade da insuficiência valvar aórtica. A dor torácica pode aparecer caso 

a aorta esteja em expansão. 

 

3.2.5 Variáveis Prognósticas Avaliadas 

As variáveis prognósticas avaliadas para a identificação dos preditores 

independentes, associadas à mortalidade hospitalar e no longo prazo, bem 

como ao desfecho clínico composto, são descritas abaixo: 

 

a) Diagnóstico: Aneurisma  e   Dissecção 

b) Fatores Demográficos: Ano da Cirurgia, Etnia, Idade, Peso, Sexo, 

Classe Funcional 

c) Fatores Pré–Operatórios: Tabagismo,IRC, Diabetes mellitus, AVC 

prévio, DAOP, DPOC, Hipertensão Arterial Sistêmica, Sintomas 

Neurológicos, Sd. Marfan, Cirurgia cardíaca prévia,  Choque,  Doença 

coronária, Síncope  EuroScore, Entubado, Complicações Isquêmicas, 

Derrame Pericárdico,Fração de Ejeção, Dor Torácica, Creatinina 

d) Indicações Cirúrgicas: Eletiva e Emergência 

e) Fatores Intra–Operatórios: Sítio de Canulação, Valva Aórtica 

Bicúspide, CEC (min.), Insuficiência Aórtica, Parada Circulatória 

(min.),Hemopericárdio, Tempo de Anóxia (min.), Tipo de Operação, 

Temperatura (ºC), Revascularização Miocárdica, Proteção Cerebral 

Cardioplegia 

f) Complicações Pós – Operatórias Imediatas: Sangramento nas 

primeiras 24 hs,Complicações  Pulmonares, Revisão de hemostas, 

Complicações Vasculares, Antifibrinolítico, Complicações 

Gastrointestinais, Complicações Neurológicas, Complicações 

Cardíacas , Complicações Infecciosas, Sd. de Má perfusão, Falência 

de Múltiplos Órgãos, Choque Cardiogênico, Insuficiência Cardíaca, 

Hemoderivados. 

g) Seguimento de Prazo Longo:   Tempo  de seguimento,    Medicação 

           CF,Óbito. 
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3.2.6 Cálculo de tamanho da amostra  

 

A amostra do presente trabalho pode ser considerada de conveniência 

aliada à publicação prévia de DIAS RR et al48; que incluiu 164 pacientes com 

características demográficas semelhantes. Portanto, a amostra incluindo 257 

pacientes assegura, potencialmente, uma avaliação robusta e válida para os 

objetivos escolhidos. Para avaliação do óbito hospitalar, foram analisadas 56 

variáveis selecionadas pelas observações em estudos anteriores, assim 

como, na experiência do pesquisador. 

A amostra observada inclui 257 pacientes cujos eventos: óbito hospitalar, 

desfecho clínico composto e óbito tardio (após cirurgia) foram avaliados em 

função de medidas quantitativas e qualitativas (Anexos 1 e 2). 

O desfecho clínico composto refere-se à presença de óbito hospitalar ou 

complicação neurológica (AVC ou coma > 24 horas) ou disfunção ventricular 

(insuficiência cardíaca sintomática e/ou choque cardiogênico) ou 

sangramento clinicamente relevante (presença de  revisão de hemostasia 

e/ou necessidade de transfusão de concentrado de hemácias ≥ 3U), ou seja, 

o paciente que apresentou pelo menos um destes eventos foi caracterizado 

como portador de desfecho clínico composto.  

Para os testes estatísticos com única variável (“univariada”), as medidas 

de óbito hospitalar, desfecho clínico composto e óbito tardio se comportam 

como grupos com duas categorias de resposta: ausente e presente. 

 

3.2.7 Análise Estatística 

A amostra de pacientes estudada foi descrita por estatísticas de 

frequências absolutas (n) e relativas (%) das medidas qualitativas 

(fatores) e estatísticas sumárias de média, mediana, desvio padrão (DP) 

e percentis 25 e 75 das medidas quantitativas (co-variáveis).  



21 

 

A associação entre medidas qualitativas e os grupos (óbito e 

desfecho clínico composto) foi avaliada por teste qui-quadrado de 

Pearson (Pereira) ou exato de Fisher (Armitage, 1994). Para a 

comparação de medidas quantitativas entre dois grupos foi aplicado teste 

não paramétrico de Mann-Whitney (Siegel, 1988).  Para o óbito após a 

cirurgia, foram observadas as curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier 

(Armitage, 1994) ou de sobrevivência média, e, inicialmente, os efeitos 

de fatores avaliados por teste de Log-Rank e os de co-variáveis por 

regressão de Cox (Cox, 1984). Os efeitos de fatores e co-variáveis, 

considerados estatisticamente relevantes (p<0,10) ou clinicamente 

relevantes, foram também observados, todos presentes, num modelo de 

regressão logística para múltiplas variáveis (Hosmer e Lemeshow, 1989) 

no óbito hospitalar e no desfecho clínico composto. Para o óbito tardio, 

no longo prazo após a cirurgia, múltiplas variáveis foram avaliadas por 

modelo de regressão de Cox (Cox, 1984). 

O nível de significância dos testes foi arbitrado em 5%, ou seja, 

diferenças foram consideradas significativas quando o valor de p dos 

testes foi menor que 5%. Os casos em que o valor de p se manteve entre 

5% e < 10% sugeriram tendências de efeito significativo. 

 

3.2.8 Considerações Éticas 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia na data 05 de Outubro de 

2010, sob o protocolo de número 3994. 
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Foram incluídos 257 pacientes, no período de janeiro de 2004 a 

dezembro de 2010, sendo 33,9% do sexo feminino, 7% de etnia negra e 

idade média de 57,7 anos. Desta população, 75% tinham diagnóstico de 

aneurisma de aorta ascendente e 25% de dissecção crônica de aorta tipo A 

de Stanford, estando o tabagismo presente em 40,5%, a diabetes melitus em 

13,2% e a hipertensão arterial sistêmica em 78,6%. A dor torácica esteve 

presente em 41,6% dos pacientes, o diagnóstico de Síndrome de Marfan em 

2,7%, sendo a FEVE média avaliada em 57,8%, EuroScore médio de 6,12. 

Nesta casuística, 55 pacientes (21,4%) foram submetidos a reoperações, 

sendo que em 29 (50,9%) deles foi realizada apenas a troca valvar aórtica 

no primeiro procedimento, em 9 (16,4%) a cirurgia para revascularização do 

miocárdio, em 5 (9,1%) a dissecção aguda da aorta, em 4 (7,3%) a 

coarctação de aorta, em 3 (5,4%) a aneurisma de aorta, e apenas um caso 

em cada uma das situações seguintes: troca da valva mitral, plastia da valva 

tricúspide, persistência do canal arterial, comunicação interventricular, 

tetralogia de Fallot, interrupção do arco aórtico. A cirurgia simultânea para 

revascularização do miocárdio foi necessária em 49 pacientes(19,1%).  

Os dados demográficos de todos os pacientes incluídos no presente 

estudo encontram-se descritos na Tabela 1. Medidas quantitativas estão 

resumidas em amplitude, média e desvio padrão; as medidas qualitativas em 

frequência absoluta e percentual. 
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Tabela 1. Fatores demográficos e pré-operatórios. 

Idade (anos) 18 a 81 Média  57,7  DP 13    

Peso (kg) 41 a 115 Média  72,8 DP 13,27   

Sexo                            Masc.             
170 (66,1%) 

Fem.         
87 (33,9%) 

    

Etnia                 Negra             
18 (7%) 

Não Negra    
239 (93%) 

  

Classe Funcional  (NYHA) I                 
70 (27,2%) 

II            
119 (46,3%) 

III            
65 (25,3%) 

IV        
3 1,2%) 

Diagnóstico Aneurisma         
193 (75%) 

Dissecção     
64 (24,9%) 

  

Métodos Diagnósticos Ecocardiograma     
242 (94,2%) 

TC          
162 (63%) 

Cateterismo    
181 (70,4%) 

RNM     
2 (0,8%) 

Tabagismo 104 (40,5%)    

Diabetes mellitus 34 (13,2%)       

DAOP 11 (4,3%)    

HAS (mmhg) 202 (78,6%)       

PAS 110 a 220 Média 151,5 DP 20,1  

PAD 40 a 130 Média 85,5  DP 14,9    

IRC 21 (8,2%)    

IRC dialítica 1 (0,4%)       

AVC prévio 15 (5,8%)       

DPOC 7 (2,7%)       

Doença Cerebrovascular 4 (1,6%)    

Sd. Marfan 7 (2,7%)       

Síncope 7 (2,7%)    

Derrame Pericárdico 3 (1,2%)       

Dor torácica 107 (41,6%)    

Sintomas Neurológicos 4 (1,6%)       

Cirurgia Cardíaca Prévia 55 (21,4%)    

Doença Coronária 53 (20,6%)       

RM associado 49 (19,1%)    

FE (%) 20 a 80 Média 57,8  DP 11,6    

FE Ecocardiograma     
256 (99,6%) 

RNM         
1 (0,4%) 

  

Creatinina 0,5 a 2,4 Média 1,13  DP 0,32    

EuroSCORE 3 a 17 Média 6,12 DP 2,52  

Eletiva 247 (96,1%)       

 

4.1 Fase Hospitalar 

Com o objetivo de identificar as variáveis prognósticas 

independentemente associadas com desfechos clinicamente relevantes, foi 

realizada análise univariada para selecionar variáveis a serem incluídas no 
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modelo multivariado. A Tabela 2 mostra a análise univariada dos fatores 

demográficos pré-operatórios em relação ao óbito hospitalar. 

Tabela 2. Fatores demográficos e pré-operatórios e óbito hospitalar. 

Variáveis 

 Óbito hospitalar   

n (%) Não (N=236) Sim (N=21) Total (N=257) P valor 

Feminino 78 (33,05%) 9 (42,86%) 87 (33,85%) 0,360 (P) 

Negra 14 (5,93%) 4 (19,05%) 18 (7%) 0,085 (F) 

Dissecção 54 (22,88%) 10 (47,62%) 64 (24,9%) 0,012 (P) 

ECO 226 (95,76%) 16 (76,19%) 242 (94,16%) 0,004 (F) 

Tabagismo 96 (40,68%) 8 (38,1%) 104 (40,47%) 0,810 (P) 

Diabetes 29 (12,29%) 5 (23,81%) 34 (13,23%) 0,170 (F) 

DAOP 8 (3,39%) 3 (14,29%) 11 (4,28%) 0,018 (P) 

HAS 183 (77,54%) 19 (90,48%) 202 (78,6%) 0,160 (P) 

IRC 17 (7,2%) 4 (19,05%) 21 (8,17%) 0,058 (P) 

AVC prévio 13 (5,51%) 2 (9,52%) 15 (5,84%) 0,450 (P) 

DPOC 6 (2,54%) 1 (4,76%) 7 (2,72%) 0,540 (P) 

Doença Cerebrovascular 2 (0,85%) 2 (9,52%) 4 (1,56%) 0,002 (P) 

Sd Marfan 7 (2,97%) 0 (0%) 7 (2,72%) 0,420 (P) 

Síncope 6 (2,54%) 1 (4,76%) 7 (2,72%) 0,540 (P) 

Derrame Pericárdico 2 (0,85%) 1 (4,76%) 3 (1,17%) 0,220 (F) 

Dor torácica 102 (43,22%) 5 (23,81%) 107 (41,63%) 0,084 (P) 

Sintomas Neurológicos 3 (1,27%) 1 (4,76%) 4 (1,56%) 0,290 (F) 

Cirurgia Cardíaca Prévia 46 (19,49%) 9 (42,86%) 55 (21,4%) 0,012 (P) 

Doença Coronária 45 (19,07%) 8 (38,1%) 53 (20,62%) 0,039 (P) 

Eletiva 226 (95,76%) 21 (100%) 247 (96,11%) 0,330 (P) 

Canulação da Aorta 170 (72,34%) 14 (66,67%) 184 (71,88%) 0,580 (P) 

Valva Aórtica Bicúspide 37 (15,68%) 2 (9,52%) 39 (15,18%) 0,450 (P) 

Insuficiência Aórtica 147 (62,29%) 13 (61,9%) 160 (62,26%) 0,970 (P) 

Hemopericárdio 3 (1,27%) 2 (9,52%) 5 (1,95%) 0,055 (F) 

     

Média (DP)     

Mediana (Per25;Per75)     

Idade (anos) 57,5 (13,13) 59,9 (11,62) 57,56 (12,95) 
0,471 

 59 (48,25;68) 60 (53,5;67,5) 59 (48;67,25) 

Última Creatinina 1,11 (0,33) 1,26 (0,29) 1,13 (0,32) 
0,019 

 1 (0,9;1,3) 1,2 (1,05;1,45) 1 (0,9;1,3) 

F: teste de Fisher;P: teste de Pearson 

Na Tabela 3 estão descritos os fatores intra e pós-operatório associados 

ao óbito durante a fase hospitalar, por meio da análise univariada 
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Tabela 3. Fatores intra e pós-operatórios e óbito hospitalar 

Variáveis 

 Óbito hospitalar   

n (%) Não (N=236) Sim (N=21) Total (N=257) P valor 

Cirurgia de Coronárias 42 (17,8%) 7 (33,33%) 49 (19,07%) 0,082 (P) 

Hemiarco 18 (7,63%) 2 (9,52%) 20 (7,78%) 0,750 (P) 

Bentall 85 (36,02%) 6 (28,57%) 91 (35,41%) 0,490 (P) 

Cabrol 7 (2,97%) 2 (9,52%) 9 (3,5%) 0,110 (P) 

Tubo supra coronariano 125 (52,97%) 12 (57,14%) 137 (53,31%) 0,710 (P) 

Tirone David 4 (1,69%) 1 (4,76%) 5 (1,95%) 0,340 (F) 

Yacoub 4 (1,69%) 0 (0%) 4 (1,56%) 1,000 (F) 

Stent Aorta Descendente 19 (8,05%) 3 (14,29%) 22 (8,56%) 0,320 (P) 

Reimplante de Vasos  
da Base Bloco 

11 (4,66%) 3 (14,29%) 14 (5,45%) 0,060 (P) 

Reimplante Separados 2 (0,85%) 0 (0%) 2 (0,78%) 1,000 (F) 

Aortoplastia 3 (1,27%) 0 (0%) 3 (1,17%) 1,000 (F) 

Revisão de Hemostasia 15 (6,36%) 4 (19,05%) 19 (7,39%) 0,033 (P) 

Hemoderivados 178 (75,42%) 20 (95,24%) 198 (77,04%) 0,039 (P) 

Antifibrinolítico 84 (35,59%) 11 (52,38%) 95 (36,96%) 0,120 (P) 

Complicação Neurológica 13 (5,51%) 4 (19,05%) 17 (6,61%) 0,017 (P) 

Complicação Renal 13 (5,51%) 9 (42,86%) 22 (8,56%) < 0,001 (P) 

Complicação Infecciosa 31 (13,14%) 10 (47,62%) 41 (15,95%) < 0,001 (P) 

Complicação Pulmonar 33 (13,98%) 14 (66,67%) 47 (18,29%) < 0,001 (P) 

Complicação Vascular 1 (0,42%) 6 (28,57%) 7 (2,72%) < 0,001 (P) 

Complicação Gastrointestinal 4 (1,69%) 0 (0%) 4 (1,56%) 1,000 (F) 

Arritmia 66 (27,97%) 14 (66,67%) 80 (31,13%) < 0,001 (P) 

Falência Múltiplos Órgãos 0 (0%) 14 (66,67%) 14 (5,45%) < 0,001 (P) 

Insuficiência Cardíaca 12 (5,08%) 13 (61,9%) 25 (9,73%) < 0,001 (P) 

Choque Cardiogênico 2 (0,85%) 15 (71,43%) 17 (6,61%) < 0,001 (P) 

Síndrome Má Perfusão 0 (0%) 16 (76,19%) 16 (6,23%) < 0,001 (P) 

AAS 165 (69,92%) 0 (0%) 165 (64,2%) < 0,001 (P) 

Clopidogrel 1 (0,42%) 0 (0%) 1 (0,39%) 1,000 (F) 

IECA/BRA 193 (81,78%) 0 (0%) 193 (75,1%) < 0,001 (P) 

Betabloqueador 169 (71,61%) 0 (0%) 169 (65,76%) < 0,001 (P) 

Estatina 58 (24,58%) 0 (0%) 58 (22,57%) 0,010 (P) 

Anti-arritmico 44 (18,64%) 0 (0%) 44 (17,12%) 0,030 (P) 

Diurético 92 (38,98%) 0 (0%) 92 (35,8%) < 0,001 (P) 

Espironolactona 13 (5,51%) 0 (0%) 13 (5,06% 0,270 (P) 
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Média (DP)     

Mediana (Per25;Per75)     

Sangramento nas  509,39 (303,3) 594,62 (465,31) 516,35 (319,23) 
0,756 

primeiras 24hs (ml) 434 (320;640) 450 (275;999) 438 (320;650) 

Tempo de CEC (min) 138,83 (45,25) 185,95 (90,31) 142,67 (50,24) 
0,006 

 137,5 (105;162,25) 180 (122,5;195) 140 (110;170) 

Tempo de Anóxia (min) 101,44 (32,87) 115,95 (57) 103,6 (35,29) 
0,464 

 101 (79;123) 99 (86,5;138,5) 103 (80;125) 

EuroSCORE 5,98 (2,5) 7,62 (2,18) 6,05 (2,47) 
0,002 

  6 (4;7) 7 (6;9) 6 (4;7,25) 

F: teste de Fisher;P: teste de Pearson 
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A Tabela 4 analisa os fatores demográficos e pré-operatórios associados 

ao desfecho clínico composto por meio de análise univariada 

Tabela 4. Fatores pré-operatórios e desfecho clínico composto  

Variáveis 

 Evento combinado   

n (%) Não (N=159) Sim (N=98) Total (N=257) P valor 

Feminino 103 (64,78%) 67 (68,37%) 170 (66,15%) 0,550 (P) 

Etnia Negra 11 (6,92%) 7 (7,14%) 18 (7%) 0,560 (F) 

Dissecção 33 (20,75%) 31 (31,63%) 64 (24,9%) 0,500 (P) 

Tabagismo 69 (43,4%) 35 (35,71%) 104 (40,47%) 0,220 (P) 

Diabetes 18 (11,32%) 16 (16,33%) 34 (13,23%) 0,250 (P) 

DAOP 3 (1,89%) 8 (8,16%) 11 (4,28%) 0,016 (P) 

HAS 125 (78,62%) 77 (78,57%) 202 (78,6%) 0,990 (P) 

IRC 11 (6,92%) 10 (10,2%) 21 (8,17%) 0,350 (P) 

AVC prévio 8 (5,03%) 7 (7,14%) 15 (5,84%) 0,480 (P) 

DPOC 5 (3,14%) 2 (2,04%) 7 (2,72%) 0,710 (F) 

Doença Cerebrovascular 2 (1,26%) 2 (2,04%) 4 (1,56%) 0,630 (F) 

Sd Marfan 4 (2,52%) 3 (3,06%) 7 (2,72%) 1,000 (F) 

Síncope 3 (1,89%) 4 (4,08%) 7 (2,72%) 0,430 (F) 

Derrame Pericárdico 1 (0,63%) 2 (2,04%) 3 (1,17%) 0,560 (F) 

Dor torácica 68 (42,77%) 39 (39,8%) 107 (41,63%) 0,630 (P) 

Sintomas Neurológicos 2 (1,26%) 2 (2,04%) 4 (1,56%) 0,630 (F) 

Cirurgia Cardíaca Prévia 23 (14,47%) 32 (32,65%) 55 (21,4%) 0,001 (P) 

Doença Coronária 27 (16,98%) 26 (26,53%) 53 (20,62%) 0,066 (P) 

Eletiva 155 (97,48%) 92 (93,88%) 247 (96,11%) 0,140 (P) 

Canulação da Aorta 121 (76,58%) 63 (64,29%) 184 (71,88%) 0,033 (P) 

Valva Aórtica Bicúspide 28 (17,61%) 11 (11,22%) 39 (15,18%) 0,160 (P) 

Insuficiência Aórtica 103 (64,78%) 57 (58,16%) 160 (62,26%) 0,280 (P) 

Hemopericárdio 1 (0,63%) 4 (4,08%) 5 (1,95%) 0,071 (F) 

     

Média (DP)     

Mediana (Per25;Per75)     

Idade (anos) 57,35 (12,38) 58,26 (14,01) 57,7 (13,01) 
0,393 

 59 (49;67) 60,5 (48,75;69) 59 (49;68) 

Última Creatinina 1,08 (0,31) 1,19 (0,34) 1,13 (0,32) 
0,004 

 1 (0,9;1,2) 1,2 (1;1,4) 1 (0,9;1,3) 

Teste de Mann-Whitney; F: teste de Fisher;P: teste de Pearson  
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Na Tabela 5 estão descritos os fatores intra e pós-operatórios 

associados ao desfecho clínico composto por meio da análise univariada.  

Tabela 5 - Fatores intra e pós-operatório e desfecho clínico composto 

Variáveis 

 Evento combinado  

n(%) Não (N=159) Sim (N=98) Total (N=257) P valor 

Cirurgia de Coronárias 24 (15,09%) 25 (25,51%) 49 (19,07%) 0,039 (P) 

Hemiarco 10 (6,29%) 10 (10,2%) 20 (7,78%) 0,250 (P) 

Bentall 52 (32,7%) 39 (39,8%) 91 (35,41%) 0,240 (P) 

Cabrol 3 (1,89%) 6 (6,12%) 9 (3,5%) 0,073 (P) 

Tubo supra coronariano 89 (55,97%) 48 (48,98%) 137 (53,31%) 0,270 (P) 

Tirone David 4 (2,52%) 1 (1,02%) 5 (1,95%) 0,650 (F) 

Yacoub 4 (2,52%) 0 (0%) 4 (1,56%) 0,300 (F) 

Stent Aorta Descendente 12 (7,55%) 10 (10,2%) 22 (8,56%) 0,460 (P) 

Reimplante de Vasos  

da Base Bloco 
9 (5,66%) 5 (5,1%) 14 (5,45%) 0,840 (P) 

Reimplante Separados 0 (0%) 2 (2,04%) 2 (0,78%) 0,140 (F) 

Aortoplastia 1 (0,63%) 2 (2,04%) 3 (1,17%) 0,560 (F) 

Revisão de Hemostasia 0 (0%) 19 (19,39%) 19 (7,39%) < 0,001 (P) 

Hemoderivados 101 (63,52%) 97 (98,98%) 198 (77,04%) < 0,001 (P) 

Antifibrinolítico 37 (23,27%) 58 (59,18%) 95 (36,96%) < 0,001 (P) 

Complicação Neurológica 1 (0,63%) 16 (16,33%) 17 (6,61%) < 0,001 (P) 

Complicação Renal 2 (1,26%) 20 (20,41%) 22 (8,56%) < 0,001 (P) 

Complicação Infecciosa 10 (6,29%) 31 (31,63%) 41 (15,95%) < 0,001 (P) 

Complicação Pulmonar 11 (6,92%) 36 (36,73%) 47 (18,29%) < 0,001 (P) 

Complicação Vascular 1 (0,63%) 6 (6,12%) 7 (2,72%) 0,013 (F) 

Complicação Gastrointestinal 1 (0,63%) 3 (3,06%) 4 (1,56%) 0,150 (F) 

Arritmia 44 (27,67%) 36 (36,73%) 80 (31,13%) 0,120 (P) 

Falência de Múltiplos Órgãos 0 (0%) 14 (14,29%) 14 (5,45%) < 0,001 (P) 

Insuficiência Cardíaca 0 (0%) 25 (25,51%) 25 (9,73%) < 0,001 (P) 

Choque Cardiogênico 0 (0%) 17 (17,35%) 17 (6,61%) < 0,001 (P) 

Sindrome de Má Perfusão 0 (0%) 16 (16,33%) 16 (6,23%) < 0,001 (P) 

AAS 110 (69,18%) 55 (56,12%) 165 (64,2%) 0,034 (P) 

Clopidogrel 1 (0,63%) 0 (0%) 1 (0,39%) 1,000 (F) 

IECA/BRA 132 (83,02%) 61 (62,24%) 193 (75,1%) < 0,001 (P) 

Betabloqueador 114 (71,7%) 55 (56,12%) 169 (65,76%) 0,011 (P) 

Estatina 40 (25,16%) 18 (18,37%) 58 (22,57%) 0,200 (P) 

Anti-aríitmico 33 (20,75%) 11 (11,22%) 44 (17,12%) 0,049 (P) 

Diurético 51 (32,08%) 41 (41,84%) 92 (35,8%) 0,110 (P) 

Espironolactona 

 
7 (4,4%) 6 (6,12%) 13 (5,06%) - 
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Média (DP)     

Mediana (Per25;Per75)     

Tempo de CEC (min) 130,72 (39,96) 162,09 (62,19) 142,68 (51,81) 
< 0,001 

 130 (100;155) 152,5 (123,75;185) 140 (110;170) 

Sangramento nas primeiras 

24hs (ml) 
430,84 (187,27) 655,1 (424,72) 516,35 (319,23) 

< 0,001 

 380 (290;520) 540 (350;873,75) 438 (320;650) 

Tempo de Anóxia (min) 96,72 (31,05) 112,19 (40,12) 102,62 (35,52) 
0,002 

 98 (75;116) 111 (83;137,5) 101 (80;123) 

EuroSCORE 5,55 (2,2) 7,04 (2,73) 6,12 (2,52) 
< 0,001 

  6 (4;7) 7 (5,75;8) 6 (4;8) 

Teste de Mann-Whitney; F: teste de Fisher;P: teste de Pearson  

A Tabela 6 descreve, por meio de modelo logístico, as variáveis 

preditoras independentes associadas ao óbito hospitalar.  

Tabela 6. Modelo logístico para óbito hospitalar  

 Efeito EP RC IC95% P valor 

Etnia Negra 1,92 0,76 6,82 1,54 30,2 0,011 

Doença Cerebrovascular 2,35 1,14 10,51 1,12 98,7 0,04 

Dor torácica -1,32 0,64 0,27 0,08 0,94 0,04 

Hemopericárdio 3,56 1,14 35,08 3,73 330,2 0,002 

Tipo de operação: Cabrol 2,29 0,97 9,86 1,47 66,36 0,019 

Cirurgia de Coronárias 1,49 0,62 4,43 1,31 15,06 0,017 

Revisão de hemostasia 1,74 0,76 5,72 1,29 25,29 0,021 

Tempo de CEC (min) 0,02 0 1,016 1,007 1,026 0,001 

Constante -5,8 1,01 0   < 0,001 

Valor de p (Hosmer e Lemeshow)=0,553; RC : Razão de Chances; EP: Erro Padrão 

O valor de p  (Hosmer e Lemeshou ) = 0,553 mostrou um ajuste 

adequado do modelo. A medida de efeito neste modelo é a razão de 

chances com respectivo intervalo de confiança de 95%. Indivíduos de etnia 

negra, presença de doença cerebrovascular, hemopericárdio, operação de 

Cabrol, cirurgia de coronárias associada, revisão de hemostasia e tempo de 

CEC prolongado foram preditores de óbito hospitalar. A dor torácica como 

manifestação clínica, foi identificada como fator protetor. 
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Esse   mesmo modelo, ajustado para sexo e idade, como mostra a 

Tabela 7, demonstrou que  apenas a doença cerebrovascular  foi excluída 

como preditor de mortalidade, confirmando a robustez do modelo 

multivariado na descrição das variáveis prognósticas independentes 

associadas ao óbito hospitalar. 

Tabela 7. Modelo logístico para óbito hospitalar ajustado para sexo e idade.  

 Efeito EP RC IC95%  P valor  

Sexo Feminino 0,55 0,61 1,74 0,53 5,73 0,362 

Idade (anos) 0,03 0,03 1,03 0,97 1,08 0,317 

Etnia Negra 1,88 0,79 6,56 1,38 31,13 0,018 

Doença Cerebrovascular 1,91 1,19 6,73 0,65 69,22 0,109 

Dor torácica -1,42 0,66 0,24 0,07 0,88 0,031 

Hemopericárdio 3,2 1,19 24,6 2,38 254,25 0,007 

Tipo de operação: Cabrol 2,34 0,99 10,43 1,5 72,57 0,018 

Cirurgia de coronárias 1,23 0,65 3,432 0,959 12,278 0,058 

Revisão de hemostasia 1,74 0,78 5,67 1,2413 25,903 0,025 

Tempo de CEC (min) 0,02 0,01 1,019 1,008 1,03 0,001 

Constante -7,92 2,23 0   0 

Valor de p (Hosmer e Lemeshow)  =0,554; RC : Razão de Chances; EP: Erro Padrão 
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A análise multivariada realizada para identificar as variáveis 

independentemente associadas com o desfecho clínico composto encontra-

se descrita na Tabela 8. 

Tabela 8. Modelo logístico para desfecho clínico composto  

 Efeito EP RC IC95%  P valor  

Sítio canulação: axilar 1,011 0,54 2,75 0,95 7,96 0,062 

Antifibrinolítico 1,169 0,34 3,22 1,65 6,27 0,0006 

Tipo de cirurgia: Cabrol 1,662 0,857 5,27 0,98 28,25 0,0524 

Complicação Renal** 2,001 0,81 7,40 1,52 36,01 0,0132 

Complicação Pulmonar*** 1,295 0,45 3,65 1,51 8,84 0,0041 

Arritmia Grave**** 1,196 0,64 3,31 0,95 11,51 0,0602 

EuroESCORE 0,209 0,07 1,23 1,08 1,41 0,0026 

Tempo de CEC (min) 0,009 0,004 1,01 1 1,02 0,0265 

       

Constante -4,183 0,768 0,02   < 0,0001 

Valor de p (Hosmer e Lemeshow) =0,432;  

Complicação Renal**: creatinina >2 mg/dl ou 2x> pré-opertório. 

Complicação Pulmonar*** : necessidade de ventilação invasiva em período > 48h. 

Arritmia grave****: TV,FV e BAVT 

 

Fatores como uso de antifibrinolítico, complicação renal, complicação 

respiratória, EuroScore e tempo de CEC apresentaram associação 

independente com risco aumentado de ocorrência do desfecho clínico 

composto hospitalar (óbito, sangramento, complicação neurológica e 

disfunção ventricular). Fatores como sítio de canulação axilar, cirurgia de 

Cabrol e arritmia grave, sugerem aumento de risco de desfecho composto, 

entretanto, não houve significância estatística destas variáveis, devendo ser 

interpretadas como tendência de risco aumentado. 

Na Tabela 9, está descrito o modelo logístico para desfecho clínico 

composto, ajustado para sexo e idade, o qual não altera as observações da 

análise anterior. Deve ser enfatizado que quando as variáveis sexo e idade 

foram incluídas, o ajuste do modelo foi rejeitado (Valor de p [Hosmer e 

Lemeshow] = 0,028), ou seja, esta análise não deve ser valorizada devido à 

falta de ajuste adequado com base nas variáveis incluídas. Portanto, em 

relação ao desfecho clínico composto, devemos nos ater aos resultados 

expostos na Tabela 8. 
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Tabela 9. Modelo logístico para desfecho clínico composto ajustado 
para sexo e idade.  
 

  Efeito EP RC IC95% RC P valor 

Sexo Masculino -0,040 0,38 0,96 0,46 2,00 0,9155 

Idade -0,025 0,016 0,98 0,95 1,01 0,1158 

Sítio canulação: axilar 0,856 0,6 2,35 0,81 6,88 0,117 

Antifibrinolítico 1,175 0,35 3,24 1,64 6,39 0,0007 

Tipo de cirurgia: Cabrol 1,703 0,85 5,49 1,04 28,99 0,0448 

Complicação Renal* 2,172 0,82 8,78 1,76 43,88 0,0081 

Complicação Pulmonar** 1,290 0,47 3,63 1,46 9,04 0,0056 

Arritmia Grave*** 1,147 0,62 3,15 0,94 10,66 0,064 

EuroESCORE 0,286 0,09 1,33 1,13 1,57 0,0008 

Tempo de CEC (min): 0,008 0,004 1,01 1 1,02 0,0538 

       

Constante -3,099 1,033 0,05   0,0027 

Valor de p (Hosmer e Lemeshow) = 0,028 

        

Complicação Renal* : creatinina >2 mg/dl ou 2x> pré-op. 

Complicação Pulmonar** : necessidade de ventilação invasiva em período > 48h. 

Arritmia grave*** : TV,FV e BAVT (taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, bloqueio 

átrioventricular total) 

 

4.2. Seguimento no Longo Prazo 

O tempo de acompanhamento após a alta hospitalar foi em média 970 

dias com desvio-padrão de 157 dias. A mediana foi de 772 dias. Neste 

período, ocorreram 10 óbitos (4,5%). Neste grupo de pacientes que 

apresentou óbito, o tempo médio de sobrevivência foi de 355 dias, com 

mediana de 298 dias e desvio-padrão de 427 dias. 
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A Tabela 10 mostra a análise univariada fatores demográficos e pré-

operatórios para óbito tardio.       

Tabela 10. Fatores demográficos e pré-operatórios para óbito tardio.  

Variáveis 

 Óbito tardio   

n (%) Não (N=224) Sim (N=10) Total (N=234) P 

Feminino 74 (33,04%) 3 (30%) 77 (32,91%) 0,929 

Etnia Negra 16 (7,14%) 0 (0%) 16 (6,84%) 0,120 

Dissecção 51 (22,77%) 5 (50%) 56 (23,93%) 0,044 

Tabagismo 96 (42,86%) 5 (50%) 101 (43,16%) 0,738 

Diabetes 31 (13,84%) 0 (0%) 31 (13,25%) 0,224 

DAOP 9 (4,02%) 2 (20%) 11 (4,7%) 0,009 

HAS 175 (78,13%) 10 (100%) 185 (79,06%) 0,109 

IRC 15 (6,7%) 1 (10%) 16 (6,84%) 0,571 

AVC prévio 12 (5,36%) 3 (30%) 15 (6,41%) 
< 

0,001 

DPOC 6 (2,68%) 0 (0%) 6 (2,56%) 0,568 

Doença Cerebrovascular 3 (1,34%) 0 (0%) 3 (1,28%) 0,767 

Sd Marfan 5 (2,23%) 2 (20%) 7 (2,99%) 0,001 

Síncope 6 (2,68%) 0 (0%) 6 (2,56%) 0,595 

Derrame Pericárdico 2 (0,89%) 0 (0%) 2 (0,85%) 0,767 

Dor torácica 90 (40,18%) 4 (40%) 94 (40,17%) 0,879 

Sintomas neurológicos 3 (1,34%) 0 (0%) 3 (1,28%) 0,725 

Cirurgia Cardíaca Prévia 47 (20,98%) 1 (10%) 48 (20,51%) 0,432 

Doença Coronária 46 (20,54%) 2 (20%) 48 (20,51%) 0,948 

Eletiva 215 (95,98%) 10 (100%) 225 (96,15%) 0,509 

Canulação da Aorta 162 (72,65%) 7 (70%) 169 (72,53%) 0,862 

Valva Aórtica Bicúspide 35 (15,63%) 0 (0%) 35 (14,96%) 0,170 

Insuficiência Aórtica 141 (62,95%) 4 (40%) 145 (61,97%) 0,175 

Hemopericárdio 3 (1,34%) 0 (0%) 3 (1,28%) 0,767 
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Média (DP)     

Mediana (Per25;Per75)     

Idade (anos) 57,36 (12,93) 62,1 (13,2) 57,56 (12,95) 
0,240 

 59 (48;67) 63 (51,75;76,25) 59 (48;67,25) 

Tempo de CEC (min) 143,35 (50,84) 127,5 (32,17) 142,67 (50,24) 
0,359 

 140 (111;170) 122,5 (98,75;170) 140 (110;170) 

Última creatinina 1,12 (0,3) 1 (0,35) 1,11 (0,31) 
0,223 

 1 (0,9;1,3) 0,9 (0,8;1,05) 1 (0,9;1,3) 

Sangramento nas primeiras 

24hs (ml) 
508,16 (309,49) 749,30 (459,41) 518,47 (319,71) 

0,020 

 434 (320;640) 752,5 (325;1010,5) 439 (320;642,5) 

Tempo de Anóxia (min) 104,19 (35,8) 90,3 (16,53) 103,6 (35,29) 
0,237 

 105,5 (80;125) 85 (79,25;107,75) 103 (80;125) 

EuroSCORE 6,01 (2,46) 6,9 (2,81) 6,05 (2,47) 
0,253 

  6 (4;7) 7 (4;8,5) 6 (4;7,25) 
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A Tabela 11 mostra a análise univariada dos fatores intra e pós-
operatório para óbito tardio.  

Tabela 11. Fatores intra e pós-operatórios para óbito tardio.  

Variáveis 

 Óbito tardio   

n(%) Não (N=224) Sim (N=10) Total (N=234) P 

Cirurgia de Coronárias 42 (18,75%) 2 (20%) 44 (18,8%) 0,946 

Hemiarco 18 (8,04%) 0 (0%) 18 (7,69%) 0,335 

Bentall 82 (36,61%) 2 (20%) 84 (35,9%) 0,304 

Cabrol 7 (3,13%) 1 (10%) 8 (3,42%) 0,189 

Tubo supra coronariano 118 (52,68%) 6 (60%) 124 (52,99%) 0,673 

Tirone David 4 (1,79%) 0 (0%) 4 (1,71%) 0,673 

Yacoub 4 (1,79%) 0 (0%) 4 (1,71%) 0,661 

Stent Aorta Descendente 17 (7,59%) 2 (20%) 19 (8,12%) 0,140 

Reimplante de Vasos  
da Base Bloco 

8 (3,57%) 3 (30%) 11 (4,7%) < 0,001 

Reimplante Separados 1 (0,45%) 0 (0%) 1 (0,43%) 0,800 

Aortoplastia 3 (1,34%) 0 (0%) 3 (1,28%) 0,713 

Revisão de Hemostasia 13 (5,8%) 2 (20%) 15 (6,41%) 0,058 

Hemoderivados 171 (76,34%) 7 (70%) 178 (76,07%) 0,583 

Antifibrinolítico 81 (36,16%) 2 (20%) 83 (35,47%) 0,384 

Complicação Neurológica 11 (4,91%) 2 (20%) 13 (5,56%) 0,017 

Complicação Renal 15 (6,7%) 0 (0%) 15 (6,41%) 0,488 

Complicação Infecciosa 34 (15,18%) 2 (20%) 36 (15,38%) 0,603 

Complicação Pulmonar 36 (16,07%) 2 (20%) 38 (16,24%) 0,554 

Complicação Vascular 4 (1,79%) 0 (0%) 4 (1,71%) 0,879 

Complicação Gastrointestinal 3 (1,34%) 1 (10%) 4 (1,71%) 0,063 

Arritmia 63 (28,13%) 4 (40%) 67 (28,63%) 0,373 

Falência Múltiplos Órgãos 9 (4,02%) 0 (0%) 9 (3,85%) - 

Insuficiencia Cardíaca 17 (7,59%) 0 (0%) 17 (7,26%) 0,429 

Choque Cardiogênico 10 (4,46%) 0 (0%) 10 (4,27%) 0,738 

Síndrome  

Má Perfusão 
9 (4,02%) 0 (0%) 9 (3,85%) - 

AAS 149 (66,52%) 7 (70%) 156 (66,67%) 0,963 

Clopidogrel 1 (0,45%) 0 (0%) 1 (0,43%) 0,841 

IECA/BRA 174 (77,68%) 9 (90%) 183 (78,21%) 0,469 

Betabloqueador 156 (69,64%) 4 (40%) 160 (68,38%) 0,028 

Estatina 52 (23,21%) 5 (50%) 57 (24,36%) 0,065 

Anti-arrítmico 35 (15,63%) 3 (30%) 38 (16,24%) 0,269 

Diurético 83 (37,05%) 5 (50%) 88 (37,61%) 0,464 

Espironolactona 13 (5,8%) 0 (0%) 13 (5,56%) 0,2 
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A Tabela 12 mostra as variáveis relacionadas independente com óbito 

durante o seguimento no prazo longo com ajuste do modelo de Cox. 

Tabela 12 -  Modelo de Regressão de Cox para óbito tardio. 

 

Modelo Inicial Efeito EP P valor RC IC 95%  

Diagnóstico Aneurisma -0,8306 0,7911 0,2937 0,4358 0,0925 2,0542 

DAOP 2,0988 1,1488 0,0677 8,156 0,8582 77,5119 

AVC prévio 1,4975 0,9128 0,1009 4,4703 0,7471 26,7487 

Sd. Marfan 1,6067 1,3182 0,2229 4,9865 0,3765 66,0406 

Sítio canulação: carótida bilateral 0,1976 1,2019 0,8694 1,2184 0,1155 12,848 

Revisão de hemostasia: -0,5394 1,7323 0,7555 0,5831 0,0196 17,3879 

Neurológico 0,554 1,3219 0,6752 1,7402 0,1304 23,2168 

Complicação Gastrointestinal: 1,0547 1,79 0,5557 2,871 0,086 95,8681 

Medicação alta: Betabloqueador -0,5655 0,8393 0,5004 0,5681 0,1096 2,9432 

Medicação alta: Estatina 1,6367 0,8491 0,0539 5,1383 0,9729 27,137 

Fração de ejeção% 0,0631 0,0474 0,1832 1,0652 0,9706 1,1689 

Sangramento nas primeiras 24hs: 

(ml) 
0,002 0,0014 0,1651 1,002 0,9992 1,0048 

Modelo Final       

DAOP 2,0082 0,8293 0,0155 7,4499 1,4664 37,8495 

AVC prévio 1,9496 0,803 0,0152 7,0257 1,456 33,9019 

Sd. Marfan 1,9148 0,9853 0,052 6,7854 0,9838 46,8022 

Medicação alta: Estatina 1,6081 0,7387 0,0295 4,9935 1,1739 21,2408 

Sangramento nas primeiras 24hs: 

(ml) 
0,0017 0,0008 0,0209 1,0017 1,0003 1,0032 

 

DAOP aumentou a chance de óbito em 7,4 vezes      

AVC prévio aumentou a chance de óbito em 7 vezes       

Sd Marfan aumentou a chance de óbito em 6,7 vezes      

Medicação alta: Estatina aumentou a chance de óbito em 5 vezes 

O aumento a cada 1 ml de sangramento nas primeiras 24 horas aumentou a chance de óbito em 

0,17% 

 

 

O Modelo de Regressão de Cox, final, demonstra que a presença de 

doença arterial obstrutiva periférica,  acidente vascular cerebral prévio, a 

utilização de estatina na alta hospitalar e sangramento aumentado nas 

primeiras 24 horas de pós–operatório, estiveram independentemente 

associados com risco aumentado de óbito tardio, ou seja durante o prazo 

longo com média de 970 dias (32,2 meses ou 2,7 anos). 
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Com a inclusão dos fatores sexo e idade no modelo, como mostra a 

Tabela 13, houve perda de significância estatística para os fatores uso de 

estatina na alta hospitalar e sangramento nas primeiras 24 horas, 

permanecendo tendência da associação destes fatores com óbito tardio. O 

fator Síndrome de Marfan mostrou associação estatisticamente significante 

com óbito tardio, sendo que no modelo anterior, havia apenas tendência 

desta associação. Esta análise corrobora a robustez do modelo para 

avaliação de óbito tardio nesta população. 

         

Tabela 13. Modelo de Regressão de Cox ajustado para sexo e idade. 

  Efeito EP P valor RC IC 95%  

Idade 0,045 0,0367 0,2156 1,0465 0,9739 1,1245 

Sexo -0,33 0,7801 0,6721 0,7188 0,1558 3,316 

DAOP 1,896 0,8436 0,0246 6,6594 1,2745 34,7952 

AVC prévio 2,048 0,8211 0,0126 7,7488 1,5498 38,7429 

Sd Marfan 2,691 1,2126 0,0265 14,7501 1,3698 158,8301 

Medicação alta: Estatina 1,362 0,7576 0,0722 3,9036 0,8842 17,2332 

Sangramento nas primeiras 24hs: (ml) 0,001 0,0008 0,0917 1,0014 0,9998 1,0029 

Com a inclusão de Sexo e Idade no modelo os fatores mantiveram-se significativos,porém 
diminuiu um pouco a significância de Estatina e Sangramento nas primeiras 24 horas 

 

4.3 Análises Exploratórias no Longo Prazo 

As análises abaixo descritas devem ser interpretadas como 

exploratórias para avaliação da sobrevida no prazo longo em relação a 

eventos selecionados, características demográficas, diagnóstico da patologia 

de aorta e procedimento cirúrgico. 
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A representação do seguimento de longo prazo, no Gráfico 1, mostra 

a curva de sobrevida ao longo de aproximadamente 7 anos.  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Curva de Sobrevida com 
seguimento médio de 7 anos 
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O Gráfico 2 representa a sobrevida no longo prazo de pacientes que 

apresentaram sangramento aumentado durante as primeiras 24 horas após 

o procedimento cirúrgico (média de sangramento de 512,73 ml). 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Curva de Sobrevida em 
pacientes com sangramento aumentado 
nas primeiras 24 horas  
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O Gráfico 3 representa a sobrevida no longo prazo de pacientes com 

diagnóstico pré-operatório de aneurisma de aorta ascendente e dissecção 

crônica de aorta tipo A de Stanford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Curvas de Sobrevida dos 
pacientes com aneurisma de aorta e 
dissecção crônica de aorta tipo A de 
Stanford. 
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O Gráfico 4 representa a sobrevida no longo prazo de pacientes com 

antecedente de doença arterial obstrutiva periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Curvas de Sobrevida dos 
pacientes com e sem Doença Arterial 
Obstrutiva Periférica 
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O Gráfico 5 representa a sobrevida no longo prazo de pacientes com 

antecedente de acidente vascular cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Curva de Sobrevida de 
pacientes com antecedentes de 
Acidente Vascular Cerebral. 
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O Gráfico 6 representa a sobrevida no longo prazo de pacientes com 

diagnóstico prévio de Síndrome de Marfan. 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 6. Curva de Sobrevida no 
longo prazo de pacientes com 
diagnóstico prévio de Síndrome de 
Marfan. 
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5 DISCUSSÃO 
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Nesta análise incluindo 257 pacientes consecutivos, operados durante 

o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2010, a taxa de mortalidade 

total hospitalar de 8,17%. Por meio de análise multivariada, o modelo 

logístico identificou os seguintes fatores associados independentemente ao 

óbito durante a fase hospitalar: pacientes de etnia negra, revascularização 

do miocárdio associada, operação de Cabrol, presença de doença 

cerebrovascular, necessidade de revisão de hemostasia, tempo prolongado 

de CEC e a presença de hemopericárdio. A presença de dor torácica, foi 

identificada como fator protetor. Fatores como sítio de canulação axilar, uso 

de antifibrinolítico, complicação neurológica, presença de arritmia grave, 

EuroSCORE, tempo de anóxia (min) e sangramento nas primeiras 24 horas, 

por meio de análise multivariada, estiveram associados independentemente 

à ocorrência do desfecho clínico composto. Quanto ao óbito tardio, os 

seguintes fatores foram identificados  como independentemente associados 

ao aumento nas taxas deste evento por meio de análise multivariada: DAOP, 

AVC prévio, uso de estatina prévio à alta hospitalar e sangramento nas 

primeiras 24 horas.   

Séries cirúrgicas contemporâneas envolvendo pacientes portadores 

de doença da aorta ascendente, com a utilização de modernas técnicas de 

enxertos e métodos de proteção cerebral e miocárdica, apresentam taxas de 

mortalidade hospitalar variando de 1,7% a 17,1%, provavelmente devido à 

heterogeneidade da população de pacientes avaliada. As causas de 

mortalidade incluem hemorragia, AVC e insuficiência respiratória, sendo que 

a insuficiência cardíaca é considerada a causa mais comum de morte 

prematura nesta população49,50,51,52,53,54,55,56.  

 

GAZONI et al56; compararam resultados imediatos de cirurgia eletiva 

de aneurisma de aorta torácica, entre centros de baixo volume (<40 

cirurgias/ano) e de alto volume (> 80 cirurgias/ano). A mortalidade operatória 

foi de 8,3% e 3,7%, respectivamente (p=0,02). Na análise de regressão 
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logística, centros de baixo volume, estiveram significativamente associados 

com aumento nas taxas de complicações e de mortalidade (p<0,05 ).  

 Neste estudo, 66,1% dos pacientes eram do sexo masculino e 

daqueles que evoluíram com óbito hospitalar 57,1% eram do sexo 

masculino. O sexo e a idade não apresentaram impacto com significância 

estatística nas taxas de mortalidade hospitalar e no longo prazo, após o 

ajuste entre as diferentes variáveis no modelo multivariado. Deve ser 

comentado que a idade apresenta-se como fator de risco independente para 

mortalidade em outros cenários da doença cardiovascular, como síndrome 

coronária aguda, fibrilação atrial ou insuficiência cardíaca, como também, 

pacientes do sexo feminino apresentam maiores taxas de mortalidade 

quando submetidas à cirurgia de revascularização miocárdica, em 

comparação com pacientes do sexo masculino. Os resultados da pesquisa 

em questão, podem ser explicados por meio de duas considerações: idade e 

sexo não representam fatores preditores independentemente associados 

com mortalidade em pacientes com doenças da aorta avaliadas neste 

trabalho ou devido à falta de poder estatístico, não foi possível demonstrar o 

efeito destas duas variáveis sobre desfechos clinicamente relevantes. A 

inclusão de número adicional de pacientes poderia esclarecer as 

considerações supracitadas. Estes dados são corroborados pela análise de 

GRUBB et al57; demonstraram que resultados semelhantes são detectados 

no manuseio de mulheres com dissecção da aorta torácica. NIENABER et 

al58; observaram a distribuição das variáveis sexo e idade nas dissecções 

agudas e dos 1078 pacientes com dissecção aguda da aorta no IRAD, 

32,1% eram mulheres e 2/3 eram homens. As mulheres apresentavam idade 

superior aos homens e 28,6% dos homens com dissecção tinham idade > 70 

anos, sendo que metade (49,7%) das mulheres nesta faixa etária (p<0,001). 

Apesar destas diferenças, quando todas as variáveis são inseridas no 

modelo logístico, na pesquisa atual, estas variáveis não emergiram como 

preditoras independentes de mortalidade. 

Numa pesquisa sobre a qualidade de vida dos pacientes operados de 

aneurisma de aorta, LOHSE et al59; demonstraram conexão altamente 
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significativa entre a operação cardíaca prévia e morte no pós-operatório 

(p=0,001). Houve também associação significativa entre morte e infarto do 

miocárdio (p<0,001), AVC (p=0,001), tempo de ventilação prolongada 

(p<0,001), aumento do uso de produtos de transfusão (p=0,016) e tempos 

cirúrgicos prolongados (p<0,001). A alta incidência de infarto do miocárdio 

peri-operatório esteve associada à alta porcentagem de pacientes com 

doença arterial coronariana. No que diz respeito à qualidade de vida, a 

classe funcional melhorou segundo a classificação da Canadian 

Cardiovascular Society. Um dos maiores impactos na redução da qualidade 

de vida desses pacientes foi a presença de AVC, assim como a internação 

prolongada. 

No estudo publicado por CZERNY et al36; a idade não esteve 

associada com risco aumentado de mortalidade e lesão neurológica em 

pacientes submetidos a correção cirúrgica para doenças agudas ou crônicas 

da aorta torácica com parada circulatória hipotérmica, achado este 

concordante com os resultados desta tese.  

Em nossa casuística, 55 pacientes (21,4%) eram reoperações, sendo 

que em 29 (51%) foi realizada apenas a troca valvar aórtica no primeiro 

procedimento, em 9 (16,4%) houve a cirurgia para revascularização do 

miocárdio, em 5 (9,1%) a dissecção aguda da aorta, em 4 (7,3%) a 

coarctação de aorta, em 3 (5,5%) o aneurisma de aorta. Cada um dos 

seguintes eventos: troca da valva mitral, plastia da valva tricúspide, 

persistência do canal arterial, comunicação interventricular, tetralogia de 

Fallot, interrupção do arco aórtico ocorreram em apenas 1 caso. 

Embora esta variável, Cirurgia Cardíaca Prévia, na análise univariada 

para óbito hospitalar, os valores tivessem significância estatística (p= 0,012),  

na análise multivariada não houve persistência do nível de significância 

desta variável, mostrando não ser um preditor independente. Como 

demonstraram ESTRERA et al60; pacientes com dissecção aguda tipo A 

após cirurgia cardíaca prévia apresentaram riscos semelhantes de má-
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perfusão, hipotensão e tamponamento cardíaco. Este achado sugere que as 

aderências formadas após a operação não eliminam o risco de 

tamponamento cardíaco por ruptura de aorta. Embora os resultados sejam 

plausíveis, a mortalidade hospitalar foi maior (31% vs 13,8%, p<0,007) do 

que entre os pacientes sem história prévia de cirurgia cardíaca. 

Recomenda-se a substituição profilática da aorta ascendente, mesmo 

que aparentemente normal, onde houver alguma dilatação, nos casos de 

troca de valva aórtica bicúspide. Mesmo na ausência de doença significativa 

da valva aórtica, existe associação frequente com a dilatação da raiz da 

aorta, ectasia ânulo-aórtica e dissecção da aorta. Após a substituição da 

valva aórtica bicúspide, este achado é relatado como fator de risco para 

dissecção aguda tardia e aneurisma de aorta ascendente62,63,64,65,66.  

A dilatação progressiva do arco aórtico levando à reoperação após o 

reparo do aneurisma da aorta ascendente em pacientes com valva aórtica 

bicúspide é um evento incomum, sendo a abordagem seletiva para a 

substituição do arco aórtico transverso considerada apropriada. Apesar de a 

dilatação progressiva da aorta ascendente após a substituição da valva 

aórtica bicúspide ser bem documentada, a dilatação progressiva dos seios 

de Valsalva não é evidente. A utilização separada de enxerto e da prótese 

aórtica é uma opção razoável desde que os seios não apresentem 

alargamento significativo67,68.  

Para pacientes com valva aórtica bicúspide normofuncionante e 

dilatação da aorta ascendente, recomenda-se a operação para aqueles com 

diâmetro > 5 cm e conduta diferenciada para pacientes sob vigilância na 

ausência de aumento significativo (>0,5 cm/ano). A sobrevida global é 

considerada equivalente àquela de uma população considerada normal da 

mesma idade e sexo. A operação foi necessária em aproximadamente 10% 

dos pacientes acompanhados a cada ano69.  

Todas essas recomendações são feitas com o objetivo de se evitar 

reintervenção cirúrgica, sobretudo na aorta ascendente, que por vezes pode 

ocorrer em condições clínicas desfavoráveis. 



50 

 

5.1. Variáveis associadas ao óbito hospitalar 

 

5.1.1. Etnia Negra: De um total de 257 pacientes 18 eram da etnia negra,  

correspondendo a 6 (9,4%) das 64 dissecções e 12 (6,2%) dos 193 

aneurismas. Esta variável, por meio do modelo multivariado emergiu como 

forte preditor de mortalidade, apresentando razão de chance de 6,82 (p = 

0,011). Quando o modelo foi ajustado para sexo e idade, houve persistência 

de valores similares da razão de chance passando (6,56; p=0,018), 

denotando a robustez do modelo de análise. 

A população negra tem incidência aumentada de doença 

cerebrovascular e doença renal crônica em relação aos caucasianos e 

menor incidência de doença cardíaca crônica, enquanto que asiáticos do sul 

apresentam alta incidência de doença cardíaca crônica, como relatou   

CHATURVEDI et al69. Estudos recentes observaram que afro-americanos 

apresentavam níveis elevados de PCR e fibrinogênio comparados à etnia 

brancos não-hispânicos e que PCR e fibrinogênio aumentados foram fatores 

independentes e significativamentes associados com valores reduzidos do 

índice tornozelo-braquial (ITB). Quando incluídos com fatores de risco 

convencionais em modelo de regressão linear multivariado, PCR e 

fibrinogênio ainda permanecem independentemente associados com ITB em 

negros; achados estes não encontrados na etnia brancos não-hispânicos 
71,73,74. Os caucasianos, por outro lado, aparecem com alta incidência de 

aneurisma de aorta abdominal (AAA), entretanto, não há estudos 

populacionais significativos estimando a prevalência de AAA num grupo 

étnico minoritário. É interessante que, quando AAA são encontrados na etnia 

negra, estão presentes em idades significativamente mais jovens do que em 

Caucasianos e a aterosclerose é o fator causal menor, segundo HOBBS et 

al 71.  

ALEXANDER et al74; estudaram o padrão de aneurismas entre a 

população jovem negra do Quênia. Foram divididos em dois grupos : ≤ 40 

anos (Grupo I) e > 40 anos (Grupo II). Localizados na aorta, 49,6% eram do 

grupo I e 68,6% do grupo II. A maioria na aorta abdominal (64,9%), 
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especialmente no segmento infrarrenal. No segmento ascendente da aorta, 

abaixo de 5%,  sendo equivalente nos dois grupos. A proporção entre os 

sexos é de 2,7 : 1, com predominância para o sexo masculino. Nos 

segmentos intracraniano e aórtico,a maior incidência ocorreu entre  31 e 40 

anos, e entre 21 e 30 na periferia. As comorbidades associadas em ambos 

os grupos, foram : hipertensão arterial, tabagismo, SIDA, 

alcoolismo,obesidade e síndrome de Marfan. Entretanto, apenas no grupo 

de pacientes com idade acima de 40 anos, aterosclerose e dislipidemia 

estiveram presentes, estando diabetes mellitus relacionado com aneurismas 

periféricos e intracranianos, mas não na aorta. 

A prevalência de fatores de risco tradicionais aterotrombóticos variou 

significativamente entre os grupos étnicos. O uso de terapias médicas para 

reduzir o risco foi comparável entre todos os grupos. Em menos de 2 anos 

de seguimento, a taxa de mortalidade cardiovascular foi significativamente 

maior em negros  (6,1%) em comparação com todos os outros grupos 

étnicos (3,9%; p = 0,01), segundo relato de MEADOWS et al75. 

DEIRDRE A et al76 descreveram que, provavelmente a etnia em si 

não seja um fator de risco independente para todas as causas e 

mortalidade cardiovascular entre os brancos europeus e africanos-

caribenhos. Os dados referentes a diferenças étnicas em todas as causas 

e mortalidade cardiovascular para o indivíduo sul-asiático são limitados, 

dado que número significativamente menor de homens sul-asiáticos 

poderia ser rastreado pelo ONS (Office for National Statistics), havendo 

falta de precisão dos dados de sobrevivência, como também a expressiva 

falta de dados sobre as mulheres sul-asiáticas. 

 Na amostra atual, a população negra apresentou menor incidência de 

aneurisma e dissecção de aorta do que a população não negra, entretanto, 

com taxa de mortalidade estatisticamente significativa mais elevada; talvez 

por apresentar maior gravidade dos fatores de risco. Tais investigações 

necessitam serem realizadas, para determinar qual o fator protetor que 

evitaria o desenvolvimento de aneurisma da aorta ascendente. 
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Provavelmente, este fator geneticamente determinado, torna a parede da 

aorta menos vulnerável e frágil às labilidades pressóricas ao longo da vida, 

resultando ou pode ser resultado do equilíbrio metabólico da inibição ou 

ativação de enzimas de degradação da matriz extracelular. 

 
5.1.2. Cirurgia de Revascularização Miocárdica: Outro fator relevante, em 

nosso estudo, foi a cirurgia para revascularização do miocárdio simultânea 

ao procedimento aórtico, que ocorreu em 53 pacientes (20,6%). Este fator, 

foi considerado preditor de risco aumentado, com razão de chance de 4,43 

(p = 0,017). Quando ajustado para sexo e idade, apresentou ligeira queda 

nos valores ( p = 0,058 e OR = 3,45 ). Em estudos prévios78,80, observou-se 

que o procedimento simultâneo para correção da aorta ascendente e 

revascularização do miocárdio pode ser realizado com segurança e com 

resultados satisfatórios. UEDA et al78; demonstraram que a revascularização 

coronária incompleta foi identificada como fator de risco para eventos 

cardiovasculares (p=0,016). FERRO et al80; avaliaram 95 pacientes, dos 

quais 26 possuíam Aneurisma de Aorta Torácico (TAA) (21 na aorta 

ascendente, 1 no arco aórtico e 4 na aorta descendente), 10 tinham 

Aneurisma de Aorta Toracoabdominal (TAAA) (5 Crawford I, 1 Crawford II e 

4 Carwford III) e 59 tinham Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) (56 

infrarrenal). Pacientes com Aneurisma de Aorta Ascendente com 50 anos ou 

mais apresentaram maior prevalência de DAC quando comparados àqueles 

com idade inferior a 50 (p=0,01). A prevalência para DAC foi de 63,1%, e foi 

maior no grupo AAA do que nos grupos TAA e TAAA ( p=0,001). 

 A associação de doenças e de procedimentos agregam risco 

adicional; entretanto, o diagnóstico não realizado ou o tratamento parcial 

pode conduzir a resultados mais desfavoráveis. 

 

5.1.3. Operação de Cabrol:  Outra variável identificada como preditor 

independente foi a Operação de Cabrol, com razão de chance de 9,86 (p = 

0,019) e quando ajustado para sexo e idade, manteve-se como preditor 

independente com razão de chance mais elevada(10,4; p = 0,018). Vários 

autores obtiveram bons resultados imediatos e tardios, porém com uma 
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mensagem de alerta de acordo com KITAMURA et al81. Nesta série, a 

sobrevida atuarial foi de 83,3% em 5 anos e 72,9% em 10 anos, e 87,9% 

permaneceram livres de reoperação em 5 anos e 76,6% em 10 anos. Os 

óstios coronários foram examinados por angiografia ou angiotomografia 

computadorizada em 18 pacientes entre 43 e 189 meses após a operação. 

Dois pacientes desenvolveram estenose ou oclusão do óstio coronariano 

direito. Os resultados em relação à aorta ascendente foram favoráveis, com 

exceção de complicações coronarianas. A importância de acompanhamento 

cuidadoso para complicações coronárias tardias não pode ser subestimado. 

Em uma análise para o tratamento cirúrgico da raiz da aorta, comparando o 

tubo valvulado com a preservação da valva aórtica, Dias RR e col48, 

demonstraram, de maneira consistente com os achados da presente tese, a 

Operação de Cabrol como um dos preditores independentes de mortalidade 

hospitalar e tardia.  

Nesta análise, foi realizada preferencialmente a Operação de Bentall 

DeBono modificada (Técnica do Botão), com resultados imediatos e tardios 

satisfatórios, comprovados em vários estudos.    Como demonstado por 

GELSOMINO et al82, a taxa de mortalidade média de 30 dias foi de 5,5 ± 

2%, a taxa de sobrevivência média de 16 anos foi de 91,7 ± 3,2 % e o risco 

médio livre de morte foi constante por mais de 3 ano (8,5 ± 3,5%). Nenhum 

paciente necessitou de reoperação durante o período de observação, como 

também não houve casos de endocardite, falhas de anticoagulação ou 

trombose da prótese. Estes dados sugerem que  esta deveria ser a técnica 

de escolha para o tratamento cirúrgico da raiz da aorta. 

A Operação de Cabrol, em muitos serviços, tem sido reservada para 

reoperações, nas quais a dissecção das aderências e a individualização das 

estruturas cardiovasculares muitas vezes foge dos padrões de segurança 

habitual e o risco de lesão dessas estruturas pode comprometer o resultado 

final do procedimento. Não obstante, é necessário ter extrema cautela na 

utilização de um enxerto artificial para reimplantar os óstios coronários.  
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5.1.4. Doença Cerebrovascular: A doença cerebrovascular, aquí 

caracterizada como presença de lesão no sistema carotídeo, com indicação 

de intervenção ou não apresentou razão de chance de 10,5 (p = 0,040). 

Quando ajustado para sexo e idade, esta variável permaneceu com 

significância estatística (RC=6,7; p = 0,109), mostrando a robustez do 

modelo multivariado. DAVIES et al83  em uma revisão de 514 pacientes com 

aneurisma de aorta ascendente não reparado, encontraram 70 pacientes 

(13,4%) com diagnóstico da valva aórtica bicúspide (grupo A) e os restantes 

445 pacientes, sem este diagnóstico (grupo B). Também avaliaram a taxa de 

crescimento da aorta e os fatores de risco para complicações. Pacientes do 

grupo A apresentaram menor incidência de HAS (p=0,0185), doença 

carotídea e AVC (p= 0,0184). O grupo A também apresentou maior taxa de 

crescimento da aorta (0,19 contra 0,13 cm/ano, p=0,0102). A incidência de 

ruptura ou dissecção foram semelhantes e a sobrevida global foi melhor 

entre os pacientes com VAB (p< 0,0001). Entre os pacientes com VAB, 

aqueles com estenose aórtica apresentaram maior risco de ruptura, 

dissecção ou morte antes da correção cirúrgica do que aqueles que 

apresentavam valvas normofuncionantes (RC=10,5; IC 95% 1,15– 95,6). 

Aterosclerose carotídea e aterosclerose aórtica podem estar ambas 

associadas com doença arterial coronária e tromboembolismo cerebral. No 

entanto, a relação entra a doença carotídea assintomática e aterosclerose 

aórtica não é bem esclarecida. KALLIKAZAROS et al84, relataram alta 

prevalência de placas aórticas e carotídeas combinadas, em pacientes 

cardíacos, sem evidência clínica de doença cardiovascular. Concluíaram que 

a presença de placa carotídea reflete a presença de placa aórtica, entretanto 

a ausência de placa carotídea pode não refletir a ausência de placa aórtica. 

Porcentagem maior de pacientes com placas carotídeas e aórtica 

apresentavam HAS e diabetes mellitus em comparação com pacientes sem 

as referidas placas (p<0,001). 

Em pacientes com dissecção de aorta, preferencialmente, é utilizado 

o sítio de canulação direta da artéria axilar direita ao nível da prega axilar, 

pois ele proporciona fluxo anterógrado e raramente esta artéria está 
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acometida por aterosclerose e a dissecção da aorta raramente progride até 

este local. Provavelmente, sua maior limitação seja o diâmetro em pacientes 

obesos. Nos aneurismas, a preferência é pelo tronco braquiocefálico, desde 

que não apresente doença aterosclerótica. A dIgito-pressão é 

potencialmente falha e às vezes existe a possibilidade de promover a 

embolização de material aterosclerótico, durante a manipulação. É 

reservado como terceira opção a canulação das artérias carótidas, caso haja 

falha nas outras opções ou se houver a necessidade de reimplantar os 

vasos supra-aórticos, separadamente. Esta sequência de opções ocorre 

justamente para minimizar os riscos de embolização durante a manipulação 

dessas artérias ou mesmo durante a CEC. 

5.1.5. Revisão de Hemostasia:   A  necessidade de revisão de hemostasia 

foi identificado como preditor de óbito hospitalar com RC=5,7; IC 95% 1,3–

25,3; p=0,0210). Quando ajustado para sexo e idade, esta variável manteve 

a característica de preditor independente (RC=5,7; IC 95% 1,2–25,9; 

p=0,025). MURPHY et al85, em recente publicação, observaram que a 

transfusão sanguínea em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca esteve 

fortemente associada com infecção e morbidade pós–operatória isquêmica, 

tempo de internação prolongado, aumento da mortalidade precoce e tardia e 

aumento de custos hospitalares. Os custos foram substancialmente maiores 

em pacientes que necessitaram de re-exploração por sangramento, como 

demonstrado  por ALSTROM et al86. 

 

Habitualmente, a Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM) 

com CEC envolve menor incidência de sangramento e menor  necessidade 

de transfusão sanguínea do que grandes cirurgias para tratamento das 

doenças da aorta. No entanto, a anemia pós-operatória é comum, ela muitas 

vezes persiste por meses após a CRM e está associada a resultados 

desfavoráveis. Em pacientes com anemia, que fazem uso de IECA houve 

diminuição da recuperação da anemia no pós-operatório e aumentou a 

incidência de eventos cardiovasculares após CRM, conforme publicado por 

WESTENBRINK et al87. A transfusão peri-operatória de concentrado de 
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hemácias é um fator de risco independente, e dose-dependente, para óbito 

hospitalar, mas não para mortalidade tardia após CRM. Em comparação 

com a sobrevida esperada, quem não recebe nenhuma transfusão 

sanguínea apresenta melhor sobrevida no longo prazo, enquanto o paciente 

que receber três ou mais unidades de concentrado de hemácias tem a 

sobrevida significativamente diminuída. Este efeito é causado principalmente 

por maior mortalidade nos primeiros 30 dias de pós-operatório nestes 

pacientes89. 

Como relatado por SVENSSON et al89, pacientes submetidos a 

procedimentos cirúrgicos em aorta ascendente e arco aórtico, e que 

participaram de técnicas de conservação de sangue, apresentaram 

significativamente (p<0,05) menor incidência de transfusões homólogas, 

foram extubados em tempo mais precoce, apresentaram menor tempo de 

internação e receberam alta hospitalar em melhor classe funcional. A análise 

multivariada desses 60 pacientes mostrou que os preditores de transfusão 

homóloga intra-hospitalar , com valor de p<0,05, foram: idade, tempo de 

CEC e drenagem aumentada no pós-operatório. 

SHIBATA et al90, demonstraram que pequenas quantidades de 

doação autóloga, maior perda de sangue e maior tempo cirúrgico foram 

preditores independentes para a transfusão de sangue homólogo. Dentre os 

pacientes com doação autóloga de 1600 ml ou mais, 75% não necessitaram 

de transfusão de sangue homólogo no intra-operatório e 69% não 

necessitaram durante a internação hospitalar. A taxa de mortalidade peri-

operatória foi de 4,5% e  entubação prolongada e  infecção pós-operatória 

foram significativamente mais frequentes entre os pacientes que 

necessitaram de transfusão de sangue homólogo. 

 É absolutamente necessário extremo rigor técnico na ressecção e 

reconstrução de uma aorta com aneurisma ou dissecção, pois nas duas 

situações, trata-se de uma estrutura frágil e muitas vezes friável. Além do 

preparo pré-operatório, inclusive com doação de sangue autólogo, se 

possível, bem como a utilização de materiais modernos, no intra-operatório, 
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que auxiliam na redução de sangramento. O controle pós-operatório deve 

ser mantido dentro de limites que mantenham a estabilidade hemodinâmica 

do paciente, e que ao mesmo tempo não provoquem uma ruptura ou 

laceração em tantas linhas de suturas em cavidades de alta pressão. 

 

5.1.6. Hemopericárdio: A presença de hemopericárdio neste estudo 

apresentou Razão de Chance de 35,1; p=0,002) e quando ajustado para 

sexo e idade, persistiu como preditor independente (RC=24,6; p=0,007). 

ISSELBACHER et al91 demonstraram que pacientes com dissecção de aorta 

complicada por tamponamento cardíaco tiveram mortalidade precoce de 

60%. Enquanto 3 pacientes morreram por dissociação eletromecânica 

imediatamente após a apresentação, outras 3 mortes ocorreram após uma 

pericardiocentese bem sucedida, com intervalo de tempo de 5 a 40 minutos 

após o procedimento. A presença de hemopericárdio pode sinalizar a 

iminência de ruptura de aorta, entretanto GODA et al92 relataram que os 

fatores de risco para mortalidade hospitalar em pacientes com dissecção 

aguda de aorta tipo A de Stanford foram ressucitação cardiopulmonar, 

disfunção renal e isquemia em extremidades inferiores. Choque e 

tamponamento cardíaco não foram fatores de risco nesta análise, entretanto, 

estes casos referem-se à dissecção aguda de aorta, diferente da análise do 

presente trabalho que avaliou dissecção crônica tipo A de Stanford. 

O derrame pericárdico é mais comum na dissecção aguda de aorta ou 

durante a agudização de uma dissecção crônica. MEHTA et al93  publicaram 

que a taxa de mortalidade hospitalar em dissecção aguda de aorta tipo A de 

Stanford é alta e pode ser prevista com o uso de um modelo clínico 

incorporado em uma ferramenta simples de previsão de risco. O derrame 

pericárdico na apresentação clínica desses pacientes, apresentou foi 

identificado como  preditor independente (p=0,07), como também a 

complicação tamponamento cardíaco (p<0,0001). Neste modelo preditor 

proposto, o desfecho composto hipotensão arterial, choque e tamponamento 

esteve associado com maior mortalidade (RC=2,97; IC 95% 1,83-4,81; 

p<0,001). A presença de derrame pericárdico sugere a necessidade de 

intervenção cirúrgica precoce, pois pode ser o evento precursor de um 
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tamponamento cardíaco, complicação relacionada com maior mortalidade. O 

tratamento deve ser a correção da doença na aorta, e não a simples 

descompressão da cavidade pericárdica por meio de pericardiocentese.  

  

5.1.7. Tempo de Circulação Extra-Corpórea: No que diz respeito ao tempo 

de CEC, a análise demonstrou ser fator preditor independente de 

mortalidade hospitalar (RC=1,016/min; p=0,001) Ou seja, para cada minuto 

de tempo de CEC ocorre aumento de1,6% na mortalidade hospitalar. Após 

ajuste para sexo e idade, esta variável manteve-se como fator preditor 

independente de mortalidade hospitalar (RC=1,019 min; p = 0,001), 

novamente demonstrando a robustez do modelo  multivariado utilizado nesta 

avaliação. HESSEL e AI II et al94 desceveram que ocorrem incidentes com 

risco de vida em 0,4% a 2,7% das operações com CEC e a incidência de 

lesões graves ou morte encontra-se entre 0,06% e 0,08%. A incidência de 

embolia aérea maciça situa-se entre 0,003% e 0,007%, com 50% de 

resultados adversos. Em análise retrospectiva e não randomizada 

envolvendo 4.000 pacientes, PAROLARI et al95, compararam a utilização de 

bomba centrífuga e com rolete. Os resultados da regressão logística 

multivariada para mortalidade hospitalar, mostraram tempo de CEC 

prolongado, cirurgia cardíaca prévia e creatinina sérica > 2 mg/dl como 

fatores de risco independentes para este evento. Em análise multivariada 

avaliando o desfecho déficit neurológico permanente, o tempo de CEC,  

presença de AVC prévio e  idade foram fatores de risco, e o uso de bomba 

centrífuga no circuito extracorpóreo foi identificado como fator protetor. 

 RANUCCI et al96, sugerem que a abordagem multifatorial 

parece ser mais adequada para responder as reações complexas que 

conduzem à lesões inflamatórias e ativação da cascata de coagulação 

durante as operações cardíacas. Provavelmente, a questão fundamental é a 

formação de trombina, que ao mesmo tempo, é um marcador da ativação da 

cascata de coagulação e um gatilho para as reações de base endotelial, 

incluindo o consumo de antitrombina e proteína C, ativação, agregação e 

adesão plaquetária, expressão de adesão de moléculas e de ativação e 
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adesão de leucócitos. Portanto, não é surpreendente que uma intervenção 

limitada à modulação das superfícies de sangue parece insuficiente para 

produzir benefício clínico. Em metanálise realizada por BIANCARI et al97 

sugere que o uso de Mini-CEC pode estar associado à redução de risco dos 

seguintes eventos:  AVC no pós-operatório, sangramento e mortalidade. 

Com o avanço tecnológico dos circuitos extracorpóreos, a cirurgia 

cardiovascular tornou-se muito mais segura, atualmente, entretanto o 

contato do sangue com meio ambiente e com superfícies artificiais, ainda 

produz reações inflamatórias que, na maioria dos pacientes, não têm 

tradução clínica. Porém, em outros, a repercussão desta reação pode ser 

catastrófica e um número crescente de pesquisas relacionam o tempo de 

CEC como um dos fatores responsáveis por estas complicações. Operações 

de reconstrução da aorta, nos seus vários segmentos, muitas vezes, são 

procedimentos demorados, pois depende da extensão do problema ou da 

destruição da aorta, e nele não existe margem para retrocesso, sob pena de 

um prolongamento da operação com consequências irreversíveis, em certos 

casos. Em centros de baixo volume os resultados são piores e os custos 

maiores57 e em centros de referência, com grande volume de pacientes 

graves, é imperativa a formação de um grupo especializado e com 

experiência na abordagem desse tipo de doença e de doentes.  

 

5.1.8. Presença de Dor Torácica: O aparecimento de dor torácica com um 

fator protetor, reduzindo o risco de mortalidade hospitalar em 73% (p=0,04) 

pode ser interpretado, e consubstanciado por plausibilidade epidemiológica e 

clínica, pelo fato de o tempo de espera para a realização da operação ser 

abreviado, independentemente do diâmetro da aorta, evitando-se assim a 

ruptura, dissecção ou tamponamento cardíaco. Devido à presença deste 

sintoma, o paciente procura atendimento médico e hospitalar com maior 

brevidade, o encaminhamento dignóstico é mais acurado e preciso, assim 

como a conduta clínica e, principalmente, cirúrgica são instituídas de modo 

eficiente, precoce e ordenado, permitindo, consequentemente, resultados 

mais favoráveis, inclusive com redução nas taxas de mortalidade hospitalar 
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5.2. Variáveis associadas ao desfecho clínico composto 

 

5.2.1. Sítio de Canulação Axilar: A escolha da canulação da artéria axilar 

direita para a instalação da circulação extracorpórea não apresentou 

associação independente com o desfecho clínico composto (p=0,062),  

mesmo sendo considerada alternativa segura e viável, permitindo fluxo 

anterógrado pela luz verdadeira, garantindo fluxo arterial adequado, e 

minimizando o risco de embolia retrógrada. Esta via pode diminuir o risco de 

má-perfusão de orgãos viscerais e AVC, que estão associados com CEC 

periférica neste grupo de alto risco de pacientes, conforme publicado por 

KOKOTSAKIS et al98. 

Segundo relato de SVENSSON et al99, a utilização da canulação 

indireta da artéria axilar, através da interposição de um enxerto, reduz a 

incidência de AVC, sendo considerada um método para utilização em 

operações cardíacas complexas que necessitam de parada circulatória.  

URBANSKI et al100, publicaram estudo incluindo 347 pacientes 

submetidos a cirurgias eletivas de arco, com parada circulatória, perfusão 

cerebral seletiva e resfriamento a 28º C. A taxa de mortalidade em 30 dias 

foi de 0,9%, o déficit neurológico permanente ou disfunção temporária 

ocorreu em 0,9% e 2,3%, respectivamente. Paraplegia e insuficiência 

hepática não foram relatados, no entanto, isquemia mesentérica ocorreu em 

1 paciente com estenose severa do tronco celíaco e da artéria mesentérica 

superior. A diálise temporária foi necessária em 5 pacientes. Todos eles 

foram submetidos à reconstrução do hemiarco e 4 apresentaram elevação 

nos níveis séricos de creatinina. Hipotermia sistêmica leve a moderada, é 

um método simples, seguro e eficaz de proteção dos órgãos, podendo ser 

recomendada como procedimento de rotina em cirurgia do arco aórtico com 

parada circulatória e perfusão cerebral seletiva.  

A interpretação plausível aliada com a prática clínica dos achados de 

aumento de desfechos clínicos durante a fase hospitalar, observada nesta 
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análise, é de que a canulação da artéria axilar direita é uma boa escolha 

para o sítio de canulação, como já exposto anteriormente. Porém, faz-se 

necessária a complementação do lado contralateral nos casos mais 

complexos de operações que envolvam o arco aórtico e com tempo de CEC 

prolongado. De qualquer modo, esta variável associa-se com maior chance 

de ocorrência de óbito, complicações neurológicas, disfunção ventricular e 

sangramento relevante, durante a fase hospitalar. 

5.2.2.Uso de Antifibrinolítico: A utilização de antifibrinolíticos manteve 

associação independente com desfechos clínicos compostos durante a fase 

hospitalar (RC = 3,2; p=0,0006). CASATI et al101; relataram que pacientes  

tratados com ácido tranexâmico, em cirurgias eletivas da aorta torácica, 

apresentaram menor necessidade de transfusão sanguínea (p=0,033), não 

havendo diferença estatisticamente significativa nas taxas de complicações 

trombóticas. Na série publicada por SOUZA et al102; medidas adotadas, com 

o uso de antifibrinolíticos, hemodiluição normovolêmica e reposição total do 

perfusato, permitiram a redução da necessidade de hemotransfusão no pós-

operatório de cirurgia cardíaca. Pacientes com tempo de CEC maior que 120 

minutos tenderam a necessitar de hemotransfusão. A associação de cirurgia 

em pacientes idosos e tempo de CEC superior a 120 minutos resultou em 

maior utilização de sangue e hemoderivados no período pós-operatório. 

BROWN et al103; realizaram meta-análise para comparar a aprotinina, ácido 

épsilon-aminocapróico e o ácido tranexâmico. Os resultados incluíram a 

perda de sangue total, transfusão de concentrado de hemácias, 

reexploração, mortalidade, AVC, infarto do miocárdio, insuficiência renal 

dialítica e disfunção renal. Todos os antifibrinolíticos foram eficazes na 

redução da perda de sangue e transfusão. Não houve riscos significativos ou 

benefícios para a mortalidade, AVC, infarto do miocárdio ou insuficiência 

renal. No entanto, a dose alta de aprotinina foi associada a um risco 

estatisticamente significativo aumentado de disfunção renal. Na análise 

atual, o uso de antifibrinolíticos esteve associado com maiores taxas de 

eventos relevantes, achado este que encontra correspondência na literatura, 

devendo ser valorizado na correta avaliação de risco de pacientes 
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submetidos ao procedimento cirúrgico de aorta conforme descrito neste 

trabalho. 

 

5.2.3. EuroScore: A variável EuroSCORE mostrou associação com risco 

aumentado de desfecho clínico composto na fase hospitalar (RC=1,23; 

p=0,003). O EuroSCORE ( European System for Cardiac Operative Risk 

Evaluation) é um método de calcular preditores de mortalidade operatória 

para pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. Cerca de 20 mil pacientes 

consecutivos de 128 hospitais em 8 países europeus foram estudados. 

Cerca de 97 fatores de risco foram coletados em todos os pacientes. O 

resultado (sobrevivência ou óbito) foi relacionado com os fatores de risco 

pré-operatórios. Os fatores de riscos mais importantes, confiáveis e objetivos 

foram então utilizados para preparar um sistema de pontuação, com base 

em parte do banco de dados e testados e validados com base em outra 

parte.  São analisados fatores relacionados ao paciente: idade, sexo, DPOC, 

arteriopatia extracardíaca, doença com disfunção neurológica, cirurgia 

cardíaca prévia, níveis de creatinina sérica, endocardite ativa e estado crítico 

pré-operatório. Fatores cardíaco-relacionados : angina instável, disfunção do 

VE, infarto miocárdico recente e hipertensão pulmonar. Fatores relacionados 

à operação: cirurgia de emergência, associação com revascularização do 

miocárdio, cirurgia na aorta torácica e CIV pós-infarto 73,74. 

Este modelo de risco, o EuroSCORE, mostrou associação clara com a 

ocorrência de desfechos clínicos compostos, nessa população estudada, 

devendo ser considerado importante ferramenta na determinação do risco 

desses pacientes, mesmo tendo sido elaborado em outros países, com 

serviços médicos e população distintos. Como todo escore de risco, o 

EuroSCORE também deve ser interpretado com ferramenta imperfeita, 

porém com utilidade com validade interna e externa na avaliação do risco 

destes pacientes. Os dados da presente análise são consistentes com 

informações disponíveis da literatura, fornecendo mais uma variável que 

permite identificar pacientes com risco aumentado de apresentarem taxas 

aumentadas de eventos clinicamente relevantes durante a fase hospitalar. 
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5.2.4. Tempo de CEC: Como anteriormente discutido em relação à 

associação desta variável com óbito durante a fase hospitalar, este fator 

apresentou associação independente com desfecho clínico composto (RC: 

1.01; p=0,027), ou seja, a cada minuto de tempo de CEC existe associação 

com aumento de 1% nas taxas dos eventos óbito, complicação neurológica, 

sangramento ou disfunção ventricular. Esta associação com desfecho clínico 

composto é consistente com a associação significante demonstrada com o 

desfecho óbito tardio, isoladamente. 

 

5.2.5. Complicação Renal: A complicação renal emergiu como fator 

relevante associado independentemente com o desfecho clínico composto 

(RC = 7,40;  p=0,0132). MC CHERTOW et al104; avaliaram 42.773 pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca valvar ou  revascularização do miocárdio 

para determinar a associação entre insuficiência renal aguda e necessidade 

de diálise e mortalidade operatória. Insuficiência renal aguda ocorreu em 

1,1% dos pacientes. A motalidade operatória foi de 63,7% nestes pacientes, 

comparados com 4,3% nos pacientes sem esta complicação. Após o ajuste 

para fatores relacionados a comorbidades a RC foi de 27; IC 95% 22–34. Foi 

concluído que IRA esteve associada independentemente com mortalidade 

precoce após cirurgia cardíaca e que intervenções para previnir ou melhorar 

o tratamento dessa condição são necessárias, devendo ser implementadas 

com brevidade dentro deste cenário clínico-cirúrgico.  

THAKAR et al105; estudaram mais de 31 mil pacientes e relataram que 

disfunção renal não dialítica também foi um fator de risco independente de 

mortalidade após cirurgia cardíaca. 

 Segundo relato de KARKOUTI et al106; a IRA após  cirurgia cardíaca 

apresenta alta prevalência e importância prognóstica e que terapias 

destinadas a atenuar a anemia pré-operatória, transfusão de hemácias e  

reexploração cirúrgica, podem oferecer proteção contra esta complicação. 

 A incidência de IRA após cirurgia cardíaca varia de 1% a 30%, 

provavelmente devido à diferenças na prevalência de comorbidades ou 

qualidade assistencial do centro107. 
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Cateterismo cardíaco realizado dentro de 5 dias antes da operação, 

taxa de filtração glomerular basal < 60 ml/min, e tempo de CEC, são fatores 

de risco associados significativamente com IRA após cirurgia cardíaca, 

demonstrando  que IRA após cirurgia cardíaca foi um preditor independente 

de mortalidade hospitalar108. 

 Por ser um importante preditor de risco para desfechos clínicos 

compostos, medidas profiláticas devem ser incorporadas para evitar a IRA 

no pós-operatório de cirugia cardíaca. 

 

5.2.6. Complicação Pulmonar: A variável complicação respiratória 

apresentou associação independente com o desfecho clínico composto 

(RC=3,65; p=0,0041). 

 Uma vez iniciada a CEC, a cessação da ventilação pulmonar resulta 

em colapso pulmonar, distensão alveolar insuficiente para ativar a produção 

de surfactante, situação que potencializa o colapso alveolar, mecânica 

alveolar anormal, retenção de secreções e atelectasias. A circulação 

pulmonar é interrompida, o sangue é exposto a condições de hipotermia, 

solução cardioplégica e superfícies estranhas109. O sequestro de sangue na 

microcirculação, isquemia pulmonar, lesão das paredes capilares, liberação 

de mediadores inflamatórios, aumento da permeabilidade capilar110, 

inundação do interstício pulmonar111, aumento do shunt intrapulmonar112, e 

formaçào de microtrombos113 podem ocorrer e todas essas causas 

aumentam anormalidades na troca gasosa, podendo levar ao fechamento de 

pequenas vias aéreas. Em uma tentativa de minimizar os distúrbios da 

microcirculação e para aumentar a perfusão tecidual e liberação de oxigênio, 

a anemia hemodilucional induzida é uma rotina da CEC114. Recentes 

pesquisas demonstram associação entre hematócrito baixo com 

necessidade de reintubação, insuficiência respiratória, permanência 

hospitalar aumentada114,115 e transfusão maciça de sangue, à síndrome do 

desconforto respiratório do adulto116. A melhora constante dos materiais de 

CEC e técnicas anestésicas e operatórias têm limitado a injúria pulmonar117.   
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A literatura científica é contraditória em relação à modalidade de 

fisioterapia respiratória a ser utilizada no cenário da cirurgia cardíaca. O 

impacto da fisioterapia sobre a função pulmonar dos pacientes após a 

cirurgia cardíaca foi objeto de diversas investigações, com resultados 

ambíguos. Quando se compara a eficácia do treinamento muscular 

inspiratório, pré-operatório profilático, técnicas de respiração122, espirometria 

de incentivo118,119,120,121, aplicação de pressões positivas inspiratória e 

expiratória através de máscara123,124 e primeiras mobilizações125, para 

prevenção de compliações pulmonares pós-operatórias, nenhum método foi 

considerado superior ao outro.    

Complicacões pulmonares após cirurgias não-cardíacas são mais 

frequentes do que complicações cardíacas e estão associadas com 

prolongamento substancial do períodos de internação126.  

Wynne e Botti127; descreveram a frequência de complicações pulmonares 

após cirurgia cardíaca: derrame pleural (25–95%), atelectasia (17– 88%), 

paralisia do nervo frênico (30–75%), ventilação mecânica prolongada (6–

58%), disfunção diafragmática (2–54%), pneumonia (4–20%), paralisia 

diafragmática (9%), embolia pulmonar (0,4–3,2%), SDRA (0,4–2%), 

aspiração (1,9%) e pneumotórax (1,4%). 

 Diante de tantas alterações respiratórias, durante a CEC e da 

incidência de complicações, descritas em vários centros, a variável 

complicação respiratória, da presente análise, encontra-se consistentemente 

associada com o desfecho clínico composto, de modo plausível 

epidemiologica e clinicamente, indicando que medidas preventivas, como 

também de intervenção clínica e fisioterápica são fundamentalmente 

recomendadas dentro do cenário em questão. 

 

5.2.7. Operação de Cabrol: Como anteriormente discutido em relação à 

associação deste procedimento cirúrgico com óbito durante a fase 

hospitalar, esta variável apresentou associação com desfecho clínico 

composto, entretanto sem significância estatística (p=0,052). Nominalmente, 

o p valor foi > 0,05, entretanto, devido à proximidade da significância 

estatística este achado deve ser interpretado como tendência e que, 
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provavelmente, com tamanho maior de amostra ou número maior de eventos 

clínicos, esta variável poderia mostrar significância estatística. Esta 

associação com desfecho clínico composto é consistente com a associação 

significante com óbito tardio. 

5.2.8. Arritmias Graves : A presença de arritmias graves (bloqueio 

atrioventricular total, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular) não 

mostrou associação independente com aumento na ocorrência do desfecho 

clínico composto (p=0,060). Alguns pacientes possuem estenose aórtica 

associada ao aneurisma de aorta. MORITA et al128; relataram o uso de 

amiodarona para pacientes com FV refratária à lidocaína em pacientes com 

estenose aórtica severa e hipertrofia ventricular esquerda, durante o 

desmame da CEC, visando reduzir a ocorrência de arritmias graves. 

Espasmo arterial coronário é complicação de risco alto durante a 

cirurgia cardíaca, causando dificuldade no desmame da CEC e perda de 

tecido miocárdico, com consequente disfunção ventricular esquerda e direita.  

SANSONE et al129; relatam o caso de um paciente submetido à 

substituição da aorta ascendente, que durante o desmame da CEC, 

apresentou vários episódios de taquiarritmias malignas. No estudo 

angiográfico pré-operatório apresentava apenas uma lesão de 50% em ramo 

diagonal. A administração intravenosa de diltiazem permitiu melhora dos 

resultados desta grave complicação.  

BHAN et al130; estudaram 82 pacientes operados para substituição da 

aorta ascendente por um enxerto protético para o tratamemnto de aneurisma 

da aorta ascendente ou dissecção. Houve 6 mortes precoces (7,3%) e 8 

pacientes necessitaram de reintervenção por sangramento excessivo. 

Dezoito pacientes apresentaram baixo débito cardíaco e arritmia pós-

operatória em 26 pacientes. Durante o seguimento de 1 mês a 8 anos, 

ocorrearm 8 óbitos tardios, sendo 3 por insuficiência cardíaca congestiva, 3 

por hemorragia cerebral e 2 apresentarm morte súbita.  
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 A presença de arritmias consideradas malignas, após correção 

da doença em aorta ascendente, pode estar associada à hipertrofia 

ventricular esquerda, lesão coronária significativa, proteção miocárdica 

inadequada, reimplante inadequado dos óstios coronários ou intensa 

calcificação do anel aórtico. Qualquer que seja causa, seu diagnóstico, nem 

sempre fácil, e o tratamento adequado e precoce, se impõem diante das 

consequências  desastrosas, se houver persistência das arritmias.    

 

 5.3. Variáveis associadas ao óbito no longo prazo 

  

5.3.1. Doença Arterial Obstrutiva Periférica prévia: No modelo de 

Regressão de Cox para óbito tardio, a DAOP emergiu como fator preditor 

independente (RC =7,44; p=0,015). Quando ajustado para sexo e idade, o 

modelo conserva sua robustez (RC=6,65; p=0,025).  Como demonstrado por 

BENETT et al131; a DAOP é importante problema de saúde pública e 

também indicador de aterosclerose difusa em vários territórios vasculares, 

tais como, circulação cerebral e coronária. A DAOP encontra-se associada 

com morbidade e mortalidade consideráveis. Indivíduos com DAOP 

apresentam risco entre 4 e 5 vezes maior de óbito de causa cardiovascular 

comparados com aqueles sem DAOP entre 2 e 3 vezes maior de morte por 

todas as causas. LIBBY et al132;e BREVETTI et al133; relataram que a 

inflamação tem importante papel em todos estágios da doença vascular 

aterosclerótica. Certamente, a inflamação ocorre em resposta a uma 

variedade de estímulos e está associada a fatores de risco cardiovascular 

convencionais, como tabagismo, dislipidemia, HAS, diabetes mellitus e 

obesidade. Marcadores inflamatórios como  Interleucina-6 (IL-6), Proteína C-

reativa e  fibrinogênio têm sido avaliados em numerosos estudos e estão 

associados com o desenvolvimento, progressão e gravidade da DAOP. 

SABIK et al134, demonstraram que a canulação da artéria axilar constituiu 

meio seguro e eficaz de proporcionar fluxo arterial anterógrado durante a 

CEC em pacientes com doença aterosclerótica ou aneurismática grave. Da 

mesma forma, KOKOTSAKIS et al98; concluíram que a canulação da artéria 
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axilar é alternativa segura e viável, permitindo fluxo anterógrado pela luz 

verdadeira, garantindo fluxo arterial adequado, e minimizando o risco de 

embolia retrógrada. Esta via pode diminuir o risco de má-perfusão de orgãos 

viscerais e AVC, que está associado com a CEC periférica neste grupo de 

pacientes de alto risco. Com expectativa de vida menor, pacientes com 

DAOP merecem atenção especial durante o procedimento cirúrgico, pois são 

mais suscetíveis a efeitos adversos que podem comprometer os resultados 

hospitalares e no longo prazo. 

 

5.3.2. Uso de estatina na alta hospitalar: Ainda que os benefícios 

comprovados do uso de estatinas sejam conhecidos, na redução confiável 

de eventos cardiovasculares, como por exemplo, óbito, infarto do miocárdio, 

acidente vascular cerebral e procedimentos de revascularização miocárdica, 

na presente análise, esta variável esteve associada com o aumento de 

mortalidade no longo prazo (RC= 4,99; p=0,029). A interpretação plausível, 

embasada epidemiológica e clinicamente, é que o uso de estatina na alta 

hospitalar talvez, seja um marcador de risco cardiovascular dos pacientes. 

Ou seja, pacientes considerados de alto risco de desenvolver eventos 

cardiovasculares têm indicação de utilização de estatina. Portanto, pacientes 

com infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, revascularização 

miocárdica, DAOP e diabéticos, têm indicação clara e definida para a 

prescrição de estatina, de acordo com diretrizes atuais de sociedades 

médicas. Deste modo, pelo fato de serem pacientes de alto risco, o uso de 

estatina era recomendado e não o fato de utilizarem estatina conduziu ao 

aumento de risco de mortalidade. Complementarmente, como descrito por 

VERMA et al135; as estatinas podem ser capazes de modificar diretamente 

os processos que contribuem para a progressão da estenose aórtica em 

pacientes com VAB com funcionamento aparentemente normal. 

Primeiramente, em virtude da redução do LDL-colesterol, um importante 

fator de risco para progressão da doença em VAB. De modo adicional, as 

estatinas, por meio de ação anti-inflamatória, podem limitar a extensão de 

calcificação da válvula aórtica, fundamental para o desenvolvimento de 

estenose VAB, como também, as estatinas podem limitar a dilatação da 
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aorta, reduzindo a produção de MMPs, que são críticos para a remodelação 

aberrante da aorta visto em doença de VAB. Supõe-se que os pacientes 

com doença de VAB tenham endotélio anormal, volumes anormais da matriz 

vascular (aumento de MMPs) e respostas metabólicas anormais (síndrome 

metabólica), podendo-se  esperar então, que as estatinas limitariam a 

deterioração do VAB e dilatação da aorta, melhorando a função endotelial 

restaurando o equilíbrio das MMPs e combatendo os efeitos adversos da 

síndrome metabólica. De fato, em estudos clínicos, a terapia com estatina 

tem demonstrado redução da estenose aórtica, diminuição na valva aórtica 

nativa de acúmulo de cálcio e retardo na degeneração da prótese biológica 

aórtica.  Seria uma proposta atraente para sugerir que a intervenção precoce 

com um medicamento amplamente utilizado e relativamente seguro, poderia 

alterar a história natural da anormalidade cardíaca congênita, havendo 

revisões relatando que estatinas são seguras e custo-efetivas. Apesar dos 

múltiplos efeitos benéficos da terapia com estatina, há evidências sugerindo 

que uma grande porcentagem de pacientes cirúrgicos cardiotorácicos são 

tratados de maneira sub-ótima no que diz respeito às estatinas como 

demonstrado em revisão feita por PARASKEVAS et al136. 

 

5.3.3. Síndrome de Marfan: Em nossa casuística, apenas 7 

pacientes(2,7%) eram portadores de síndrome de Marfan, entretanto esta 

variável foi identificada como preditor independentemente associado com 

óbito no longo prazo (RC=6,8; p=0,052). Nominalmente, o valor de p não 

atingiu significância estatística, entretanto, quando a análise multivariada é, 

ajustada para idade e sexo, a robustez do modelo é assegurada e esta 

variável apresenta significância estatística (p=0,027). DETTER et al31  

demonstraram que as reoperações e as recidivas foram consideravelmente 

mais frequentes em pacientes com síndrome de Marfan do que naqueles 

com etiologias não-fibrilínicas de doença aórtica. Múltiplas operações da 

aorta em diferentes segmentos são características desses pacientes.  

Pacientes com síndrome de Marfan ou marfanóides têm características 

físicas e resultados semelhantes no pós-operatório, apesar de a reoperação 

ser mais frequente neste subgrupo (Marfan).  A cirurgia antes da ocorrência 
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da dissecção aórtica ou o reparo da valva mitral reduz o risco de 

reoperação32. YETMAN et al137 observaram que complicações cardíacas são 

raras em pacientes jovens com síndrome de Marfan que estão recebendo 

tratamento médico e tendo acompanhamento clínico. A morte súbita ainda 

ocorre, e parece ser mais comum em pacientes com um ventrículo esquerdo 

dilatado, provavelmente devido a alterações da repolarização e arritmias 

ventriculares fatais. A expectativa de vida de pacientes com síndrome de 

Marfan submetidos a correção cirúrgica dos aneurismas da aorta, tem 

melhorado de modo consistente. Após o reparo inicial de um aneurisma da 

aorta ascendente, um número significativo de pacientes é submetido a 

cirurgias subsequentes em outros locais ao longo da aorta. Pacientes que 

apresentaram dissecção da aorta no momento da cirurgia, estiveram mais 

propensos a necessitar de reoperação, do que pacientes submetidos ao 

reparo devido a um aneurisma138. No estudo de GOTT et al139, a mortalidade 

de 30 dias foi de 3,3%, mas apenas de 1,5% quando o reparo foi eletivo. A 

taxa de sobrevivência foi de 93% em 1 ano, 84% em 5 anos, 75% em 10 

anos e 59% em 20 anos. Complicações relacionadas à aorta torácica e 

arritmias foram as principais causas de morte. As reoperações e alterações 

em outros segmentos da aorta são esperados mais frequentemente em 

pacientes com síndrome de Marfan. É necessário haver um 

acompanhamento mais próximo destes pacientes, a fim de se realizar 

diagnóstico e intervenção precoce, se necessário, para que não haja 

interferência negativa no resultado de longo prazo. 

 

 

 5.3.4. Acidente Vascular Cerebral Prévio: O AVC prévio mostrou 

associação independente com óbito no longo prazo (RC = 7,03; p=0,015). 

ANYANWU et al140 conduziram análise retrospectiva envolvendo banco de 

dados prospectivo com 5.085 adultos submetidos a cirurgia cardíaca, de 

uma única instituição durante período de 6 anos. Após análise de regressão 

logística foi possível identificar 10 preditores pré-operatórios associados com 

AVC : sexo, idade, cirurgia de aorta, AVC prévio, estado pré-operatório 

crítico, função ventricular com comprometimento grave, diabetes mellitus, 
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doença vascular periférica, angina instável e hipertensão pulmonar. 

PATLOLLA et al141 analisaram 1.078 pacientes com doença cerebrovascular 

sintomática (DCVs) e 16.765 sem DCVs. Foi relatado que pacientes com 

DCVs apresentam risco aumentado de AVC e declínio funcional, 

independentemente de outras variáveis, entretanto sem associação com 

óbito, durante período de seguimento longo. MCKHANN et al142 

descreveram que o grau de doença vascular significativa, funcionalmente, do 

cérebro, antes da cirurgia deve ser parte essencial da avaliação pré-

operatória. Pela grande relevância desta variável, história clínica detalhada 

poderá estimar o risco do procedimento cirúrgico e, se considerado muito 

alto, dependendo da condição clínica do paciente, contraindicar a operação.   

Portanto, a presença desta variável associa-se com aumento de mortalidade 

no longo prazo, sendo a identificação simples e factível. 

 

5.3.5. Sangramento aumentado nas primeiras 24 horas: A necessidade 

de revisão de hemostasia e transfusão sanguínea estiveram associadas ao 

aumento nas taxas de óbito no longo prazo (RC = 1,002; p=0,02).  Embora 

estas variáveis (revisão de hemostasia e transfusão sanguínea) tenham 

ocorrido durante a fase hospitalar, a magnitude e relevância das mesmas 

promovem impacto no longo prazo, aumentando significativamente as taxas 

de mortalidade tardia. Ou seja, pacientes que apresentaram estas variáveis 

durante a fase hospitalar têm risco aumentado de mortalidade mesmo após 

a alta hospitalar. A prevenção de sangramento aumentado com a 

consequente necessidade de transfusão permitiria aumento na sobrevida 

média dos pacientes após procedimento cirúrgico de aorta como 

especificado no presente trabalho. MURPHY et al85, em recente publicação, 

observaram que a transfusão sanguínea em pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca estava fortemente associada com infecção e morbidade pós–

operatória isquêmica, tempo de internação prolongado, aumento da 

mortalidade precoce e tardia e dos custos hospitalares. Adicionalmente, os 

custos foram substancialmente maiores em pacientes que necessitaram de 

re-exploração por sangramento, como bem demonstrado por ALSTRON et 

al86. Em estudo publicado com mais de 10 mil pacientes submetidos a 
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cirurgia de revascularização do miocárdio isolada, KOCH et al143 

demonstraram que a sobrevida dos pacientes transfundidos foi 

significativamente menor em comparação com pacientes não 

transfundidos.O risco de morte exibiu um padrão bifásico : uma fase de 

declínio de risco a partir do momento da operação até 6 meses de pós-

operatório (risco precoce) e, em seguida, um impacto negativo final que 

continuou até cerca de 10 anos depois. A transfusão de concentrado de 

hemácias esteve associada à redução de risco ajustado de sobrevivência 

inicial (0,34 ± 0,02, p < 0,0001) e tardio (0,074 ± 0,016, p < 0,0001). A 

transfusão sanguínea esteve associada a sequelas nefastas no longo prazo 

em cirurgias de revascularização miocárdica isolada. Portanto, cuidados e 

atenção devem ser direcionados para métodos de conservação de sangue e 

um uso mais criterioso do concentrado de hemácias. 

SURGENOR et al144 realizaram estudo com mais de 9 mil pacientes 

submetidos a vários tipos de cirurgia cardíaca, em 8 centros no norte da 

Inglaterra. Os pacientes com maiores chances de serem transfundidos eram 

do sexo feminino, anêmicos, mais idosos, tinham menor altura e 

apresentavam outras comorbidades associadas. A sobrevivência foi 

significativamente diminuída para todos os pacientes que receberam 1 ou 2 

unidades de concentrados de hemácias durante a internação para cirurgia 

cardíaca em comparação com aqueles que não foram transfundidos 

(p<0,001). Após ajuste para as características do paciente e comorbidades, 

os pacientes expostos a 1 ou 2 unidades de concentrado de hemácias 

apresentaram risco de mortalidade 16% maior no longo prazo (RC=1,16; IC 

95% 1,01 – 1,34; p = 0,035).  

Estratégias de manuseio de sangue são cruciais a fim de diminuir os 

riscos de uma transfusão sanguínea, além da relativa escassez e do custo 

dos derivados do sangue. MASUD et al145 descreveram iniciativa de 

qualidade de colaboração para reduzir a utilização de sangue em cirurgias 

de revascularização do miocárdio (CRM) e na população de unidades de 

terapia intensiva cardiovascular (UTIC). Uma equipe multidisciplinar foi 

contratada em todos os níveis de atendimento ao paciente. Os autores 
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observaram redução no uso de hemoderivados, no período pós-operatório, 

em pacientes submetidos à CRM (14,3% de redução no primeiro ano; 

30,6%) e redução de 18,2% no uso de hemoderivados na UTIC, sem 

nenhum dano adicional para os pacientes, com tendência para melhores 

resultados.  

Apesar de ser um procedimento com maior potencial de sangramento, 

as operações de aorta são realizadas com segurança, graças ao grande 

avanço dos materiais utilizados, à menor necessidade de hipotermia 

profunda, sabidamente deletéria ao equilíbrio hemostático, favorecendo a 

discrasia sanguínea. Os esforços em utilizar sangue e seus derivados 

devem ser realizados não apenas pela equipe cirúrgica, mas por toda a 

cadeia de profissionais que atende o paciente, pois sua criteriosa utilização 

trará maiores benefícios.  
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6 LIMITAÇÕES 
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As seguintes limitações potenciais podem ser consideradas em relação aos 

dados obtidos por meio da análise proposta em pacientes portadores de 

aneurisma de aorta ascendente e dissecção crônica tipo A de Stanford 

submetidos a procedimento cirúrgico: 

1. Tamanho de amostra insuficiente: idealmente, o cálculo formal de 

tamanho de amostra deveria ser conduzido com base em premissas 

disponíveis na literatura científica; entretanto, são escassos os dados  

em relação ao tema em questão. A possibilidade de o tamanho de 

amostra ter sido insuficiente para detectar associações presentes não 

pode ser descartada, contudo, a chance de isso ter ocorrido desta é 

pequena, pois mais relevante que o número de pacientes é o número 

de eventos de interesse para a análise. 

 

2. Poder estatístico insuficiente: se o tamanho da amostra for 

insuficiente, o poder estatístico poderá ser reduzido, ou seja, a 

chance de demonstrar uma diferença quando esta estiver presente é,  

reduzida pelo número não ideal de pacientes. Conforme comentado, o 

poder estatístico insuficiente é mais relacionado ao número 

insuficiente de eventos de interesse e este não foi o caso na presente 

análise com base no número de eventos avaliados. 

 
3. Imprecisão das estimativas de risco: algumas variáveis 

prognósticas apresentaram intervalos de confiança 95% relativamente 

amplos, o que nos conduz a interpretar com cautela a verdadeira 

dimensão do risco por meio das razões de chances. Portanto, a 

verdadeira estimativa de risco encontra-se entre os limites inferior e 

superior do intervalo de confiança e quanto mais amplo for este 

intervalo, maior o grau de imprecisão do achado. 

4. Vieses e validade externa: os resultados obtidos no presente 

trabalho, não obrigatoriamente, poderiam ser extrapolados para 

outros hospitais, devido às características do centro, capacitação e 
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treinamento do operador, risco e demografia dos pacientes incluídos e 

rotinas de tratamento instituídas. Certamente, estes resultados podem 

ser aplicados à instituição onde a pesquisa foi conduzida, mas dentro 

do grau de liberdade com cautela que a extrapolação de resultados 

pode permitir, não há limitações importantes e proibitivas para que 

estes dados não sejam utilizados por outras instituições em nosso 

país e, provavelmente, em outros países. Os seguintes vieses ou 

erros sistemáticos não podem ser excluídos da análise: centro único, 

experiência do operador, definições utilizadas, seleção de pacientes, 

fatores de confusão e diagnóstico padronizado das doenças de aorta 

avaliadas. Mais importante do que a presença do viés, que sempre 

estará presente em qualquer pesquisa, em maior ou menor extensão, 

é a magnitude do impacto do mesmo, alterando sistematicamente os 

resultados, trazendo perda ou limitação da validade das conclusões 

obtidas. 

5. Efeito do acaso (“play of chance”): em qualquer pesquisa científica, 

a chance do acaso nunca pode ser afastada. A possibilidade do erro 

randômico ou chance do acaso, somente pode ser reduzida por meio 

do aumento da amostra, incluindo o maior número possível de 

pacientes para garantir a representatividade dos dados e, portanto, 

refletir mais fielmente a verdade da avaliação em questão. A análise 

atual envolve um número substancial de pacientes, sendo 

considerada uma das maiores séries em um estudo transversal com 

componente longitudinal em nosso país e,  provavelmente 

considerando estudos conduzidos em outros países. 
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7 CONCLUSÕES 
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Este estudo transversal com componente longitudinal, delineado para 

identificar as variáveis prognósticas independentemente associadas com 

desfechos clinicamente relevantes, em pacientes com diagnóstico de 

aneurisma de aorta ascendente e dissecção crônica tipo A de Stanford, 

submetidos à intervenção cirúrgica, permite as seguintes conclusões: 

 

1. Etnia negra, doença cerebrovascular, hemopericárcio, cirurgia de 

Cabrol, revascularização miocárdica cirúrgica associada, revisão de 

hemostasia e tempo de CEC associaram-se independentemente com 

risco aumentado de óbito hospitalar. A presença de dor torácica 

associou-se independentemente com risco reduzido de óbito 

hospitalar. 

2. Uso de antifibrinolítico, complicação renal, complicação pulmonar, 

EuroScore e tempo de circulação extracorpórea associaram-se 

independentemente com risco aumentado de desfecho clínico 

composto hospitalar (óbito, sangramento, disfunção ventricular e 

complicações neurológicas). 

3. Doença arterial obstrutiva periférica prévia, acidente vascular cerebral 

prévio, uso de estatina na alta hospitalar e sangramento aumentado 

nas primeiras 24 horas associaram-se independentemente com risco 

aumentado de óbito no longo prazo. 
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8 ANEXOS 
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Anexo 1. Variáveis quantitativas utilizadas para análise estatística 

Idade, Peso, HAS-Sim PAS, HAS-Sim PAD, Fração de ejeção%, Última 

creatinina, EuroSCORE, CEC (min), Clampeamento-anoxia (min), 

Hipotermia profunda + parada total tempo (min),  Hipotermia moderada + 

hipofluxo tempo (min), Hipotermia moderada + hipofluxo (ml/Kg), 

Sangramento nas primeiras 24hs (ml), Hemoderivados Se sim – Hemácias, 

Hemoderivados Se sim – Plaquetas, Hemoderivados Se sim – Plasma, 

Hemoderivados Se sim – Crioprecipitado, Dias de internação na UTI e 

Tempo após a cirurgia (dias).  

 

Anexo 2. Variáveis qualitativas utilizadas para análise estatística 

Sexo, Etnia, Diagnóstico, Método diagnóstico – Tomografia, Método 

diagnóstico – ECO, Método diagnóstico – Cateterismo, Método diagnóstico - 

Ressonância magnética, Tabagismo, Diabetes, DAOP, HAS, IRC, IRC-

Diálise, AVC prévio, DPOC, Doença cerebrovascular, Síndrome Marfan, 

Choque, Síncope, Entubado, Derrame pericárdico, dor torácica, sintomas 

neurológicos, Complicações isquêmicas, cirurgia cardíaca prévia, Doença 

coronária, Fração de ejeção % - Método, Eletiva, Emergência, Emergência- 

Sim Choque, Emergência-Sim  Isquemia, Emergência-Sim Ruptura, 

Emergência-Sim  dor, Sítio canulação  aorta, Sítio canulação  axilar, Sítio 

canulação carótida unilateral, Sítio canulação  carótida bilateral, Sítio 

canulação  femoral, Sítio canulação TBC, Temperatura, Proteção 

neurológica, Valva aórtica bicúspide, Valva aórtica bicúspide  Grau de 

estenose, Insuficiência aórtica, Insuficiência aórtica, Grau de insuficiência, 

Hemopericárdio, Hemopericárdio  Sim, tipo de operação  Hemiarco, tipo de 

operação Bentall, tipo de operação Cabrol, tipo de operação  Tubo supra 

coronariano, tipo de operação Tirone David, tipo de operação  Yacoub, tipo 

de operação Stent aorta descendente, tipo de operação  Reimplante de 

vasos da base bloco, tipo de operação Separados, tipo de cirurgia  

Aortoplastia, Cirurgia de coronárias, Cardioplegia, Valvular, Aórtica, Aórtica 

Se Troca, Mitral, Mitral Se Troca, Tricúspide, Tricúspide Se Troca, Revisão 



81 

 

de hemostasia, Hemoderivados, Antifibrinolítico, Antifibrinolítico Ácido 

aminocapróico, Antifibrinolítico Ácido Tranexâmico, Antifibrinolítico 

Aprotinina, Neurológico, Neurológico Se Sim, Renal, Renal IRA (creat > 2,0 

mg/dL ou 2X > pré-op), Renal  Diálise, Infecciosa, Infecciosa Mediastinite, 

Infecciosa BCP, Infecciosa Cateter, Infecciosa ITU, Infecciosa Endocardite, 

Infecciosa Toracotomia, Pulmonar, Pulmonar VM prolongada (> 48hs), 

Pulmonar TEP, Pulmonar SARA, Pulmonar Traqueostomia, Pulmonar  

Derrame Pleural, Vascular, Vascular  Dissecção da aorta, Vascular  

Isquemia membro superior, Vascular Isquemia membro inferior, Vascular 

dissecção ilíaca-femural, Complicação Gastrointestinal, Complicação 

Gastrointestinal  Sangramento TGI requerendo transfusão, Complicação 

Gastrointestinal  Pancreatite com amilase/lípase anormais requerendo SNG, 

Complicação Gastrointestinal  Colecistite necessitando de colecistectomia ou 

drenagem, Complicação Gastrointestinal  Isquemia mesentérica 

necessitando de exploração, Arritmia, Arritmia  FA/flutter, Arritmia TV, 

Arritmia FV, Arritmia  BAVT – MP, Arritmia  TPSV, Falência de múltiplos 

órgãos, Insuficiência cardíaca, Choque cardiogênico, Sindrome de má-

perfusão, Medicação alta  AAS, Medicação alta  Clopidogrel, Medicação alta  

IECA/BRA, Medicação alta  Betabloqueador, Medicação alta  Estatina, 

Medicação alta  Anti-arrítmico, Medicação alta  Diurético, Medicação alta  

Espironolactona, Medicação alta  AAS, Medicação alta  Clopidogrel, 

Medicação alta  IECA/BRA, Medicação alta  Betabloqueador, Medicação alta  

Estatina, Medicação alta  Anti-arrítmico, Medicação alta  Diurético, 

Medicação alta  Espironolactona, Bolsa de Hemácias, Sangramento 

Clinicamente Relevante, Disfunção Ventricular, Intervenção Valvar e Arritmia 

Grave. 
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