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RESUMO 

 

Luz, R. S. B. Avaliação da qualidade de vida de pacientes com fibrilação atrial de início 

após cirurgia de revascularização miocárdica. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese 

de Cardiologia, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

Fibrilação atrial de início no pós-operatório (FAPO) de cirurgia cardíaca está 

associada a aumento de complicações, tempo de internação, mortalidade e, dessa 

forma, poderia influenciar na qualidade de vida (QV). Os objetivos deste trabalho 

foram avaliar o impacto na qualidade de vida da FAPO após cirurgia de 

revascularização miocárdica (CRM), bem como identificar fatores clínicos, 

ecocardiográficos e perioperatórios preditores de FAPO; avaliar desfechos 

relacionados à FAPO: tempo de internação, mortalidade hospitalar e após um ano de 

cirurgia. Quanto aos métodos, os pacientes foram submetidos à CRM isolada em um 

centro cardiológico terciário, durante o período de julho de 2016 a julho de 2017, 

divididos em dois grupos: com e sem FAPO. Esse trabalho foi realizado com 

informações obtidas de um banco de dados da instituição, assim, uma análise 

retrospectiva de um banco de dados que foi construído a partir de uma coorte 

prospectiva. A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário Quality of Life 

in Cardiovascular Surgery (QLCS), aplicado 01 mês, 06 e 12 meses após a cirurgia. 

Os resultados apontam uma amostra final de 418 pacientes, 341 (81,6%) sem FAPO 

e 77 (18,4%) com FAPO. A idade apresentou diferença estatisticamente significativa, 

com média de idade de 62,16 (DP ± 9,06) e 66,04 (DP ± 7,35) anos nos grupos sem 

e com FAPO, respectivamente (P < 0,001), sendo fator de risco independente para 

FAPO (OR 1,061; IC 95%: 1,026 – 1,097; P < 0,001). Doença arterial periférica (DAP) 

também foi um fator de risco independente para FAPO (OR 3,503; IC 95%: 1,236 – 

9,931; P = 0,018). Houve aumento da pontuação do questionário de QV em ambos os 

grupos ao longo do tempo, porém sem diferença estatística da QV entre os dois 

grupos, médias do QLCS com 01, 06 e 12 meses no grupo sem FAPO 17,64(±3,77), 

18,91(±3,36), 19,57(±3,28) e com FAPO 17,65(±4,16), 18,24(±3,45), 19,11(±3,81) (P 

interação = 0,208, P grupo = 0,440, P tempo < 0,001). O tempo total de internação foi 

maior no grupo FAPO, com diferença média de 3 dias (P < 0,001). Mortalidade 

hospitalar e com um ano não apresentaram diferença estatisticamente significante (P 

= 0,625; P = 0,758). Conclui-se que, idade e DAP foram fatores de risco independentes 



 
 

para FAPO. Pacientes com FAPO apresentaram maior tempo de internação. Este 

estudo não evidenciou diferença na QV entre pacientes com e sem FAPO após CRM, 

durante o acompanhamento de 01 mês, 6 e 12 meses, dessa forma os dois grupos se 

comportam de forma similar, com melhora da qualidade de vida ao longo do tempo.  
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ABSTRACT 

 

Luz, R. S. B. Quality of life assessment in new-onset postoperative atrial fibrillation 

after coronary artery bypass grafting. São Paulo: “Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia, Universidade de São Paulo”; 2021.  

 

New onset postoperative atrial fibrillation (POAF) of cardiac surgery is associated with 

an increase in patient’s complications, length of hospital stay and mortality, therefore, 

POAF could influence quality of life (QoL). The aims of this study were to evaluate the 

impact on the quality of life of POAF after coronary artery bypass grafting (CABG), as 

well as to identify predictive clinical, echocardiographic and perioperative factors of 

POAF; to evaluate outcomes related to POAF, such as length of hospital stay, in-

hospital mortality and one-year survival. As for the methods, pacients undergoing 

isolated CABG in a tertiary cardiology center, from July 2016 to July 2017, divided into 

two groups, with and without POAF. This study was performed with information 

obtained from a database of the institution, thus, a retrospective analysis of a database 

that was built from a prospective cohort. Quality of life assesment was made using the 

Quality of Life in Cardiovascular Surgery (QLCS) questionnaire, applied 01 month, 06 

and 12 months after CABG. The results show a total of 418 patients, 341 (81.6%) 

without POAF and 77 (18.4%) with POAF. Patients with POAF were older than those 

without, mean age 62.16 (SD ± 9.06) and 66.04 (SD ± 7.35) years in the groups without 

and with POAF, respectively (P = 0.001), age was an independent risk factor for POAF 

(OR 1.061; 95% CI: 1.026 - 1.097; P = 0.001).  Peripheral arterial disease (PAD) was 

also an independent risk factor for POAF (OR 3.50; 95% CI: 1.236 - 9.931; P = 0.018). 

There was an increase in QoL questionnaire scores in both groups over time, but with 

no statistical difference in QoL between the two groups, mean QLCS scores at 01, 06 

and 12 months in the group without POAF 17.64 (± 3.77), 18.91 (± 3.36), 19.57 (± 3.28) 

and with POAF 17.65 (± 4.16), 18.24 (± 3.45), 19.11 (± 3 , 81) (P interaction = 0.208, 

P group = 0.440, P time <0.001). Total length of stay was longer in POAF group, with 

a mean difference of 3 days (P = 0.001). There were no statistical significant difference 

between in-hospital and one-year mortality (P = 0.625; P = 0.758). We concluded that 

age and PAD were independent risk factors for POAF. POAF is associated with greater 

length of hospital stay. This study showed no difference in QL between patients with 



 
 

and without POAF after CABG, during the follow-up of 01 month, 6 and 12 months, 

thus the two groups behave similarly, with improvement in quality of life over time. 

 

Keywords: Quality of life. Atrial Fibrillation. Coronary Artery Bypass Grafting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

À medida que o avanço da Medicina ocorre, o tratamento de doenças 

cardiovasculares evolui, com melhora do conhecimento médico e científico e controle 

de fatores de risco, levando ao aumento de sobrevida e à longevidade da população. 

Por essa razão, comorbidades como doença arterial coronária (DAC), fibrilação atrial 

(FA) e insuficiência cardíaca tornam-se mais prevalentes, bem como a preocupação 

em viver bem esses anos a mais de vida (1). 

As doenças e seus tratamentos, sejam eles clínicos ou cirúrgicos, influenciam 

na capacidade funcional do indivíduo, dessa forma com impacto sobre a qualidade de 

vida (QV), bem como a QV modifica a percepção do indivíduo sobre seu estado clínico 

e decisões sobre o tratamento (2). Em geral, doenças cardíacas podem apresentar 

caráter crônico, assim o paciente passa a conviver com o diagnóstico, sintomas e 

possíveis limitações. O tratamento das doenças crônicas tem por objetivo o controle 

da doença e sintomas, limitar sua progressão, melhora da funcionalidade do indivíduo 

e intervenção na mortalidade, quando possível, com influência direta na qualidade de 

vida (2,3). 

A respeito da DAC, muito se desenvolveu nas últimas décadas com 

incremento em métodos diagnósticos e terapêuticos, estes atualmente baseados em 

tratamento clínico otimizado, incluindo antiagregantes plaquetários, estatinas, 

inibidor de enzima conversora de angiotensina (iECA), betabloqueadores (BB), e 

intervencionista, percutâneo ou cirúrgico (4,5). 

No contexto cirúrgico, Rampersaud et al. (6) descrevem uma definição para 

evento adverso e complicação, sendo evento adverso qualquer evento não esperado 

ou não desejado, sendo resultado direto ou indireto de um procedimento cirúrgico, e 

complicação, a doença ou distúrbio consequência, direta ou indireta, de um 

procedimento que muda o resultado esperado. Assim, um evento adverso pode 

culminar ou vir a tornar-se uma complicação. 

A FA é a arritmia mais comum no contexto clínico e de pós-operatório. A 

incidência de FA clínica é menor que 1% até os 60 anos, com incidência de 3% a 5% 

entre 60 e 65 anos e 10% a partir dos 80 anos (1). Configura-se uma atividade atrial 

descoordenada que pode ter caráter transitório ou permanente, com implicações na 
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anatomia atrial, bem como sendo mecanismo fisiopatológico de acidente vascular 

encefálico (AVE) cardioembólico (7).  

Fibrilação atrial de início no pós-operatório (FAPO) é aquela que ocorre nos 

primeiros dias após uma cirurgia, geralmente até o 5º ou 6º dia, com pico entre 2º e 

3º dias (8,9). A incidência de FAPO após cirurgia cardíaca é de 30% para cirurgia de 

revascularização miocárdica (CRM), 40% para cirurgia valvar e 50% para 

procedimentos combinados (8). 

Pacientes que desenvolvem FAPO como um evento adverso apresentam 

maior chance de complicações, dentre elas instabilidade hemodinâmica, taquicardia 

com desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio na fibra miocárdica e AVE, o 

que acarreta em aumento de tempo de internação, com risco de infecção, e aumento 

dos custos médico-hospitalares. Isso é traduzido como aumento de morbimortalidade 

relacionada à FAPO (4,10–13). 

Em vista dos riscos inerentes à FAPO, há estudos que avaliaram quais seriam 

os fatores preditores perioperatórios dessa arritmia, com intuito de melhor estratificar 

o paciente e assim instituir medidas preventivas. Entretanto, ainda são poucos os 

trabalhos que abordam uma avaliação de sintomas, necessidade de uso de 

medicações para FAPO, como antiarrítmicos e anticoagulantes, complicações dessa 

arritmia e de seu tratamento, como modificadores da morbimortalidade no cenário de 

pós-operatório de cirurgia cardíaca.  

À luz do conhecimento que FAPO não representaria apenas uma arritmia 

transitória neste contexto cirúrgico, com risco de persistência e recorrência, seria, 

dessa forma, um possível implicador de piora da qualidade de vida, por permanência 

ou paroxismo de FA, alteração estrutural cardíaca secundária à arritmia, aumento do 

risco de AVE e necessidade de uso de antiarrítmicos e anticoagulantes. 

Tendo em vista as considerações abordadas acima, o objetivo desta pesquisa 

foi avaliar o impacto na qualidade de vida da FA de início no pós-operatório de cirurgia 

de revascularização miocárdica isolada.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

 

Avaliar a QV por meio do questionário Quality of Life in Cardiovascular Surgery 

(QLCS) com 01, 06 e 12 meses no pós-operatório de pacientes submetidos à CRM 

isolada, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), de forma comparativa 

entre os dois grupos, com e sem FA no pós-operatório, sendo assim possível estimar 

o impacto que a FAPO teria na qualidade de vida. 

 

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

Os objetivos secundários são:  

a) identificar o perfil dos pacientes submetidos à cirurgia de revascularização 

miocárdica isolada, com e sem FAPO, quanto às características demográficas, 

clínicas e ecocardiográficas pré-operatórias; 

b) identificar variáveis do intraoperatório; 

c) avaliar a correlação das variáveis demográficas, clínicas, ecocardiográficas e 

intraoperatórias com a presença de FAPO, e assim conhecer a contribuição 

dessas variáveis para desenvolvimento de FAPO; 

d) avaliar a presença de sintomas tais como: dor no peito, falta de ar, desmaio e 

palpitação; retorno às atividades habituais e à atividade física; bem como a 

percepção do paciente quanto a sua saúde, capacidade física e seu 

desempenho nos períodos de 01, 06 e 12 meses após a cirurgia, em ambos os 

grupos e de forma comparativa; 

e) avaliar se a presença de FAPO influenciou no tempo total de internação, 

incluindo internação em unidade de terapia intensiva (UTI) e enfermaria; 

f) quantificar a mortalidade hospitalar e sobrevida um ano após a cirurgia, nos 

pacientes com e sem FAPO. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 FIBRILAÇÃO ATRIAL 

 

FA é uma arritmia supraventricular, caracterizada por atividade elétrica atrial 

não coordenada, representada eletrocardiograficamente por oscilações na linha de 

base, com ondas fibrilatórias, substituindo a onda “P” de atividade atrial, (7,9,13,14). 

A frequência das ondas fibrilatórias atriais varia em amplitude, duração e forma, com 

frequência de 300 – 600 batimentos por minuto (bpm), com ausência de uniformidade 

e regularidade da atividade atrial e resposta ventricular (7).  

É a arritmia mais comum na população, no contexto de coração 

estruturalmente normal ou na presença de cardiopatia, com aumento do risco de 

morbimortalidade, incluindo AVE e aumento do tempo de hospitalização (12). Dentre 

as arritmias, 33% das internações são por FA, com aumento do risco de AVE em cinco 

vezes e mortalidade por todas as causas duas vezes maior (7). 

A FA pode ser classificada em primeiro episódio, paroxística, persistente e 

permanente (Quadro 1). 

Quadro 1 - Classificação da FA 

Primeiro episódio de FA Primeiro episódio de FA documentado, 

independente da duração e gravidade; 

FA Paroxística Reversão espontânea ou após intervenção em 

até 7 dias; 

FA Persistente FA que permanece por mais de 7 dias, podendo 

ser persistente de longa duração quando maior 

que um ano; 

FA Permanente Refratária às medidas de cardioversão (química 

ou elétrica), dessa forma opta-se pelo controle de 

frequência cardíaca, contudo podendo ainda ser 

tentada ablação ou cirurgia; 

FONTE: Adaptado de Kirchhof et al. (2016) (11).  
FA: Fibrilação atrial. 
 

Existe uma subclassificação da FA paroxística, conforme o cenário 

autonômico no qual ela ocorre, assim FA vagotônica é desencadeada nos momentos 
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de ativação do tônus vagal e FA adrenérgica, quando da elevação do tônus simpático, 

durante o esforço físico, por exemplo (7,11). 

A incidência de FA é relacionada com idade e gênero, chegando a 1,5% ao 

ano em mulheres e 2% ao ano em homens com idade maior do que 80 anos. São 

fatores de risco independente para FA: insuficiência cardíaca, doença valvar aórtica e 

mitral, hipertensão arterial sistêmica (HAS), aumento do volume de átrio esquerdo 

(AE), idade avançada, obesidade e apneia obstrutiva do sono (7). 

Na coorte de Framinghan que acompanhou, por 38 anos, pacientes com idade 

entre 55 e 94 anos, os indivíduos que desenvolveram FA eram mais velhos e 

apresentavam com maior frequência diabetes mellitus (DM), Hipertrofia Ventricular 

Esquerda (HVE), HAS, infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca e 

doenças valvares. Após análise ajustada, idade, DM, HAS, insuficiência cardíaca e 

valvopatia permaneceram preditores significativos de FA em ambos os gêneros, e IAM 

foi preditor de risco apenas em homens. Homens tiveram um risco 1,5 vezes maior de 

desenvolver FA do que mulheres (15). 

O aparecimento de FA envolve múltiplos fatores, os quais levam a um 

aumento da dispersão da refratariedade atrial, promovendo a formação de vários 

circuitos de reentrada, assim desencadeando um substrato arritmogênico, dentre eles: 

alterações cardíacas estruturais degenerativas, da velocidade de condução e do 

potencial transmembrana atrial; distúrbio hidroeletrolítico como a hipocalemia ao 

prolongar a fase 3 da despolarização, aumentar o automatismo e diminuir a velocidade 

de condução elétrica; estresse oxidativo; inflamação; fibrose atrial; aumento de 

catecolaminas;  mudanças no tônus autonômico e na expressão de conexinas (13). 

Com o envelhecimento, ocorre desarranjo estrutural e elétrico atrial, com 

condução lenta e bloqueio unidirecional do impulso elétrico, facilitando o mecanismo 

gerador de FA. Doenças como HAS e DAC aumentam a vulnerabilidade do átrio, com 

surgimento de ectopias atriais e taquicardia atrial, desencadeando remodelamento 

elétrico e anatômico atrial, culminando em FA (1). 

As principais estratégias de tratamento da FA incluem: controle do ritmo e/ou 

frequência cardíaca, e prevenção de evento tromboembólico, com anticoagulação. 

Estudos multicêntricos evidenciaram que controle de ritmo não é superior a controle 

de frequência cardíaca (FC), com equivalência das duas estratégias, quando os 

desfechos avaliados são eventos embólicos e mortalidade. A prevenção do evento 
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embólico sistêmico, por meio de anticoagulação, por sua vez, tem impacto na 

morbimortalidade (16,17). 

O sistema de pontuação CHA₂DS₂VASc é usado na prática clínica para 

estratificar o risco de evento embólico em paciente com FA. Em contraposição foram 

desenvolvidas estratégias de avaliação do risco de complicações hemorrágicas para 

pacientes em terapia anticoagulante, a pontuação HAS-BLED é um exemplo (7). 

 

3.2 FIBRILAÇÃO ATRIAL NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA 

 

FA é uma complicação comum no pós-operatório de cirurgia cardíaca, 

ocorrendo em 10% a 65% dos pacientes, dependendo da amostra, procedimento 

cirúrgico, critérios e métodos utilizados para o diagnóstico, o que explica essa ampla 

variação de incidência. Dentre as cirurgias cardíacas, a cirurgia valvar é a que 

apresenta maiores taxas de FA. Os trabalhos sugerem incidência de 11% a 40% em 

pacientes submetidos exclusivamente à CRM (4,5,9,18), sendo maior em pacientes 

com idade mais avançada (4,5,19). 

FA de início no pós-operatório é aquela que se inicia nos primeiros dias após 

a cirurgia, com mais de 90% dos casos ocorrendo até o sexto dia e com pico entre o 

segundo e o terceiro dia (8,9). 

A FAPO também pode ocorrer como complicação de cirurgia não cardíaca, 

como esofagectomia, cirurgia pulmonar e colorretal (11,20). 

No contexto cirúrgico, a FAPO tem etiologia multifatorial, seja devido ao 

trauma pela manipulação cardíaca, inadequada proteção miocárdica ou associada à 

circulação extracorpórea (CEC), resultando em fenômeno de injúria isquêmica 

miocárdica, resposta inflamatória local, com depleção de antioxidantes, elevação da 

pressão atrial devido a atordoamento do miocárdio ventricular, decorrente de uso de 

aminas vasoativas, ou ativação simpática reflexa secundária à perda de volume, 

anemia, dor ou febre, distúrbios metabólicos ou hidroeletrolíticos (4,18,21). 

No que diz respeito à utilização de CEC, alguns trabalhos não evidenciaram 

diferença estatística em seu uso ou não, entre pacientes com e sem FAPO (14). Uma 

metanálise de 2012, com 10.716 pacientes, sugeriu menor incidência de FAPO em 

cirurgia sem uso de CEC, ainda que não tenha havido impacto na mortalidade por 

todas as causas (22). Em relação ao tempo de CEC e pinçamento aórtico, nos 
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trabalhos avaliados na metanálise de Phan et al. (23) nenhuma diferença foi 

encontrada entre os grupos com e sem FAPO. No entanto, FAPO foi associada a 

maior uso de balão intra-aórtico (BIA) (3,0% versus 1,6%; P < 0,00001). 

Há evidências de participação do componente inflamatório na FAPO, o que 

poderia justificar o uso de medicamentos com efeito anti-inflamatório e antioxidante, 

como estatinas, iECA, corticoide (4,14,20,21). Bonow et al. (7) relatam que alguns 

trabalhos mostraram benefício de prevenção da FAPO com os seguintes agentes: 

atorvastatina, redução do risco em 60%, hidrocortisona em 35% e colchicina em 45%. 

Uma metanálise de trabalhos publicados entre 2004 e 2008, com dez estudos e um 

total de 4.459 pacientes, evidenciou redução de risco de FA no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca com uso de estatina. São resultados promissores, porém ainda com 

dados insuficientes que corroborem seu uso de rotina (24). 

Ectopias supraventriculares são prováveis desencadeadores de FA, 

especialmente quando originadas na região de veias pulmonares (25). No estudo de 

Yaksh et al. (25) que avaliou o surgimento de FA até o quinto dia de pós-operatório, 

com monitorização cardíaca contínua, envolvendo 29 pacientes que desenvolveram 

FAPO, com grupo controle equiparado, observou-se maiores taxas de eventos de FA 

naqueles que apresentavam ectopias supraventriculares frequentes.  

Na maioria dos casos, a FAPO tem curso limitado, com retorno ao ritmo 

sinusal em seis a oito semanas, com maior taxa de reversão espontânea do que nas 

outras formas de apresentação (8,9). 

 

3.3 FATORES DE RISCO PARA FIBRILAÇÃO ATRIAL NO PÓS-OPERATÓRIO DE 

CIRURGIA CARDÍACA 

 

O reconhecimento de fatores preditores dessa arritmia é fundamental para 

estabelecer maior vigilância, monitorização mais rigorosa da FA após a cirurgia 

cardíaca e para instituir medidas profiláticas que objetivem evitar os efeitos deletérios 

dessa arritmia (14,23,26). 

São fatores de risco descritos na literatura: idade, histórico de arritmias atriais 

(incluindo FA prévia), obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), HVE, 

doença aterosclerótica de coronária direita e de tronco de coronária esquerda (TCE), 

cirurgia valvar, valvopatia, níveis elevados de Peptídeo Natriurético Tipo B (BNP) no 
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pré-operatório, duração aumentada da onda “P” no eletrocardiograma, reoperação, 

proteção miocárdica intraoperatória inadequada, maior tempo de pinçamento aórtico, 

hipotermia acentuada, trauma atrial, derrame pericárdico pós-operatório e pericardite 

(8,21). 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) em sua diretriz de FA, do ano de 

2009, define como fatores de risco a suspensão de betabloqueador e iECA, além dos 

já mencionados anteriormente, idade, história prévia de FA, DPOC, valvopatia, 

aumento atrial, insuficiência cardíaca no perioperatório, aumento do tônus simpático, 

obesidade, uso de CEC e tempos cirúrgicos prolongados (9). 

Uma coorte retrospectiva brasileira com 105 pacientes submetidos à CRM 

avaliou fatores demográficos e clínicos preditores de FAPO, com incidência de FAPO 

de 19% na amostra. Os pacientes foram avaliados para a ocorrência de FA até o 3º 

dia de pós-operatório. A avaliação de exames laboratoriais pré-cirúrgicos não mostrou 

diferença entre os grupos com e sem FA, porém o cálcio sérico no pós-operatório foi 

menor no grupo que desenvolveu FA, apesar de dentro dos valores de normalidade. 

Dentre os que desenvolveram FA, a idade e o tamanho de AE, em milímetros (mm), 

foram maiores, sendo considerada a idade ≥ 64,5 anos e o diâmetro de AE ≥ 40,5mm 

como de maior chance para desenvolver FA, sendo o tamanho de AE o que tinha 

maior poder discriminatório, conforme a metodologia empregada. Quanto às 

comorbidades como HAS, dislipidemia (DLP), doença renal crônica (DRC), 

insuficiência cardíaca, tabagismo, DPOC e IAM prévio; fração de ejeção de ventrículo 

esquerdo (FEVE); índice de massa corporal (IMC); variáveis intraoperatórias, como 

uso e tempo de CEC e pinçamento aórtico, não houve diferença entre os dois grupos, 

porém pacientes com DM tinham menor prevalência de FAPO, com significância 

estatística (14). 

Em relação aos distúrbios hidroeletrolíticos, alguns trabalhos sugerem que 

reperfusão de áreas isquêmicas gerando sobrecarga intracelular de cálcio é um dos 

mecanismos arritmogênicos no pós-operatório de cirurgias cardíacas, devido à 

modificação do gradiente transmembrana, com remodelamento elétrico do potencial 

de ação (27). 

No estudo multicêntrico sueco de Batra et al. (10) em que foi feita análise 

comparativa entre FA no pré-operatório, FA de início no pós-operatório e ausência de 

FA, os pacientes com FAFO eram mais velhos e mais propensos a ter comorbidades 

como HAS, IAM prévio, insuficiência cardíaca e DPOC. Comparado aos pacientes 
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sem FA, uma proporção maior de pacientes com FA no pré e pós-operatório 

apresentavam FEVE<50%, elevação de creatinina e risco cirúrgico avaliado pelo 

European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (EuroSCORE) 

numericamente maior. 

Nos anos 2000, com o advento da intervenção coronária percutânea, o 

número de pacientes submetidos à CRM reduziu, por outro lado a complexidade 

clínica e idade dos pacientes aumentaram (4,5). A idade é um fator de risco para 

FAPO bastante citado e discutido na literatura, provavelmente pela degeneração do 

sistema de condução elétrico cardíaco com o envelhecimento (1,14). 

A avaliação do intervalo “PR” também tem relação com o surgimento de 

FAPO. Duração do intervalo “PR”, no pré-operatório, igual ou maior que 185 

milissegundos (ms) e duração da onda “P” ≥ 110ms na derivação “V1” são 

consideradas condições predisponentes dessa arritmia (21). No estudo de Hayashida 

et al. (28), a duração da onda “P” foi um preditor de risco independente para 

surgimento de FA após cirurgia cardíaca, sendo um marcador de aumento de AE e 

distúrbio na condução atrial. 

 

3.4 PREVENÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA 

CARDÍACA 

 

Partindo do conceito que há um tônus simpático aumentado no pós-

operatório, o uso de betabloqueador, antagonizando os efeitos adrenérgicos no 

miocárdio, reduziria a ocorrência de FAPO. Assim, no contexto de cirurgia cardíaca, 

as diretrizes de FA da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2009, com atualização 

em 2016, e a da Sociedade Europeia de 2016 (European Society of Cardiology – ESC 

2016), atualização 2020 em colaboração com European Association of Cardio-

Thoracic Surgery (EACTS), indicam o uso de betabloqueador na prevenção de FAPO, 

com Grau de Recomendação (GR) I (9,11,21,29,30). A administração de amiodarona 

pré-operatória é considerada razoável, recomendação classe IIa pela diretriz brasileira 

e americana e I pela europeia, para terapia profilática em pacientes com alto risco de 

FAPO, salvo as contraindicações ao uso desse fármaco, recomendações 

apresentadas nos quadros 3, 4 e 5 (9,11,21,30,31).  
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Outras terapias preventivas, como sotalol, têm grau de recomendação IIb 

pelas diretrizes americana de 2014 (American Heart Association/American College of 

Cardiology/Heart Rhythm Society – AHA/ACC/HRS 2014) e brasileira 2009 (9,31). 

 

Quadro 2 - Recomendações da Diretriz Brasileira de FA 2009 

Diretriz Brasileira de FA 2009 (SBC) GR NE 

Betabloqueador para prevenir FA pós-operatória nos pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca, salvo contraindicações; 

I A 

A administração pré-operatória de amiodarona como tratamento 

profilático em pacientes com alto risco de FA; 

IIa A 

Administração profilática de sotalol para pacientes com risco de 

desenvolver FA pós-operatória. 

IIb B 

FONTE: Adaptado de Zimerman et al. (2009) (9). 
FA: Fibrilação atrial; GR: Grau de recomendação; NE: Nível de evidência;  
 
 

Quadro 3 - Recomendações da Diretriz Europeia de FA 2020 

Diretriz Europeia de FA 2020 (ESC) GR NE 

A terapia com betabloqueadores orais ou amiodarona perioperatória é 

recomendada para a prevenção de FA pós-operatória, após cirurgia 

cardíaca; 

I A 

Betabloqueador não deve ser usado de rotina para prevenção de FA 

pós-operatória em pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca. 

III B 

FONTE: Adaptado de Hindricks et al. (2020) (30). 
FA: Fibrilação atrial; GR: Grau de recomendação; NE: Nível de evidência; 

 

Quadro 4 - Recomendações da Diretriz Americana de FA 2014 

Diretriz Americana de FA 2014 (AHA/ACC/HRS) GR NE 

A administração pré-operatória de amiodarona reduz a incidência de FA 

em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e é razoável como terapia 

profilática em pacientes com alto risco de FA pós-operatória; 

IIa A 

A administração profilática de sotalol pode ser considerada para 

pacientes com risco de desenvolver FA após cirurgia cardíaca; 

IIb B 

A administração de colchicina pode ser considerada para pacientes no 

pós-operatório para reduzir a FA após cirurgia cardíaca. 

IIb B 

FONTE: Adaptado de January et al. (2014) (31). 
FA: Fibrilação atrial; GR: Grau de recomendação; NE: Nível de evidência;  
 

 

 



31 

 

3.5 MANEJO CLÍNICO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL NO PÓS-OPERATÓRIO DE 

CIRURGIA CARDÍACA 

 

Para Tallo et al. (8), a FA de início recente no pré-operatório é conduzida de 

forma similar à FA no cenário clínico, considerada aguda se tem duração menor do 

que 48 horas, deve ser avaliada a estabilidade clínica do paciente no momento da 

arritmia, se hipotensão arterial, congestão pulmonar, alteração do nível de consciência 

e/ou sinais de isquemia miocárdica estiverem presentes, procede-se a cardioversão 

elétrica (CVE). Na ausência de critérios de instabilidade, está indicado controle de 

ritmo com antiarrítmico intravenoso, sendo sugerido a amiodarona. Se o controle de 

ritmo não for obtido e ainda não tiverem transcorrido 48 horas desde a documentação 

dessa arritmia, pode ser feita CVE eletiva (Figura 1).  

Após 48 horas de início da FA e sem controle de ritmo, opta-se pela estratégia 

de controle de FC e início de anticoagulação, para profilaxia de evento embólico, em 

especial AVE, se não houver contraindicação (8). Dessa forma, na alta hospitalar é 

acrescentado à prescrição do paciente, antiarrítmico ou medicação para controle de 

frequência cardíaca, associada ou não à anticoagulação oral, conforme indicação e 

respeitando contraindicações, devido ao evento de FAPO. 

Partindo do pressuposto de que FAPO apresentaria curso autolimitado e 

reversão espontânea para ritmo sinusal, o controle da FC com betabloqueador 

durante episódio de FAPO seria primeira linha de tratamento, com bloqueador do 

canal de cálcio não-diidropiridínico e digital, opções de segunda linha, na presença de 

contraindicação ou intolerância ao betabloqueador (21). Desta maneira, SBC 2009, 

AHA/ACC/HRS 2014 e ESC 2016/2020 recomendam controle da frequência cardíaca 

como terapia inicial, para SBC 2009 e AHA/ACC/HRS 2014 grau de recomendação I, 

sendo os betabloqueadores as medicações de escolha, esquema representado nos 

Quadros 6, 7 e 8 (9,11,30,31). A reversão para ritmo sinusal pode ser realizada se a 

FA não reverter espontaneamente dentro de 48 horas, GR IIa (31). 

Um estudo randomizado para controle de frequência cardíaca e controle de 

ritmo em pacientes com FAPO, com seguimento de 60 dias, não encontrou diferença 

na readmissão hospitalar com as duas estratégias (11). 
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Na recorrência de FA, refratariedade, FA sintomática e intolerância aos 

medicamentos que controlam frequência cardíaca, a administração de antiarrítmico 

para manter em ritmo sinusal é recomendada (9,11,31). 

Foi demonstrado que existe um risco maior de AVE em pacientes com FAPO. 

Assim, a anticoagulação é apropriada quando a FA persiste por mais de 48 horas, 

como recomendado para pacientes não cirúrgicos, considerando risco de evento 

tromboembólico e de sangramento (9,11,21). Recentemente, os anticoagulantes orais 

diretos demonstraram ser seguros e eficazes, quando comparados a inibidor de 

vitamina K, em prevenir eventos tromboembólicos na FAPO após cirurgia cardíaca, 

respeitando as contraindicações ao uso. O tempo de manutenção da anticoagulação 

deve ser individualizado (21,30). A anticoagulação na FAPO com duração menor do 

que 48 horas deve ser baseada na situação clínica individual (30). 
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Figura 1 - Algoritmo de manejo clínico de FA no pós-operatório de cirurgia cardíaca na UTI 

 

FONTE: Adaptada de Tallo et al. (2012) (8). 
UTI: Unidade de terapia intensiva; FA: Fibrilação atrial; BB: Betabloqueador; BCA: Bloqueador dos 
canais de cálcio; FC: Frequência cardíaca; CVE: Cardioversão elétrica; 
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evento tromboembólico) 

Se não e FA > 

48 horas → 

controle de FC 
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Quadro 5 - Recomendações da Diretriz Brasileira de FA 2009 para tratamento de FA no pós-

operatório de cirurgia cardíaca 

Diretriz Brasileira de FA 2009 (SBC) GR NE 

A administração de fármacos bloqueadores do nó AV para o controle 

da FC nos pacientes com FA pós-operatória; 

I B 

Cardioversão farmacológica com amiodarona ou elétrica em 

pacientes com FA pós-operatória utilizando-se o mesmo protocolo 

recomendado para pacientes não-cirúrgicos;  

IIa B 

Administrar antiarrítmico como tentativa de manter o ritmo sinusal em 

pacientes com FA pós-operatória recorrente ou refratária, como 

recomendado para pacientes com FA aguda não-cirúrgicos; 

IIa B 

Administrar medicação anticoagulante em pacientes que 

desenvolvem FA pós-operatória, como recomendado para pacientes 

não-cirúrgicos. 

IIa B 

FONTE: Adaptado de Zimerman et al. (2009) (9).  
GR: Grau de recomendação; NE: Nível de evidência; FA: Fibrilação atrial; FC: Frequência cardíaca; 
AV: Atrioventricular; 

 

Quadro 6 - Recomendações da Diretriz Americana de FA 2014 para tratamento de FA no 

pós-operatório de cirurgia cardíaca e torácica 

Diretriz Americana de FA 2014 (AHA/ACC/HRS) GR NE 

Tratar pacientes que desenvolvem FA no pós-operatório com 

betabloqueador a menos que contraindicado; 

I A 

Bloqueador do canal de cálcio é recomendado quando o uso de BB é 

inadequado para controle de FC na FA pós-operatória; 

I B 

É razoável restaurar o ritmo sinusal com antiarrítmico (ibutilida) ou 

cardioversão elétrica em pacientes que desenvolvem FA pós-

operatória, conforme recomendado para pacientes não-cirúrgicos; 

IIa B 

É razoável administrar medicamentos antiarrítmicos em uma tentativa 

de manter o ritmo sinusal em pacientes com recorrência ou FA pós-

operatória refratária; 

IIa B 

É razoável administrar medicação anticoagulantes em pacientes que 

desenvolvem FA pós-operatória, conforme recomendado para 

pacientes não-cirúrgicos; 

IIa B 

É razoável manejar FA pós-operatória de início recente, bem tolerada, 

com controle de frequência e anticoagulação, com cardioversão se a 

FA não reverter espontaneamente para o ritmo sinusal durante o 

acompanhamento. 

IIa C 

FONTE: Adaptado de January et al. (2014) (31). 
GR: Grau de recomendação; NE: Nível de evidência; BB: Betabloqueador; FA: Fibrilação atrial;  
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Quadro 7 - Recomendações da Diretriz Europeia de FA 2016 para tratamento de FA no pós-

operatório de cirurgia cardíaca 

Diretriz Europeia de FA 2016 (ESC) GR NE 

O restabelecimento do ritmo sinusal por CVE ou drogas antiarrítmicas 

é recomendado na FA pós-operatória com instabilidade 

hemodinâmica; 

I C 

A FA pós-operatória assintomática deve inicialmente ser manejada 

com controle de frequência e anticoagulação; 

IIa B 

Anticoagulação em longo prazo deve ser considerada em pacientes 

com FA após cirurgia cardíaca com risco de AVE, considerando o 

risco de AVE e de sangramento; 

IIa B 

Medicação antiarrítmica deve ser considerada para FA pós-operatória 

sintomática após cirurgia cardíaca, na tentativa de restaurar o ritmo 

sinusal. 

IIa C 

FONTE: Adaptado de Kirchhof et al. (2016) (11). 
FA: Fibrilação atrial; CVE: Cardioversão elétrica; AVE: Acidente vascular encefálico; 
 

3.6 EVOLUÇÃO DE PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL DE INÍCIO NO PÓS-

OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA 

 

Embora estudos anteriores indicassem que a FA de início no pós-operatório 

seria de curso transitório, de caráter benigno, trabalhos mais recentes evidenciaram 

que a FA no pós-operatório de cirurgia cardíaca está associada ao aumento de 

readmissão em terapia intensiva, mortalidade em curto e longo prazo, IAM no 

perioperatório, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEI), arritmia ventricular, 

insuficiência cardíaca descompensada, disfunção renal, insuficiência respiratória, 

edema agudo de pulmão, hipotensão arterial, maior tempo de hospitalização, 

alteração cognitiva e aumento de custos médico-hospitalares, dessa forma com 

impacto na morbimortalidade (5,10,13,30,32). 

Almassi et al. (33) foram um dos primeiros a demonstrar taxas de sobrevida 

menores em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca que evoluíam com 

FAPO. Seis meses após a cirurgia, a mortalidade foi significativamente maior em 

pacientes com FAPO em comparação a pacientes sem FAPO (9,36% versus 4,17%; 

P < 0,001). 

Na avaliação em curto-prazo, durante o episódio de FA podem ocorrer 

instabilidade hemodinâmica, congestão pulmonar, isquemia miocárdica, sendo assim 
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uma complicação com risco imediato à vida do paciente, bem como um fator de 

prolongamento da internação. Além disso, em longo prazo, existe o risco de evento 

tromboembólico sistêmico, especialmente AVE, insuficiência cardíaca, efeito adverso 

do tratamento medicamentoso com anticoagulante e antiarrítmicos (8,12). De acordo 

com as diretrizes de FA, brasileira de 2009 e a europeia de 2016, pacientes com FAPO 

têm maior mortalidade hospitalar quando comparados aos que não apresentam essa 

arritmia na evolução de pós-operatório, maior tempo de internação e mortalidade em 

longo prazo (9,11).  

O estudo de Batra et al. (10), já citado anteriormente, realizado em oito centros 

da Suécia, com 9.107 pacientes, por meio de pesquisa em bancos de dados, dentre 

eles um registro cirúrgico, com informações relativas à internação, diagnóstico e 

sobrevida de pacientes operados entre 2010 a 2013, comparou desfechos após CRM 

em pacientes com FA no pré-operatório e FAPO, com ausência de FA. Uma história 

de FA anterior à cirurgia foi documentada em 737 (8,1%) pacientes e 2.290 (25,1%) 

desenvolveram FA no pós-operatório. Após ajuste para variáveis clinicamente 

relevantes e tendo por referência o grupo sem FA, FA pré e pós-operatória foram 

associadas ao maior risco de mortalidade por todas as causas em 04 anos, com os 

seguintes Hazard Ratio (HR) e os respectivos Intervalos de Confiança (IC) de 95% 

entre parênteses, HR 1,76 (1,33 – 2,33) e HR 1,27 (1,01–1,60), respectivamente. 

Também foi observado aumento de mortalidade cardiovascular nos grupos com FA, 

FA pré-operatória HR 2,43 (1,68 – 3,50) e pós-operatória HR 1,52 (1,10 – 2,11). Em 

comparação à ausência de FA, os pacientes com FA pré e pós-operatória 

apresentaram maior número de internações por insuficiência cardíaca durante o 

acompanhamento, HR 2,21 (1,72 – 2,84) e HR 1,47 (1,18 – 1,83), respectivamente. A 

taxa de incidência cumulativa por 100 pessoas/ano para FA recorrente e sintomática 

após a alta foi numericamente maior para pacientes com FAPO em comparação com 

ausência de FA (0,7 versus 0,2), essa associação persistiu após ajustes (HR 4,38 

(2,46 – 7,78)). Os pacientes com FA pós-operatória apresentaram maior probabilidade 

de receber medicação na alta, como anticoagulantes orais, digoxina, sotalol e 

amiodarona, em comparação aos pacientes sem FA. Não foi observada associação 

significativa entre a presença de FA e o risco de AVEI e/ou infarto do miocárdio. O 

mecanismo de aumento das taxas de mortalidade associada à FA não é totalmente 

esclarecido, porém os autores supõem morte por insuficiência cardíaca e em 

decorrência de novos episódios de FA acompanhada de comprometimento 
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hemodinâmico, baseado na informação de acréscimo de mortalidade cardiovascular, 

porém sem aumento de AVEI e IAM. 

Barbieri et al. (13) compararam pacientes com e sem FAPO, excluindo FA no 

pré-operatório da amostra, considerando apenas cirurgia de revascularização 

miocárdica, com amostra de 2.628 pacientes e incidência de FAPO 12,4%. 

Evidenciaram maiores taxas de AVE e disfunção renal no pós-operatório no grupo 

com FA em análise univariável, (1,1% vs. 4,0%, P < 0,001, e 2,4% vs. 12%, P < 0,001, 

sem e com FAPO, respectivamente) assim como maiores taxas de reinternação nos 

períodos de 30 dias (7,6% vs. 12,8%, P = 0,004) e um ano (18,7% vs. 25,9%, P = 

0,004), tempo de internação total (10,6 ± 12,2 vs. 19,3 ± 26,5, P < 0,001) e em UTI 

(8,1 ± 11,5 vs. 16,4 ± 26,1, P < 0,001), e óbito em até um ano (4,7% vs. 17,5%, P < 

0,001), quando comparados ao grupo sem FAPO. 

Em uma metanálise de revisão sistemática com 13 estudos observacionais 

sobre FAPO em CRM, incluindo trabalhos citados nesta dissertação, a sobrevida em 

longo prazo foi avaliada em um total de 69.518 pacientes, 16.601 pacientes da coorte 

com FAPO, determinaram-se as taxas de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier, 

nos grupos com e sem FAPO, respectivamente, nos seguintes períodos: 1 ano (95,7% 

versus 98%), 2 anos (92,3% versus 95,4%), 3 anos (88,7% versus 93,9% ), 5 anos 

(82,6% versus 89,4%) e de 10 anos (65,5% versus 75,3%). Outras complicações 

também foram significativamente mais associadas à FAPO, mortalidade em 30 dias 

(2,5 versus 1,5%; P < 0,001, com e sem FAPO, respectivamente), AVE (2,7 versus 

1,3%; P < 0,001), insuficiência respiratória (6,5 versus 3,4%; P < 0,001), pneumonia 

(5,2 versus 2,5%; P < 0,00001) e maior tempo de hospitalização (11 versus 8,9 dias; 

P < 0,001), com e sem FAPO, respectivamente. A FAPO seria, dessa forma, 

associada à maior morbimortalidade, porém os autores questionam se a FAPO teria 

um papel como causador direto de evento ou como marcador de um estado clínico 

subjacente de maior gravidade (23). 

No que diz respeito à FA de uma forma geral, a presença dessa arritmia é 

associada com maior mortalidade, independentemente da idade, como mostrado na 

coorte do estudo de Framingham na qual pacientes com FA apresentavam mais 

comorbidades e eram mais velhos. após análise ajustada, a FA persistiu como fator 

de risco para morte, inclusive ao se considerar análise de sujeitos livres de cardiopatia 

e/ou evento cardiovascular prévio, com Odds Ratio (OR) 1,5 (IC 95%: 1,2 – 1,8) para 

homens e 1,9 (IC 95%: 1,5 – 2,2) para mulheres (34).  
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El-Chami et al. (32), em seu estudo baseado em um banco de dados de 1996 

a 2007, identificou incidência de FAPO de 18,2% após cirurgia de revascularização, 

em uma amostra de  16.169 pacientes, excluindo FA preexistente e considerando 

FAPO apenas o episódio de arritmia que necessitasse de intervenção medicamentosa 

ou CVE, os indivíduos com FAPO apresentaram mais comorbidades e complicações 

no pós-operatório, como AVE, disfunção renal e respiratória, maior probabilidade de 

precisar de suporte hemodinâmico com BIA e tempo de internação mais prolongado. 

Em um seguimento médio de 06 anos, a análise não ajustada mostra aumento de 

mortalidade, com HR 1,85 (IC 95%: 1,71 – 1,99, P < 0,001). Após ajuste para 32 

variáveis, a mortalidade persiste como fator de risco, HR 1,21 (IC 95%: 1,12 – 1,32, P 

< 0,001. Mesmo após desconsiderar os óbitos hospitalares, a FAPO persiste 

aumentando o risco de morte em 21%, HR 1,21 (IC 95%: 1,11 – 1,32, P < 0,001). A 

sobrevida em 01 ano foi de 96,3% vs. 90,1% e em 10 anos 70,2% vs. 55,2%, nos 

pacientes sem e com FAPO, respectivamente. Nessa coorte o uso de antagonista de 

vitamina K na alta reduziu o risco de morte em 22%, o que sugere o evento embólico 

como uma provável causa de morte relacionada à FA. 

No trabalho observacional de Mariscalco et al. (35) em dois centros na Itália, 

com período de recrutamento de janeiro de 2000 a dezembro de 2005, com 1.832 

pacientes em pós-operatório de CRM, sendo 570 (31%) com FAPO, avaliou impacto 

dessa arritmia na sobrevida. Pacientes com FAPO eram mais velhos (63,7 ± 9,1 

versus 68,4 ± 7,9; P < 0,001) e com perfil mais grave de comorbidades, como 

dislipidemia, DPOC e doença renal. No pós-operatório, pacientes com FA 

apresentaram maior prevalência de uso de BIA (5% versus 3%; P = 0,005), 

insuficiência respiratória (12% versus 5%; P < 0,001), AVE (3% versus 1%; P = 0,006) 

e infecções (14% versus 10%; P = 0,016) e maior tempo de hospitalização (9,4±6,2 

versus 8,1 ± 5,2 dias; P < 0,001). Dos 1.832 pacientes, 26 morreram durante 

internação, 3,3% em pacientes com FA, em comparação 0,5% em pacientes sem 

FAPO (P < 0,001). Em uma avaliação de 1.663 pacientes, desconsiderando óbitos 

hospitalares e perda de seguimento, com mediana de acompanhamento de 51 meses 

e 126 mortes, as taxas de mortalidade foram significativamente piores nos pacientes 

com FA pós-operatória (61 mortes; 2,99 por 100 pessoas/ano; IC95%: 2,33 – 3,84) 

em comparação aos sem FAPO (65 óbitos; 1,34 por 100 pessoas/ano; IC95% 1,05 – 

1,71) com uma HR de 2,26. Resultado similar com aumento do risco de morte em 

FAPO foi obtido após análise ajustada. Esse estudo dividiu as causas de morte em 
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cardíaca e não cardíaca, de modo que pacientes com FAPO apresentaram risco 

significativamente maior de morrer de causas cardíacas, dentre as causas cardíacas, 

predomínio de evento embólico. 

Uma coorte retrospectiva de um centro no Texas também avaliou CRM 

isolada no período de janeiro de 1993 a dezembro de 1999, com 6.475 pacientes, 

sendo 994 com FAPO, seguimento médio de 4 anos. Pacientes com FAPO eram mais 

velhos, apresentavam maior prevalência de HAS, DPOC, doença arterial periférica 

(DAP), DAC mais severa e insuficiência cardíaca, maior probabilidade de necessitar 

de BIA, com os seguintes OR e intervalos de confiança (IC): idade > 65 anos (OR 2,4, 

IC 95% 2,06 – 2,74, P < 0,0001), DPOC (OR 1,26, IC 95% 1,08 – 1,47, P = 0,004), 

DAP (OR 1,54, IC 95% 1,31-1,81, P < 0,0001), uso de BIA (OR 1,71, IC 95% 1,26-

2,32, P = 0,0005). Nos desfechos hospitalares, pacientes com FAPO evoluíram com 

maiores taxas de AVE, morte precoce (dentro de 30 dias), internação prolongada, 

infecção, insuficiência cardíaca, respiratória e renal, disfunção orgânica múltipla, 

choque e parada cardiorrespiratória (PCR). A mortalidade em longo prazo foi pior, com 

sobrevida um ano e 4 anos de 87% vs. 94% e 74% vs. 87%, com e sem FAPO, 

respectivamente (OR ajustado ao longo do período 1,5; IC 95% 1,26 – 1,77, P < 

0,0001). A diferença de mortalidade, com significância estatística, persiste após 

excluir mortalidade precoce (OR ajustada ao longo do período 1,4; IC: 95% 1,12 – 

1,68, P = 0,002).  O estudo é consistente ao evidenciar aumento do risco de resultados 

adversos precoces e tardios associada à FAPO, com maior mortalidade mesmo após 

ajuste para variáveis de confusão como IAM, insuficiência cardíaca, doença cérebro 

vascular, DPOC, DAP, DM e idade. A maioria das mortes foram precoce, porém após 

excluir morte precoce, a mortalidade persistiu estatisticamente significante (12). 

Trabalhos envolvendo pacientes com FA prévia submetidos à cirurgia de 

revascularização miocárdica mostraram aumento de morbimortalidade em longo 

prazo (10,13). No entanto, ainda são poucos os estudos com primeiro episódio de FA 

ocorrendo no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica, sua 

repercussão na morbimortalidade e taxas de AVE em curto e longo prazo, bem como 

recorrência dessa arritmia após a alta hospitalar e impacto na qualidade de vida (QV). 
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3.7 QUALIDADE DE VIDA 

 

O conceito de qualidade de vida foi inicialmente de interesse de filósofos, 

cientistas sociais e políticos. No universo das ciências da saúde, QV ganha 

importância na medicina contemporânea, ao se avaliar parâmetros que vão além de 

redução de mortalidade, valorizando aspectos de morbidade (36). 

Qualidade de vida para Organização Mundial de Saúde (OMS) (1998) é “a 

percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no 

sistema de valores em que vive e em relação as suas expectativas, objetivos, seus 

padrões e suas preocupações”. Um conceito abrangente, influenciado de maneira 

complexa pela saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações 

sociais e com características marcantes do meio e da cultura (37). 

QV é um conceito de difícil definição gramatical, mas de interpretação abstrata 

ou mesmo poética, devido à abrangência de vários aspectos que a compõem, bem 

como a interpretação subjetiva e julgamento individual (2). O estado de saúde é um 

componente dessa definição, porém não é seu único definidor, envolvendo aspectos 

não médicos, tais como condições de ambiente (residência, trabalho), bem-estar, 

lazer, relacionamentos, poder econômico, sendo dessa forma, qualidade de vida é 

multidimensional (3,38).  

Para uma avaliação de QV o indivíduo precisa de uma percepção de si 

próprio, do meio, do tempo, do papel da família, das relações interpessoais, da 

importância direcionada a aspectos como religião e espiritualidade (37). Deste modo, 

parte de duas pré-condições, a vida biológica em si e nível cognitivo para estabelecer 

significado à vida, através de autoconsciência e capacidade de percepção (2). 

Faden e Leplège  (2) entendem por QV a concepção subjetiva do indivíduo do 

que é uma vida boa, de acordo com seus objetivos, planos, valores, história e talentos, 

sendo assim com significado individual, amplo e variável. Qualquer evento ou estado 

de saúde afeta em graus variados de importância os projetos e desejos de um 

indivíduo. Dessa forma, em medicina, seria mais apropriado falar sobre qualidade de 

vida relacionada à saúde, para limitar o escopo de atuação do estado de saúde na 

qualidade de vida. 
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3.8 QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE  

 

Conceito de QV relacionada à saúde é o valor atribuído à vida modificada por 

prejuízos, limitações físicas, funcionais, psicológicas e/ou sociais em decorrência de 

uma doença, agravo ou tratamento médico (36,39). 

Na interseção de qualidade de vida e saúde cada um desses dois conceitos é 

parte da definição do outro (36,40). Assim, para a OMS, saúde envolve não apenas o 

estado de “não doença”, sendo também definida pela qualidade de vida, constituída 

por um conjunto de bens, tais como alimentação, trabalho, educação e lazer, centrada 

não apenas no processo de tratamento de doenças e agravos, mas com foco na 

promoção de saúde e prevenção de doenças. Com essa concepção, saúde passa a 

ser encarada como uma medida de desenvolvimento de um país e bem-estar da 

população (38). Qualidade de vida inclui, porém não se limita à condição de saúde, a 

qual tem impacto físico, funcional, psicológico e social (36). 

O tratamento de doenças cardiovasculares, modificação de fatores de risco e 

intervenção terapêutica visam ao aumento de sobrevida, alívio de sintomas e 

restabelecimento de capacidades físicas, e, desta maneira, melhora da QV. A 

avaliação de QV traz a reflexão de conhecer as reais necessidades e expectativas de 

um indivíduo, diante de sua condição de saúde. O impacto que a doença e/ou estado 

de saúde e seu tratamento têm sobre a capacidade funcional, rotina e papéis 

desempenhados pelos pacientes, implicam diretamente nas atividades da vida diária, 

laborais e sociais, que muitas vezes são determinantes na capacidade de trabalho, 

que por sua vez têm influência direta no aspecto econômico (41). 

QV relacionada à saúde abrange dimensões da funcionalidade do indivíduo, 

podendo ser avaliada por meio de deficiências, incapacidades e desvantagens que 

são consequências de um processo de doença e/ou seu tratamento, as quais 

interferem na vida do indivíduo. Deficiência refere-se à disfunção orgânica e/ou 

anatômica, incapacidade é a resultante da deficiência em termos de funcionalidade, e 

desvantagem a consequência social dos prejuízos das deficiências e incapacidades 

(40,42). Tão importante quanto medir como os componentes de incapacidade 

interferem na QV, é avaliar a percepção do indivíduo sobre seu estado e bem-estar 

(40). 
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Isso pode suscitar uma série de questionamentos e hipóteses, qual a 

interpretação do paciente sobre sua condição clínica, suas expectativas em relação 

ao tratamento; o que é valorizado, o que confere qualidade à sua vida; como usar e 

interpretar o conceito de QV na prática clínica, como a QV interfere no tratamento, 

como a terapia alterou o bem-estar e estado funcional do paciente? A realização de 

pesquisa cientifica possibilita definir como avaliar, interpretar e aplicar a QV nos 

consultórios e hospitais (41). 

Para definir o que seria, de fato, avaliado pela QV em saúde, depende do 

entendimento dos domínios que a compõem, não havendo uma interpretação e 

medida únicas. A avaliação pode ser feita de forma subjetiva e/ou objetiva, com pelo 

menos quatro domínios avaliados: físico, psicológico, funcional e social (40,42). 

Saúde física refere-se à integridade física, anatômica e aos sintomas; saúde 

psicológica diz respeito à função cognitiva e emocional, percepção de saúde, bem-

estar e satisfação; saúde funcional é capacidade de autocuidado e desempenho de 

atividades da vida diária, bem como mobilidade; saúde social definida pelas relações 

interpessoais, familiares e em comunidade (40). 

A qualidade de vida relacionada à saúde se propõe a uma avaliação sob a 

perspectiva do problema clínico, se crônico ou agudo, nível de gravidade, 

comprometimento funcional, repercussão em curto e longo prazo, bem como impacto 

de intervenções diagnósticas e terapêuticas. Dessa forma, essa avaliação abrangente 

suscita a ideia que a QV também deveria participar do processo de tomada de 

decisões terapêuticas, além das medidas de eficácia e segurança (41). 

No processo saúde-doença, o médico visa diagnosticar a patologia e tratar 

com expectativa de cura e redução de mortalidade, porém a vivência e experiência da 

doença para o paciente, seus sintomas e sua interpretação são diferentes, dentro de 

um contexto sociocultural, psicológico e de interferência na vida pessoal. Assim como 

o comprometimento do bem-estar e efeitos colaterais com o tratamento instituído 

podem comprometer a adesão terapêutica (41). Para uma melhor assistência médica, 

avaliar a qualidade de vida torna a abordagem mais integral, sendo este um dos 

pilares dos preceitos éticos/doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) (38). 
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3.9 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Transformar um parâmetro subjetivo, como os domínios multidimensionais da 

QV relacionada à saúde, em algo mensurável, de forma fidedigna, através de um 

sistema de pontuação que possa ser usado em pesquisas clínicas e análises 

comparativas, exige que esse instrumento tenha capacidade de medir qualidades não 

mensuráveis por escalas físicas, por meio de métodos psicofísicos, correspondendo 

à psicometria (2,43,44). 

Os questionários são instrumentos de medida que podem ser aplicados a 

questões psicossociais, de satisfação ou desfechos de uma ação, sendo que as 

principais propriedades de medida desses instrumentos são confiabilidade e validade. 

A confiabilidade diz respeito à acurácia, precisão e consistência dos resultados, 

depende do contexto e como está sendo utilizada, dentro de um propósito de estudo 

e de uma população, refere-se à estabilidade, consistência interna e equivalência de 

uma medida. Estabilidade corresponde ao grau em que medidas repetidas 

proporcionam respostas semelhantes, avaliada por meio de teste-reteste, dentro de 

um período de tempo adequado. A consistência interna refere-se à homogeneidade, 

se os itens do questionário estão correlacionados, ou seja, se dentro de um domínio, 

as partes medem as mesmas características. Equivalência é a concordância intra e 

interobservadores, minimizando assim os erros de medição (43,45).  

A validade diz respeito ao instrumento ser capaz de mensurar o que se propõe 

medir, não sendo uma característica do instrumento em si, mas da correta aplicação 

à hipótese a ser testada. A validade pode ser subdividida em validade de conteúdo, 

critério e construto. Validade de conteúdo analisa a medida que o domínio de interesse 

é de fato e no todo avaliado, abrangendo itens que o representam. Para validade de 

critério, o resultado deve ter um padrão-ouro ao qual ele possa ser adequadamente 

comparado. E a validade de construto analisa se os conceitos de interesse são 

adequadamente representados pelos itens do questionário (43,45). 

Os questionários existentes para avaliação de QV em saúde podem ser 

genéricos, como por exemplo “Medical Outcomes Study 36 - Item Short-Form Health 

Survey” (MOS SF-36 ou SF-36) (44,46) e sua versão curta, o SF-12 (47); Avaliação 

da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (The World Healthy 

Organization Quality of Life Assessment - WHOQOL-100) (36,37) e sua versão 
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resumida (WHOQOL-BREF) (48,49); Nottingham Health Survey (NHP); Sickness 

Impact Profile (SIP); McMaster Health Index Questionnaire (MHQ) (3). Há também 

questionários específicos, direcionados a uma patologia, como Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) (50) para insuficiência cardíaca, ou focados 

em uma população (criança, adulto, idoso) ou um domínio, como capacidade 

funcional, a exemplo do Duke Activity Status Index (DASI) (3,40,51).  

Questionários genéricos têm a vantagem de avaliar vários domínios 

simultaneamente, serem aplicados em vários contextos, independente de condição 

patológica, e passíveis de uso em populações diferentes. Os específicos, por usa vez, 

são mais sensíveis aos domínios a serem avaliados (3,43).  

Para exemplificar alguns questionários mencionados nesta pesquisa e que 

foram utilizados em trabalhos comentados: 

O SF-36 é um questionário genérico, criado nos anos de 1980 nos Estados 

Unidos, com sua versão em português validada no Brasil na década de 1990 por 

Ciconneli et al. (44), em pacientes com artrite reumatoide, porém se aplica a qualquer 

contexto de saúde e doença. Composto por 36 perguntas que englobam 08 

componentes, capacidade funcional, aspecto físico, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, limitação por aspectos sociais, emocionais, saúde mental, resumo do 

componente mental e físico. Com pontuação de 0 a 100, sendo 0 o pior estado de 

saúde e 100 o melhor. 

A OMS propôs a construção de um questionário que, além de abranger vários 

aspectos da vida e comorbidades, os quais poderiam influenciar na QV, considera 

também o aspecto cultural na elaboração dos questionários. Não seria ideal a simples 

tradução de um questionário originalmente criado em outro idioma e com aspectos 

culturais intrínsecos. Dessa forma, o WHOQOL-100 foi elaborado com a participação 

de vários países, com diferenças culturais e linguísticas, que contou com profissionais 

de saúde, pacientes que acompanhavam por alguma condição de doença e indivíduos 

considerados saudáveis, além de revisão dos aspectos já abordados em questionários 

preexistentes. Assim, foi definido o que seria conceituado por QV, numa perspectiva 

multicultural, e os domínios mais importantes a serem avaliados, incluindo 

espiritualidade (37). O formato abreviado, WHOQOL-BREF, contempla avaliação do 

domínio físico, social, psicológico e ambiental em 26 questões, ambos traduzidos para 

o português e validados no Brasil (48). 
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O questionário DASI avalia QV em doença cardiovascular com foco na 

funcionalidade, baseado em perguntas que tangem cuidados pessoais, atividades 

domésticas, deambulação, atividade sexual e recreativa, cada item é ponderado sobre 

o gasto metabólico conhecido de cada atividade e a somatória final varia de 0 a 58 

pontos (51). 

Por fim, sob a perspectiva de um questionário específico, idealizado e 

projetado para o contexto de cirurgia cardiovascular, baseado em questionários já 

conhecidos e usados na prática clínica, como o SF-36 e WHOQOL-100, cujo principal 

objetivo é avaliar de forma simples e fácil a QV, foi criado o Quality of Life in 

Cardiovascular Surgery (QLCS). Uma ferramenta nova, desenvolvida no Brasil, 

validado por meio do trabalho de Bond et al. (52). O instrumento pode ser aplicado 

por meio de entrevista telefônica e faz parte de um questionário mais amplo com 21 

questões, cinco das quais compõem o sistema de pontuação de QV, que 

correspondem ao QLCS. As demais questões abordam sintomas, procedimentos e 

hospitalização no período avaliado, retorno às atividades de rotina, realização de 

atividade física e uso de medicamentos. A figura 2 representa o QLCS, o questionário 

completo é apresentado no anexo (ANEXO A). 

 

Figura 2 - Quality of Life in Cardiovascular Surgery (QLCS) 

Este questionário pede sua opinião sobre sua saúde, como você se sente e sobre sua capacidade 

de realizar suas atividades diárias nos últimos 30 dias, 6 meses, 12 meses e anualmente.  

Responda as questões da seguinte forma: 

    1-Muito Ruim         2- Ruim              3- Bom               4- Muito Bom            5- Ótimo 

1) Como está o desempenho do paciente nas atividades diárias/trabalho/escola? 

2) Como está a saúde do paciente depois da cirurgia? 

3) Como está a capacidade física do paciente depois da cirurgia? 

4) Do ponto de vista emocional, como o paciente está se sentindo? 

5) No relacionamento com seus familiares, como o paciente está se sentindo? 

Total: ________ (5 - 25 pontos) 

FONTE: Adaptada de Bond et al. (2018) (52). 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

  Foram incluídos pacientes de ambos os gêneros, submetidos à cirurgia de 

revascularização miocárdica sem outros procedimentos associados, no IDPC do 

estado de São Paulo, entre julho de 2016 e julho de 2017, inscritos no banco de dados 

Centro de Documentação e Registro Cirúrgico (CEDREC). Foram excluídos deste 

estudo pacientes com idade menor do que 18 anos, diagnóstico de FA (paroxística, 

permanente ou persistente) ou flutter atrial no pré-operatório, cirurgia associada a 

outro procedimento, cardíaco e/ou não-cardíaco e aqueles não inscritos no banco de 

dados. 

 

4.2 CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

 

O tamanho da amostra foi calculado para detectar uma diferença de três 

pontos no questionário QLCS entre os grupos de pacientes definidos pela presença 

ou não de FAPO, considerando um desvio-padrão (DP) de seis pontos e alocação de 

quatro para um, ou seja, supondo que a cada 5 pacientes um teria FAPO (20%), com 

base na prevalência de FAPO descrita na literatura. Uma amostra de 380 no total (76 

pacientes no grupo com FAPO e 304 no grupo sem FAPO) seria suficiente para 

detectar essa diferença com 95% de poder e nível de significância de 5%. 

Considerando-se que a natureza da variável requer uma abordagem não paramétrica 

na sua análise e que podem ocorrer exclusões de casos, bem como perda de 

seguimento, foi calculado que uma amostra de 230 pacientes no total (46 no grupo 

com FAPO e 184 sem FAPO) seria suficiente para um poder de 80% e nível de 

significância de 5%. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Considerações metodológicas adotadas nessa pesquisa: 

a) banco de dados CEDREC: é um banco de dados informatizado, específico para 

pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular no IDPC. Os pacientes que 

realizaram cirurgia nesse instituto foram incluídos neste banco de dados, 
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mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(ANEXO B) e seguidos prospectivamente; 

b) instrumento de avaliação da QV: o questionário de QV (ANEXO A) possui 21 

questões, podendo ser dividido em duas partes, a primeira composta de cinco 

questões, as quais correspondem ao questionário QLCS, cada resposta ganha 

pontuação dentro de um espectro de 1 a 5 pontos, correspondendo a muito 

ruim e ótimo, respectivamente. A pontuação de QV foi calculada com a soma 

dessas 5 questões, variando de 5 a 25 pontos no total, quanto maior o valor, 

melhor a qualidade de vida.  

c) A segunda parte envolve perguntas sobre sintomas, como dor no peito, 

palpitação, desmaio, realização de procedimento cirúrgico no período avaliado, 

bem como se ocorreu retorno às atividades habituais e realização de atividade 

física, com respostas de sim ou não, e a respeito da percepção do paciente 

quanto a sua saúde e capacidade física após a cirurgia, desempenho funcional, 

emocional e interpessoal familiar, sendo pontuado de 1 a 5, sendo 1 muito ruim 

e 5 ótimo;  

d) FAPO: foi considerada diagnóstico a documentação de episódio de FA, 

sintomática ou assintomática, com ou sem instabilidade hemodinâmica, 

independentemente do tempo de duração e necessidade de intervenção, 

medicamentosa ou CVE, ocorrida a qualquer momento da internação durante 

o período de pós-operatório, desde que registrado em prontuário pelo médico.  

 

4.4 DESENHO E ETAPAS DO ESTUDO 

 

Análise retrospectiva de um banco de dados que foi construído a partir de uma 

coorte prospectiva. Esse trabalho foi realizado com informações obtidas a partir do 

banco de dados do CEDREC. 

A QV foi avaliada por meio do questionário QLCS, aplicado por chamada 

telefônica, e todas as informações foram registradas nesse banco de dados. 

No banco de dados estão incluídas informações do perioperatório que foram 

analisados nessa pesquisa como características demográficas, clínicas, 

ecocardiográficas, sistema de pontuação de risco cirúrgico, tempos cirúrgicos, tempo 
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de internação, óbito hospitalar, e evolução após a alta hospitalar, incluindo avaliação 

da QV e sobrevida.  

Os dados foram organizados em tabelas no programa Microsoft EXCEL, com 

uso de máscara para prenchimento padronizado, com intuito de evitar erro de 

interpretação e digitado duas vezes. 

Os pacientes foram divididos em dois grupos definidos pela presença ou não 

de FA de início no pós-operatório e avaliados de forma comparativa. 

Realizou-se revisão de literatura científica nacional e internacional, nos 

idiomas português, espanhol e inglês, incluindo pesquisa em livros textos, da 

especialidade de cardiologia e perioperatório de cirurgia cardíaca, e das principais 

diretrizes sobre fibrilação atrial, AHA/ACC/HRS 2014, atualiazação em 2019, ESC 

2016, atualização 2020, e SBC 2009, atualiazação em 2016.  

 

4.5 VARIÁVEIS E DESFECHOS ANALISADOS 

 

As variáveis pré-operatórias categóricas analisadas foram: gênero, 

comorbidades como HAS, DM, DLP, tabagismo, etilismo, DPOC, DAP, DRC, AVE 

prévio, história PCR e IAM, caráter de execução da cirurgia (urgência, emergência, 

eletiva), classe de angina de acordo com a classificação Canadian Cardiovascular 

Society (CCS),  e classe funcional de New York Heart Association (NYHA). Variáveis 

pré-operatórias contínuas: idade, IMC, risco cirúrgico pelo Society of Thoracic 

Surgeons Score (STS Score) e EuroSCORE I e II; dados ecocardiográficos: FEVE e 

diâmetro de AE no pré-operatório.  

Variáveis contínuas do intraoperatório: tempo de CEC e de pinçamento 

aórtico; qualitativas: uso de BIA e necessidade de transfusão de concentrado de 

hemácias, cenários que denotam maior gravidade. 

Desfechos avaliados: qualidade de vida por meio da pontuação do QLCS; 

presença de sintomas tais como: dor no peito, falta de ar, desmaio e palpitação; 

retorno às atividades habituais e físicas; bem como a percepção do paciente quanto 

a sua saúde, capacidade física e seu desempenho funcional, emocional e interpessoal 

familiar nos períodos de 01, 06 e 12 meses após a cirurgia, de forma comparativa. 

Tempo de internação, mortalidade hospitalar e sobrevida em 01 ano. 
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4.6 ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos foram apresentados em tabelas e gráficos. As variáveis 

quantitativas foram apresentadas em médias, medianas e DP, as qualitativas em 

frequência absoluta e relativa (porcentagem). Para a comparação entre grupos, nas 

variáveis quantitativas foi usado o teste não paramétrico de Mann-Whitney ou t-

Student dependendo da suposição de normalidade, e teste exato de Fisher para as 

qualitativas. A análise comparativa de qualidade de vida ao longo do tempo foi feita 

por meio do teste ANOVA não paramétrico para medidas repetidas. Um modelo de 

regressão logística multivariada foi feito para estimar o risco de FAPO, variáveis para 

esse método incluíram aquelas com P < 0,15 e fatores de risco clínicos e demográficos 

estabelecidos na literatura (idade, gênero masculino, IMC, HAS, DPOC, DAP, 

tamanho de AE, classe de NYHA III e/ou IV). 

A análise de sobrevida em um ano foi feita pela curva de Kaplan-Meier, os 

grupos com e sem FAPO foram comparados usando o teste de Log-Rank.  

Os programas IBM SPSS (versão 19) e R core (versão 3.6.1) foram utilizados 

para análise estatística, foi considerado significativo P < 0,05. 

 

4.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi registrado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do referido 

instituto, sob número do protocolo 4931/2019, Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) 09711419.7.0000.5462, e aprovado em sessão de 18 de 

abril de 2019, nº de parecer 3.272.507 (ANEXO C). Incluiu TCLE de participação no 

banco de dados CEDREC (ANEXO B), de acordo com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas e Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas 

Biomédicas Envolvendo Seres Humanos. 

O presente estudo dispensou TCLE, porque esse já havia sido preenchido 

quando o paciente foi registrado no banco de dados, consta neste TCLE que os 

pacientes seriam contactados por meio de chamadas telefônicas. As informações 

necessárias para realização desta pesquisa estavam informatizadas neste banco de 

dados, não sendo necessário novo contato telefônico.  
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Foi realizada emenda junto ao CEP para ajuste do título do trabalho, essa 

modificação foi feita sem alterar os objetivos e metodologia da pesquisa e foi aprovada 

pelo comitê em 20 de outubro de 2020, sob nº de parecer 4.349.054 (ANEXO D). 

 

4.8 SISTEMATIZAÇÃO DAS ETAPAS DE PREENCHIMENTO DO BANCO DE 

DADOS E REALIZAÇÃO DESTA PESQUISA 

 

Etapas prévias ao início desta pesquisa – Construção do banco de dados: 

As etapas foram: 

a) registro de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca no banco de dados 

CEDREC, após assinatura do TCLE; 

b) registro de dados clínicos e de exames complementares do pré, intra e pós-

operatório; 

c) seguimento do pós-operatório feito através de chamada telefônica, realizada 

sempre pelo mesmo avaliador, com 05 tentativas em cada período, com 

preenchimento de questionário padronizado, incluindo o sistema de pontuação 

QLCS. A aplicação deste questionário foi de responsabilidade da equipe do 

CEDREC, cuja permissão foi concedida pelo paciente ao assinar o TCLE no 

momento de registro no banco de dados. 

 

Etapas após início desta pesquisa - Nº Protocolo CEP 4931/2019, CAAE 

09711419.7.0000.5462: 

As etapas foram: 

d) identificação de pacientes submetidos à cirurgia CRM isolada incluídos no 

banco de dados; 

e) identificação de pacientes elegíveis, conforme critérios de inclusão e exclusão; 

f) avaliação dos questionários respondidos pelos pacientes e da pontuação de 

QV; 

g) avaliação e organização em tabelas das informações extraídas do banco de 

dados; 

h) análise de dados e estatística. 
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5 RESULTADOS 

 

A amostra total foi de 421 pacientes submetidos à CRM isolada no período de 

julho de 2016 a julho de 2017, porém não havia informação quanto à presença de 

FAPO em 03 pacientes, totalizando amostra final de 418, desses 341 (81,6%) sem 

FAPO e 77 (18,4%) com FAPO.  

A incidência de FA foi de 15,6% em mulheres e em homens 19,6%.  Homens 

representavam 69,8% (n = 238) do grupo sem FAPO e 75,3% (n = 58) do grupo com 

FAPO (P = 0,405). As características iniciais da amostram estão representadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Valores descritivos gerais da amostra  

 Número absoluto (n) Percentual (%) 

Feminino 123 29,2 

Masculino 298 70,8 

Etilismo* 16 3,8 

Hipertensão arterial sistêmica 361 85,7 

Diabetes Mellitus 229 54,4 

Dislipidemia 259 61,5 

Tabagismo* 237 56,3 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 16 3,8 

Doença arterial periférica 21 5,0 

Doença renal crônica 42 10,0 

Acidente vascular encefálico 21 5,0 

Parada cardiorrespiratória 3 0,7 

Infarto do miocárdio 224 53,2 

Caráter de execução da Cirurgia   

Urgência 5 1,2 

Emergência 2 0,5 

Eletiva 414 98,3 

 Média / Mediana DP 

Idade (anos) 62,89 / 63,0 8,86 

Índice de massa corporal (kg/m²) 28,0 / 27,68 4,45 

EuroSCORE 2,78 / 2,11 2,70 

EuroSCORE II 1,49 / 1,25 0,87 

STS SCORE 1,16 / 0,82 1,18 

FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados. FAPO: Fibrilação Atrial no Pós-
Operatório; n: Número absoluto; %: Percentual; DP: Desvio-padrão; EUROSCORE: European System 
for Cardiac Operative Evaluation; STS Score: The Society of Thoracic Surgeons Score; 
*História atual ou prévia 
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As características da amostra divididas quanto à presença de FAPO estão 

representadas na Tabela 2 para variáveis qualitativas, incluindo gênero, classe 

funcional de NYHA e de angina, caráter de execução da cirurgia e parâmetros clínicos. 

Na Tabela 3 estão apresentadas as variáveis quantitativas (dados demográficos, 

ecocardiográficos e pontuação de risco cirúrgico) com os respectivos P valores.  

 A idade apresentou diferença estatisticamente significante, com média de 

62,16 (DP ± 9,06) anos no grupo sem FAPO, 66,04 (DP ± 7,35) anos no grupo com 

FAPO, mediana 63 e 67 sem e com FAPO, respectivamente (P = 0,001). O tamanho 

de AE, medida referente ao diâmetro em milímetros, também apresentou diferença 

estatística significativa, apesar da diferença aproximada de 1 mm em números 

absolutos, com média de 39,19 mm (DP ± 4,83) e 40,36mm (DP ± 3,79) nos grupos 

sem e com FAPO, respectivamente (P = 0,031). A FEVE estava dentro dos limites da 

normalidade em ambos os grupos. As cirurgias foram, em sua maioria, eletivas, essa 

e as demais variáveis não apresentaram diferença estatística entre os grupos. 
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Tabela 2 - Valores descritivos das variáveis qualitativas da amostra dividida em com e sem 

FAPO 

 Sem FAPO (n = 341) Com FAPO (n = 77)  

 Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

Número 

absoluto  

(n) 

Percentual 

(%) 

P 

Gênero     0,405 

Feminino 103 30,2 19 24,7  

Masculino 238 69,8 58 75,3  

Etilismo* 15 4,4 1 1,3 0,325 

HAS 291 85,3 68 88,3 0,589 

Diabetes mellitus 182 53,4 46 59,7 0,375 

Dislipidemia 210 61,6 49 63,6 0,796 

Tabagismo* 189 55,4 46 59,7 0,526 

DPOC 13 3,8 3 3,9 1,000 

Doença arterial periférica 14 4,1 7 9,1 0,083 

Doença renal crônica 34 10,0 7 9,1 1,000 

Acidente vascular encefálico  16 4,7 5 6,5 0,562 

Parada cardiorrespiratória  3 0,9 0 0,0 1,000 

Infarto agudo do miocárdio  181 53,1 40 51,9 0,900 

Caráter de execução da 

cirurgia 

    0,239 

Urgência 5,0 1,5 0 0,0  

Emergência 1 0,3 1 1,3  

Eletiva 335 98,2 76 98,7  

Classe de angina (CCS)     0,972 

CCS I 99 29,8 23 31,9  

CCS II 126 38,0 27 37,5  

CCS III 53 16,0 10 13,9  

CCS IV 54 16,3 12 16,7  

Classe funcional (NYHA)     0,597 

NYHA I 210 62,9 41 56,2  

NYHA II 97 29,0 24 32,9  

NYHA III 25 7,5 8 11,0  

NYHA IV 2 0,6 0 0,0  

*História de estilismo e tabagismo atual ou prévio 
FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados. FAPO: Fibrilação atrial no pós-
operatório; n: Número absoluto; %: Percentual; P: Nível descritivo; HAS: Hipertensão arterial sistêmica; 
DPOC: Doença pulmonar obstrutiva crônica; CCS: Canadian Cardiovascular Society; NYHA: New York 
Heart Association; 
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Tabela 3 - Valores descritivos de variáveis quantitativas da amostra dividida em com e sem 

FAPO 

 Sem FAPO (n = 341) Com FAPO (n = 77)  

 Média Mediana DP Média Mediana DP P 

Variáveis demográficas 

Idade (anos) 62,16 63,00 9,06 66,04 67,00 7,35 0,001 

IMC (kg/m²) 27,89 27,67 4,37 28,67 28,19 4,74 0,249 

Sistema de Pontuação de Risco Cirúrgico 

EuroSCORE 2,67 2,09 2,61 3,02 2,25 2,61 0,116 

EuroSCORE II 1,48 1,25 0,87 1,52 1,28 0,83 0,573 

STS SCORE 1,15 0,81 1,25 1,19 0,96 0,84 0,143 

Características Ecocardiográficas 

AE (mm) 39,19 39,00 4,83 40,36 40,00 3,79 0,031 

FEVE (%) 54,58 58,50 11,43 54,72 59,00 10,77 0,872 

FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados. FAPO: Fibrilação atrial no pós-

operatório; n: Número absoluto; DP: Desvio-padrão; P: Nível descritivo; IMC: Índice de massa corporal; 

EUROSCORE: European System for Cardiac Operative Evaluation; STS Score: The Society of Thoracic 

Surgeons Score; AE: Átrio esquerdo; mm: Milímetros; FEVE: Fração de ejeção ventricular esquerda; 

Com relação à cirurgia, o tempo médio de CEC foi de 80,35 minutos (DP ± 

48,99) e 77,99 minutos (DP ± 22,87), no grupo sem e com FAPO, respectivamente (P 

= 0,624), com tempo médio de pinçamento aórtico de 50,53 (DP ± 20,65) minutos sem 

FAPO e 51,17 (DP ± 14,36) minutos com FAPO (P = 0,412).  

Quanto às complicações intraoperatórias, a necessidade de uso de BIA e 

transfusão de concentrado de hemácias, os quais são marcadores de maior gravidade 

clínica, por corresponderem a um cenário de instabilidade hemodinâmica, não 

apresentaram diferença estatística entre os dois grupos. O percentual de uso de BIA 

foi de 1,2% no grupo sem FAPO e 1,3% com FAPO (P = 1,000). Transfusão de 

concentrado de hemácias, 30,5% sem FAPO em comparação a 31,17% com FAPO 

(P = 0,931), a transfusão de hemácias variou de uma a quatro unidades (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Tabela 4 - Variáveis do intraoperatório divididas em com e sem FAPO 

 Sem FAPO (n = 341) Com FAPO (n = 77)  

Tempos cirúrgicos (minutos) 

 Média Mediana DP Média Mediana DP P 

Tempo CEC 80,35 75,00 48,99 77,99 80,00 22,87 0,624 

Tempo de pinçamento 

aórtico 

50,53 50,00 20,65 51,17 53,00 14,36 0,412 

Complicações intraoperatórias 

 Número 

absoluto (n) 

Percentual 

(%) 

Número 

absoluto (n) 

Percentual 

(%) 

P 

Uso de BIA 4 1,2 1 1,3 1,000 

Transfusão de hemácias  104 30,5 24 31,17 0,931 

FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados.  FAPO: Fibrilação atrial no pós-

operatório; n: Número absoluto; DP: Desvio-padrão; P: Nível descritivo; CEC: Circulação extracorpórea; 

BIA: Balão intra-aórtico. 

Quanto aos possíveis fatores de risco de desenvolver FAPO, foi realizada 

análise de regressão logística multivariada ajustada para as variáveis explicativas: 

idade, gênero masculino, IMC, HAS, DPOC, DAP, tamanho de AE, insuficiência 

cardíaca, sendo representada pela classe funcional de NYHA III e/ou IV. A idade e 

DAP foram fatores de risco independente para o desenvolvimento de FAPO, OR 1,061 

(IC 95%: 1,026 – 1,097, P = 0,001) e OR 3,503 (IC 95%: 1,236 – 9,931, P = 0,018), 

respectivamente. O tamanho de AE apesar de ser associado à FAPO na análise 

univariada, não se mostrou estatisticamente significante após análise ajustada 

(Tabela 5). 

Tabela 5 - Análise de regressão logística multivariada 

Análise de regressão logística multivariada 

 OR (IC 95%) P 

Idade 1,061 (1,026 – 1,097) 0,001 

Gênero masculino 1,565 (0,805 – 3,041) 0,187 

IMC 1,060 (0,993 – 1,132) 0,080 

HAS 1,369 (0,563 – 3,332) 0,488 

DPOC 0,587 (0,113 – 3,040) 0,525 

DAP 3,503 (1,236 – 9,931) 0,018 

Tamanho de AE 1,034 (0,968 – 1,104) 0,319 

NYHA III e IV 1,141 (0,473 – 2,751) 0,769 

FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados. OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de 
confiança; P: Nível descritivo; IMC: Índice de massa corporal; HAS: Hipertensão arterial sistêmica; 
DPOC: Doença pulmonar obstrutiva crônica; DAP: Doença arterial periférica; AE: Átrio esquerdo; 
NYHA: New York Heart Association; 
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O tempo médio de internação total em dias, considerando UTI e enfermaria, 

foi maior no grupo com FAPO, média de 13,42 (DP ± 11,86) dias, comparado a 10,66 

(DP ± 10,16) dias no grupo sem FAPO, com significância estatística (P = 0,001). 

Quanto aos óbitos hospitalares, ocorreram 25 óbitos (7,3%) no grupo sem FAPO e 04 

(5,2%) no grupo com FAPO, diferença sem significância estatística (P = 0,625) (Tabela 

6). 

 

Tabela 6 - Tempo de internação e óbitos hospitalares divididos em com e sem FAPO 

 Sem FAPO (n = 341) Com FAPO (n = 77)  

Tempos de internação (dias) 

 Média Mediana DP Média Mediana DP P 

Tempo de internação 10,66 7,34 10,16 13,41 9,13 11,86 0,001 

Óbitos hospitalares 

 Número 

absoluto (n) 

Percentual 

(%) 

Número 

absoluto (n) 

Percentual 

(%) 

P 

Óbito hospitalar 25 7,3 4 5,2 0,625 

FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados. FAPO: Fibrilação atrial no pós-
operatório; n: Número absoluto; %: Percentual; DP: Desvio-padrão; P: Nível descritivo; 

 

No acompanhamento após cirurgia, a qualidade de vida foi avaliada por meio 

do QLCS, aplicado no período de 01, 06 e 12 meses após a cirurgia. Os pacientes 

que responderam o questionário nos respectivos períodos foram: 298 no grupo sem 

FAPO e 68 no grupo com FAPO com 01 mês, 290 e 66 com seis meses, 285 e 64 

com 12 meses, nos grupos sem e com FAPO, respectivamente. Dentre o total de 

pacientes, 346 responderam o questionário nos três períodos avaliados, 283 sem 

FAPO e 63 com FAPO. Os valores médios, desvios-padrões, medianas e intervalos 

interquartis do QLCS estão ilustrados na Tabela 7, a análise pelo teste não 

paramétrico de Mann-Whitney não evidencia diferença estatísticas entre os grupos 

em cada período, 01 mês (P = 0,722), 06 meses (P = 0,098) e 12 meses (P = 0,555). 
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Tabela 7 - Valores de QLCS com um, seis e doze meses, divididos em com e sem FAPO 

  Sem FAPO Com FAPO  

 Média 

(DP) 

Mediana Q1 – Q3 Média 

(DP) 

Mediana Q1 – Q3 P 

01 mês 17,64 

(3,77) 

18,00 15 – 20 17,65 

(4,16) 

18,00 15 – 21 0,722 

06 meses 18,91 

(3,36) 

19,00 17 – 21 18,24 

(3,45) 

19,00 16 – 21 0,098 

12 meses 19,57 

(3,28) 

20,00 17 – 22 19,11 

(3,81) 

20,00 17 – 22 0,555 

FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados. QLCS: Quality of life in 

cardiovascular surgery; FAPO: Fibrilação atrial no pós-operatório; DP: Desvio-padrão; P: Nível 

descritivo;  

As médias e medianas das pontuações do QLCS são parecidas entre os dois 

grupos e com aumentos progressivos no decorrer do tempo. A comparação entre os 

grupos ao longo do tempo, pelo teste ANOVA não paramétrico para medidas 

repetidas, não evidencia diferença estatística (P Interação = 0,208). Não houve 

diferença estatística entre os grupos (P grupo = 0,440), porém a avaliação relativa ao 

tempo, considerando os três períodos avaliados, apresentou diferença estatística (P 

tempo < 0,001). Assim, os dois grupos se comportam de forma similar, com melhora 

da qualidade de vida ao longo do tempo, conforme exemplificado no gráfico da Figura 

3. 

Considerando o número de pacientes nos quais foi avaliada a QV, o número 

da amostra cumpriu o necessário conforme o cálculo amostral para manter poder 

estatístico de 80%. 
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Figura 3 - Gráfico com as médias do QLCS com 01, 06 e 12 meses 

 
FONTE: Elaborado pela própria autora com base no banco de dados.  QLCS: Quality of life in 
cardiovascular surgery; FAPO: Fibrilação atrial no pós-operatório; P: Nível descritivo. 

 
 

No questionário de QV além da avaliação de um sistema de pontuação que 

compõe o QLCS, também foi perguntado ao paciente, nos três períodos avaliados, 

sobre sintomas de dor no peito, palpitação, desmaio e falta de ar e se ocorreu retorno 

às atividades habituais e realização de atividades físicas, com respostas de sim ou 

não, bem como a percepção do paciente quanto a sua saúde e capacidade física após 

a cirurgia, desempenho funcional, emocional e interpessoal familiar, recebendo 

pontuação de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 ótimo. Dentre esses, apenas a prática de 

atividade física com 06 meses após a cirurgia teve diferença estatística, sendo maior 

no grupo sem FAPO (n = 107 (36,9%)) versus com FAPO (n = 12 (18,2%)) (P = 0,004) 

(Tabelas 8 a 11). 
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Tabela 8 - Sintomas, retorno à rotina e à prática de atividade física com 01, 06 e 12 meses 

após a cirurgia 

01 mês Sem FAPO (n = 297) Com FAPO (n = 68)  

 Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

P 

Dor no peito 78 26,3 19 27,9 0,763 

Falta de ar 72 24,3 19 27,9 0,537 

Desmaio 6 2,0 0 0,0 0,598 

Palpitação 14 4,8 3 4,4 1,000 

Retorno à rotina 201 67,7 50 73,5 0,387 

Atividade física 44 14,8 11 16,2 0,851 

06 meses Sem FAPO (n = 289) Com FAPO (n = 66)  

 Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

P 

Dor no peito 38 13,1 7 10,6 0,685 

Falta de ar 72 25,1 17 26,2 0,875 

Desmaio 1 0,3 1 1,6 0,330 

Palpitação 2 0,7 0 0,0 1,000 

Retorno à rotina 279 96,2 62 93,9 0,493 

Atividade física 107 36,9 12 18,2 0,004 

12 meses Sem FAPO (n = 283) Com FAPO (n = 64)  

 Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

P 

Dor no peito 25 8,8 2 3,1 0,193 

Falta de ar 74 26,4 21 32,8 0,352 

Desmaio 5 1,8 0 0,0 0,589 

Palpitação 9 3,2 3 4,7 0,468 

Retorno à rotina 279 97,9 64 100,0 0,597 

Atividade física 133 46,8 29 45,3 0,890 

FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados. FAPO: Fibrilação atrial no pós-
operatório; n: Número absoluto; %: Percentual; P: Nível descritivo; 
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Tabela 09 - Percepção do paciente quanto a sua saúde, capacidade física e seu 

desempenho funcional, emocional e interpessoal familiar 01 mês após a cirurgia 

 Sem FAPO (n = 297) Com FAPO (n = 68)  

 Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

P 

Desempenho diário     0,467 

Muito ruim 9 3,0 5 7,4  

Ruim 72 24,2 14 20,6  

Bom 111 37,2 26 38,2  

Muito bom 74 24,8 18 26,5  

Ótimo 32 10,7 5 7,4  

Saúde pós-cirurgia     0,074 

Muito ruim 4 1,3 2 2,9  

Ruim 19 6,4 1 1,5  

Bom 118 39,6 21 30,9  

Muito bom 107 35,9 35 51,5  

Ótima 50 16,8 9 13,2  

Capacidade física     0,066 

Muito ruim 26 8,7 7 10,3  

Ruim 71 23,8 11 16,2  

Bom 75 25,2 28 41,2  

Muito bom 68 22,8 9 13,2  

Ótima 58 19,5 13 19,1  

Saúde emocional     0,053 

Muito ruim 3 1,0 4 6,0  

Ruim 40 13,7 13 9,0  

Bom 133 45,4 25 37,3  

Muito bom 86 29,4 21 31,3  

Ótima 31 10,6 11 16,4  

Relacionamento 

familiar 

    0,260 

Muito ruim 1 0,3 2 2,9  

Ruim 9 3,0 1 1,5  

Bom 46 15,4 8 11,8  

Muito bom 63 21,1 17 25,0  

Ótimo 179 60,1 40 58,8  

FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados. FAPO: Fibrilação atrial no pós-
operatório; n: Número absoluto; %: Percentual; P: Nível descritivo; 
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Tabela 10 - Percepção do paciente quanto a sua saúde, capacidade física e seu 

desempenho funcional, emocional e interpessoal familiar 06 meses após a cirurgia 

 Sem FAPO (n = 289) Com FAPO (n = 66)  

 Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

P 

Desempenho diário     0,546 

Muito ruim 2 0,7 1 1,5  

Ruim 23 7,9 6 9,1  

Bom 94 32,4 24 36,4  

Muito bom 137 47,2 31 47,0  

Ótimo 34 11,7 4 6,1  

Saúde pós-cirurgia     0,168 

Muito ruim 0 0,0 1 1,5  

Ruim 12 4,2 4 6,1  

Bom 75 26,0 18 27,3  

Muito bom 142 49,1 35 53,0  

Ótima 60 20,8 8 12,1  

Capacidade física     0,381 

Muito ruim 12 4,1 2 3,0  

Ruim 48 16,6 12 18,2  

Bom 114 39,3 34 51,5  

Muito bom 83 28,6 13 19,7  

Ótima 33 11,4 5 7,6  

Saúde emocional     0,630 

Muito ruim 3 1,0 2 3,0  

Ruim 23 7,9 6 9,1  

Bom 92 31,7 21 31,8  

Muito bom 110 37,9 26 39,4  

Ótima 62 21,4 11 16,7  

Relacionamento 

familiar 

    0,610 

Muito ruim 1 0,3% 0 0,0  

Ruim 8 2,8 1 1,5  

Bom 33 11,4 12 18,2  

Muito bom 55 19,0 12 18,2  

Ótimo 192 66,4 41 62,1  

FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados. FAPO: Fibrilação atrial no pós-
operatório; n: Número absoluto; %: Percentual; P: Nível descritivo; 
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Tabela 11 - Percepção do paciente quanto a sua saúde, capacidade física e seu 

desempenho funcional, emocional e interpessoal familiar 12 meses após a cirurgia 

 Sem FAPO (n = 283) Com FAPO (n = 64)  

 Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

Número 

absoluto 

(n) 

Percentual 

(%) 

P 

Desempenho diário     0,367 

Muito ruim 2 0,7 2 3,1  

Ruim 10 3,5 2 3,1  

Bom 73 25,6 17 26,6  

Muito bom 151 53,0 36 56,3  

Ótimo 49 17,2 7 10,9  

Saúde pós-cirurgia     0,190 

Muito ruim 2 0,7 1 1,6  

Ruim 5 1,8 4 6,3  

Bom 60 21,1 13 20,3  

Muito bom 120 42,3 29 45,3  

Ótima 97 34,2 17 26,6  

Capacidade física     0,654 

Muito ruim 8 2,8 4 6,3  

Ruim 23 8,1 6 9,4  

Bom 129 45,3 26 40,6  

Muito bom 112 39,3 25 39,1  

Ótima 13 4,6 3 4,7  

Saúde emocional     0,744 

Muito ruim 6 2,1 3 4,7  

Ruim 32 11,2 6 9,4  

Bom 60 21,1 13 20,3  

Muito bom 93 32,6 23 35,9  

Ótima 94 33,0 19 29,7  

Relacionamento 

familiar 

    0,471 

Muito ruim 2 0,7 0 0,0  

Ruim 5 1,8 2 3,1  

Bom 35 12,3 10 15,6  

Muito bom 47 16,5 6 9,4  

Ótimo 196 68,8 46 71,9  

FONTE: Elaborada pela própria autora com base no banco de dados. FAPO: Fibrilação atrial no pós-
operatório; n: Número absoluto; %: Percentual; P: Nível descritivo; 
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Os dados de sobrevida com um ano foram coletados em 387 pacientes, 316 

sem FAPO e 71 com FAPO, nos demais não foi possível informação de seguimento 

em nenhum momento. Sem desconsiderar os óbitos durante a internação, no grupo 

sem FAPO ocorreram 30 óbitos no total e 06 óbitos no grupo com FAPO, com tempo 

médio de sobrevida de 335,85 (DP ± 5,46) dias e 338,85 (DP ± 10,43) dias nos grupos 

sem e com FA, respectivamente, o tempo de observação se estendeu até a data do 

óbito ou censura. Dessa forma, ao considerar os dados de mortalidade total, hospitalar 

e após a alta, a sobrevida em um ano foi de 90,5% e 91,5% nos grupos sem e com 

FAPO, respectivamente (P = 0,758), dados da curva de sobrevida, Kaplan-Meier, 

estão apresentados na Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Gráfico de curva de sobrevida em um ano 

 
FONTE: Elaborado pela própria autora com base no banco de dados.  FAPO: Fibrilação atrial no pós-
operatório; P: Nível descritivo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os resultados desse estudo demonstraram que em análise univariada, assim 

como descritos em outros estudos (14,19,23), a idade se mostrou fator predisponente 

à maior incidência de FA no pós-operatório. A idade permanecia consistentemente 

relacionada à presença dessa arritmia após análise multivariada. Em média, pacientes 

com FAPO eram 4 anos mais velhos e cada 1 ponto na idade, aumentou em 6% o 

risco de FAPO (OR 1,061, IC 95% 1,026 – 1,097, P < 0,001).  

Em concordância, para Barbieri et al. (13), a idade também foi fator 

predisponente para FA em pós-operatório de revascularização miocárdica, com 

significância estatística, sendo a média de idade 6 anos maior nos pacientes com 

FAPO. Para esses autores, a idade é fator de risco para FA devido a provável maior 

conteúdo de colágeno atrial, marcador de fibrose, e degeneração do sistema de 

condução em pacientes mais velhos. 

É de conhecimento na literatura que o aumento de AE é um fator relacionado 

com FA, devido à alteração anatômica levando a alteração do sistema elétrico 

cardíaco. A diferença absoluta entre os dois grupos foi de 1mm no diâmetro de AE, 

com significância estatística (P = 0,031), porém essa correlação não se manteve após 

análise ajustada. Para Folla et al. (14), diâmetro de AE aumentado no pré-operatório 

era marcador de risco de FA no pós-operatório de CRM, dentre as variáveis 

analisadas, a que tinha maior poder discriminatório. 

Foi observado que DAP apresentava correlação estatística como um fator de 

risco independente para FAPO, em análise multivariada, informação corroborada pela 

metanálise de Phan et al. (23).  Apesar da significância estatística, DAP estava 

presente em 5% da amostra. Sabidamente doença arterial periférica é um espectro 

de apresentação clínica de aterosclerose, a qual compartilha de fatores de risco em 

comum com FA, dentre eles idade, bem como os pacientes da amostra apresentavam 

doença coronária importante, sendo assim aterosclerose clínica, o que pode ser um 

fator de confusão. 

Os pacientes com FAPO apresentaram maior tempo de hospitalização, em 

média 3 dias de diferença. Em decorrência da presença da arritmia, os pacientes 

podem apresentar sintomas, com descompensação clínica e hemodinâmica, ou com 

necessidade de maior tempo de hospitalização para ajuste medicamentoso e melhor 

observação clínica, o que prolonga a internação em UTI e enfermaria, sendo o tempo 
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de permanência hospitalar relacionado a aumento do risco de infecção. Esse achado 

observacional é concordante com outros estudos, os quais têm atribuído à FA um 

incremento no tempo de internação, por exemplo nos trabalhos de Barbieri et al. (13) 

e El-Chami et al. (32). 

Acreditava-se que a incidência de FA pós-operatória diminuía após o primeiro 

mês de cirurgia, com pouco risco de recorrência e complicações. No entanto, a maioria 

dos estudos com FAPO se concentrava no período de perioperatório, assim não 

incluía dados de morbimortalidade tardia (35).  

Partindo do conhecimento de que FAPO não seria um evento limitado ao 

perioperatório, entende-se que, a depender de diversas caraterísticas do paciente, 

existe o risco de recorrência de FA após a alta hospitalar, demandando a mesma 

atenção e estratificação de pacientes com FA no contexto clínico. A adequada 

abordagem terapêutica implica, por vezes, em medicações para controle da arritmia e 

uso de anticoagulantes, bem como o entendimento que podem ser esses pacientes 

de maior risco para evento embólico, assim como sintomáticos do ponto de vista da 

arritmia. Seria o contexto de pós-operatório um fator de risco para ocorrência de FA 

ou um gatilho ao desencadear um evento para o qual o paciente já apresentava 

predisposição clínica e substrato arritmogênico? 

Um dos pioneiros a estudar morbimortalidade relacionada à FA após cirurgia 

cardíaca foram Almassi et al. (33), como já comentado anteriormente, em seu estudo 

com 3.526 pacientes, de 1993 a 1996, com incidência de FAPO de 29,6%, 

demonstraram tempo médio de permanência em UTI e tempo de internação total 

maiores nos pacientes com FAPO, assim como maiores taxas de readmissão em UTI, 

IAM perioperatório, quadro de insuficiência cardíaca, reintubação, AVE, mortalidade 

hospitalar (5,95% com FAPO vs. 2,95% sem FAPO, P < 0,001) e após 06 meses 

(9,36% com FAPO vs. 4,17% sem FAPO, P < 0,001). 

No que diz respeito à qualidade de vida medida pela pontuação do QLCS, 

pacientes com e sem FAPO tiveram melhora da qualidade de vida no decorrer de um 

ano. Quando avaliada em cada período, 01, 06 e 12 meses, não houve diferença 

estatística entre os grupos. A análise dos dois grupos ao longo do tempo não 

evidenciou diferença para a interação dos grupos e entre os grupos, com significância 

estatística para a análise de tempo. Assim, pacientes com e sem FAPO apresentaram 

comportamento semelhante da QV ao longo do tempo, com melhora em 12 meses 

quando comparado com 01 e 06 meses (P Interação = 0,208, P grupo = 0,440, P 
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tempo < 0,001). Um possível limitante seria o tempo de acompanhamento de um ano, 

período curto para avaliar desfechos relacionados à FAPO, desfechos esses que 

teriam impacto na QV. Nesse período predominam sintomas e preocupação, por parte 

do médico e paciente, em relação à recuperação pós-cirúrgica, cicatrização de ferida 

operatória e valorização de queixas relacionadas à doença coronária. 

Não foram medidas a recorrência e reinternação por FA, bem como eventos 

cardioembólicos que são condições que poderiam modificar o quadro clínico e 

prognóstico, os quais podem ser percebidos e interpretados pelo paciente de formas 

diferentes. 

Na análise de sintomas e percepção do paciente quanto a sua saúde, 

capacidade física, desempenho funcional, emocional e interpessoal familiar após a 

cirurgia, pacientes com e sem FAPO também apresentaram comportamento 

semelhante, com diferença estatística apenas na prática de atividade física com 06 

meses (36,9% sem FAPO vs. 18,2% com FAPO, P = 0,004). Pacientes em pós-

operatório de cirurgia cardíaca são orientados a evitar exercício físico nos primeiros 

meses devido à esternotomia e cicatrização óssea, especialmente atividades com 

risco de impacto torácico ou força excessiva em membros superiores. Os pacientes 

com FAPO nessa amostra eram mais velhos e com doença arterial periférica, motivos 

que poderiam justificar maior limitação à prática de atividade física, porém com 12 

meses essa diferença não permanece. Dessa forma, pacientes com FAPO tiveram 

um atraso em retornarem às atividades físicas, mas sem prejuízo a seu desempenho.  

A avaliação após uma intervenção, seja ela cirúrgica ou clínica, leva em 

consideração resultados em curto e longo prazo. Em curto prazo, em geral, são 

avaliados mortalidade, sintomas e recuperação clínica, como retorno às atividades 

habituais. Em curto prazo, em geral, são avaliados mortalidade, sintomas e 

recuperação clínica, como retorno às atividades habituais. A longo prazo, dados de 

sobrevida, prognóstico e aspectos funcionais, estando a QV incluída nos dois 

momentos, porém com maior importância na avaliação tardia, justificada pela variável 

tempo (41).  

A melhora na QV nos pós-operatório de cirurgia cardíaca é um evento 

esperado (53,54), uma vez que o paciente apresentava lesões coronárias graves que 

indicaram a cirurgia. É muito provável que parte desses pacientes fossem 

sintomáticos no pré-operatório, especialmente com queixa de dor torácica e dispneia, 

informação não mensurada nesse trabalho, porém a FAPO, devido a sua repercussão 
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clínica e terapêutica, poderia impactar nessa melhora, em função da presença de 

novos sintomas, limitações e acréscimo de medicações. 

A QV no pós-operatório de cirurgia cardíaca já foi avaliada anteriormente por 

outros autores, com uso de diferentes instrumentos de aferição validados na literatura, 

porém ainda são pouco frequentes os trabalhos com esse foco. 

No trabalho de Koch et al. (51) foi avaliada qualidade de vida por meio do 

questionário DASI. O questionário foi aplicado no pré-operatório, 06 e 12 meses do 

pós-operatório em pacientes submetidos à CRM entre janeiro de 1997 e dezembro de 

1998, com um total de 1.825 pacientes, sendo 1.342 homens. As medianas da 

pontuação de DASI no pré-operatório foram: mulheres 21,5; homens 32,2 (P < 0,001) 

e com 06 meses, mulheres 42,7; homens 58,2 (P < 0,001), demonstrando qualidade 

de vida inferior entre as mulheres. Pacientes mais velhos e aqueles com 

comorbidades como DPOC, IAM, AVE e DM, infecção grave no pós-operatório e 

necessidade de retorno ao centro cirúrgico apresentaram menor pontuação de 

funcionalidade, corroborando que eventos no pós-operatório podem influenciar 

desfechos. 

No que tange à FA de início no pós-operatório, os trabalhos até o momento 

publicados tratam de preditores de risco, tempo de internação, mortalidade precoce e 

tardia, com raros trabalhos sobre qualidade de vida. 

Bramer et al. (55), em um estudo na Holanda, avaliaram QV no pós-operatório 

de revascularização miocárdica eletiva, foi aplicado o questionário SF-36 no pré e pós-

operatório de pacientes com e sem FAPO, período de recrutamento de janeiro 2009 

a março 2011, foi considerado FAPO o episódio com duração maior ou igual a 30 

minutos. Com amostra de 1.608 pacientes, entre estes FAPO 306 (22,4%), com 

pontuação pelo SF-36 similar no pré-operatório. A FAPO teve impacto negativo na 

QV, ambos os grupos melhoraram a pontuação do componente físico geral com 06 

meses quando comparado ao pré-operatório, porém o grupo com FAPO melhora 

menos (sem FA: pré-operatório 41,7, após 06 meses 49, P < 0,001 vs. com FA: pré-

operatório 42,2, pós 06 meses 47,6, P < 0,001). O componente mental não melhora 

no grupo com FAPO após 06 meses (sem FA: pré-operatório 45,1, após 06 meses 

46,7, P < 0,01 vs. com FA: pré-operatório 45,9, após 06 meses 45,8, P = 0,60). 

Pacientes que desenvolveram FAPO eram mais velhos, a idade foi um fator de risco 

independente para piora da QV, porém a FAPO foi relacionada à pior QV 

independente de gênero, IMC e idade. Os autores postulam a possibilidade de FAPO 
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alterar a QV devido a sintomas de palpitações, por efeito adverso de medicamentos, 

sangramento ou episódio de AVE, e esta é também a opinião desta autora.  

Para Wenger (41), sentir-se bem é um aspecto importante da avaliação de 

QV, desconfortos físicos podem repercutir de forma negativa nessa avaliação, sendo 

importante levar em consideração sintomas apresentados pelo paciente, destacando-

se que sofrimento físico é percebido e valorizado de forma individual. No seu estudo, 

o autor exemplifica o quão importante é avaliar a QV em doenças cardiovasculares, 

especialmente por seu caráter crônico, ressaltando os possíveis efeitos adversos 

relacionados ao tratamento que por sua vez interferem na adesão terapêutica.  

Referente à avaliação da mortalidade, alguns autores encontraram maior taxa 

de mortalidade hospitalar e após a alta nos pacientes com FAPO (12,13,23,32,35), 

porém nesta análise de mortalidade hospitalar e sobrevida em 01 ano não houve 

diferenças entre os grupos, o que pode ser justificado pelo tempo de 

acompanhamento de 01 ano ou pelo tamanho da amostra, uma vez que o desenho 

do estudo, com cálculo do tamanho amostral, não tinha por objetivo primário análise 

de sobrevida e mortalidade. 

Um estudo no Baylor University Medical Center (Dallas, Texas), em pacientes 

submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica isolada entre 1997 e 2006, com 

6.899 pacientes, dos quais 1.814 (26%) evoluíram com FAPO, evidenciou que FA de 

início no pós-operatório aumentou o risco de mortalidade em longo prazo, 

independente do risco cirúrgico pré-operatório do paciente, considerando as variáveis 

do STS Score, sendo 29% maior do que naqueles que não desenvolveram FAPO. As 

taxas de sobrevida em 05 anos foram de 75,1% e 85,2% para pacientes com e sem 

FA pós-operatória, respectivamente. Em 10 anos foi de 52,3% com FAPO e 69,4% 

sem FAPO (5). 

Mariscaldo et al. (35) trazem uma reflexão de que os pacientes com FAPO 

apresentam mais comorbidades e, dessa forma, maior gravidade clínica. A maioria 

dos estudos que demonstram taxa de mortalidade maior no paciente com FAPO não 

consegue distinguir o efeito direto da FA em si, sendo as causas de morte especuladas 

como decorrentes de eventos embólicos, especialmente AVE ou efeito adverso das 

medicações, como anticoagulantes. Ainda que sejam feitas análises ajustadas a 

fatores de confusão, sempre existe a possibilidade de fatores não medidos.  

O instrumento de avaliação de QV foi considerado adequado com base no 

trabalho de Velanovich (43) que delimita pré-requisitos para considerar o instrumento 
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apropriado. Primeiramente, esse questionário preenche critérios de validação em 

outra publicação (52), foi considerado congruente por avaliar a hipótese testada, a QV 

aqui considerou a percepção do indivíduo sobre aspectos da vida diária e seu 

desempenho, somando os resultados de vários itens em uma escala de pontuação, e 

com uso correto da análise estatística. 

Independente da ferramenta de avaliação da QV, a interpretação dos itens do 

questionário está sujeita à análise subjetiva do paciente, portanto a percepção de 

sintomas e desempenho pessoal variam entre indivíduos e para o mesmo indivíduo 

em momentos diferentes de sua vida, a depender de fatores como humor, suporte 

social, grau de satisfação, conflitos internos e/ou externos. 

Os limitantes do estudo, em parte já comentados, foram seu caráter 

observacional, não sendo possível identificar o momento em que ocorreu FAPO, sua 

duração e repercussão clínica; tempo de acompanhamento de um ano; falta de dados 

sobre causa do óbito, após a alta nenhum dado além de mortalidade e aplicação do 

questionário de QV foi avaliado, como incidência de AVE cardioembólico e 

reinternação. 

Delimitar a extensão e o contexto da FA de pós-operatório é de suma 

importância na prática médica, uma vez que episódios de curta duração e sem 

repercussão clínica têm prognóstico diferente de uma arritmia sustentada e/ou com 

instabilidade hemodinâmica, assim como para estimar recorrência e impacto na vida 

do paciente. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo não houve diferença na QV entre os grupos com e sem FAPO, 

assim não foi possível afirmar que FAPO teria impacto na QV após cirurgia de 

revascularização no seguimento de 01, 06 e 12 meses. Pode-se concluir que os dois 

grupos se comportam de maneira similar, com melhora da qualidade de vida ao longo 

do tempo.  

Demonstrou-se predomínio de homens, hipertensos, dislipidêmicos, 

tabagistas, com sobrepeso, risco cirúrgico calculado baixo e com cirurgia realizada 

em caráter eletivo, com distribuição homogênea entre os grupos. 

A idade foi associada à FAPO. Em análise multivariada, DAP apresentou 

diferença estatística, porém com um pequeno número absoluto. Diâmetro de AE 

correlacionou-se à FAPO apenas em análise univariada, não sendo fator de risco 

independente. As demais variáveis clínicas e ecocardiográficas não apresentaram 

diferença estatística entre os grupos. 

As variáveis intraoperatórias, transfusão de concentrado de hemácias, uso de 

BIA, tempo de CEC e pinçamento aórtico, os quais seriam marcadores de maior 

gravidade clínica, também não demonstraram diferença estatística. 

Quanto aos outros desfechos avaliados, FAPO aumentou o tempo de 

internação, porém não teve diferença em relação à mortalidade hospitalar e sobrevida 

em um ano. 
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ANEXO A - Questionário de avaliação da qualidade de vida em cirurgia cardiovascular  

 

 
Este questionário pede sua opinião sobre sua saúde e como se sente e sobre a sua capacidade 
de desempenhar suas atividades diárias nos últimos: 30 dias, 6 meses, 12 meses e anualmente. 

 
1) O paciente fez algum exame nos últimos? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
2) O paciente fez algum tipo de intervenção nos últimos? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
3) O paciente fez algum procedimento cirúrgico nos últimos? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
4) O paciente está tomando algum medicamento? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
5) O paciente sente dor na incisão cirúrgica? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
6) O paciente teve alguma infecção? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
7) O paciente sente dor no peito? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
8) O paciente sente falta de ar? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
9) O paciente teve outros sintomas? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
10) O paciente faz atividade física? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
11) O paciente voltou ao seu trabalho/escola/atividades diárias 
normais? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 “Continua” 
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“Conclusão” 

 
Este questionário pede sua opinião sobre sua saúde e como se sente e sobre a sua capacidade 
de desempenhar suas atividades diárias nos últimos: 30 dias, 6 meses, 12 meses e anualmente. 

 
12) Como está o desempenho do paciente nas atividades 
diárias/trabalho/escola? 

Muito Ruim 
Ruim 
Bom 
Muito Bom 
Ótima 

 
13) Como está a saúde o paciente depois da cirurgia? 

Muito Ruim 
Ruim 
Bom 
Muito Bom 
Ótima  

 
14) Como está a capacidade física do paciente depois da cirurgia? 

Muito Ruim 
Ruim 
Bom 
Muito Bom 
Ótima  

 
15) Do ponto de vista emocional como o paciente está se sentindo? 

Muito Ruim 
Ruim 
Bom 
Muito Bom 
Ótima  

 
16) No relacionamento com seus familiares como o paciente está 
se sentindo? 

Muito Ruim 
Ruim 
Bom 
Muito Bom 
Ótima  

 
17) O paciente teve trauma no peito? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
18) O paciente teve desmaio? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
19) O paciente sentiu palpitações? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
20) O paciente teve queda com traumatismo craniano? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

 
21) O paciente teve ganho ou perda de peso? 

Sim 
Não 
Desconhece 
Não se aplica 

FONTE: Adaptado de Bond et al. (2018) (52). 
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ANEXO B - Modelo do TCLE aplicado pelo CEDREC 
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ANEXO C - Parecer consubstanciado do CEP (Parecer nº 3.272.507) 
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ANEXO D - Parecer consubstanciado do CEP (Parecer nº 4.349.054) 
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