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RESUMO 
 
 

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública mundial e, segundo 
dados tanto de estudos norte-americanos como brasileiros, sua prevalência vem aumentando 
nas últimas décadas. O paciente portador de DRC pode apresentar comprometimento de todos 
os aparelhos e sistemas, destacando-se a doença cardiovascular (DCV), que está associada a 
um aumento da mortalidade e morbidade. A DRC é considerada fator de risco independente 
para o desenvolvimento de doença arterial coronariana e está associada a desfechos adversos 
em pacientes com doença cardiovascular pré-existente. Estes incluem maior mortalidade em 
síndromes coronarianas agudas e piores desfechos quando os pacientes são submetidos a 
cirurgia de revascularização do miocárdio (RM), uma cirurgia de grande porte em que 
comorbidades como a DRC podem agravar os riscos inerentes ao procedimento e levar a 
piores desfechos clínicos. Relevância da pesquisa e benefícios aos sujeitos estudados: A DRC 
tem como principal causa de mortalidade a DCV sendo que muitas vezes é necessário o 
procedimento de RM, sendo que o procedimento pode evoluir com complicações clínicas e 
cirúrgicas que devem ser avaliadas. Objetivos: Verificar o desfecho clínico apresentado pelos 
pacientes portadores de doença renal crônica submetidos à cirurgia cardíaca, em especial, a 
revascularização do miocárdio, considerando tempo de internação, complicações clínicas e 
cirúrgicas além de mortalidade. Métodos: Estudo transversal, realizada auditoria de 53 
prontuários médicos de pacientes portadores de DRC internados para cirurgia cardíaca, 
admitidos no Hospital Regional do Vale do Paraíba/SP, entre janeiro e agosto de 2012. Foram 
coletados dados clínicos, do procedimento cirúrgico, laboratoriais e a evolução clínica destes 
pacientes. Considerou-se significativo quando p<0,05. Resultados: Foram abordados 53 
pacientes, com predomínio do sexo masculino (n= 33, 62,2%), da raça branca (n=41, 77,3%), 
com idade média de 61,0±9,5 anos, sendo que 46 (86,7%) submetidos a RM e 7 (13,3%) a 
troca valvar, todos com circulação extracorpórea. Destes, 44 (83,0%) eram hipertensos, 12 
(22,6%) diabéticos, 28 (52,8%) tabagistas, 18 (33,9%) obesos, 26 (49,0%) dislipidêmicos, 9 
(16,9%) hipotireoideos, 11 (20,7%) etilistas, 7 (13,2%) com infarto do miocárdio prévios, 6 
(11,3%) portadores de DPOC. Com relação a DRC, 42 (79,2%) eram não dialíticos e 11 
(20,8%) dialíticos. As principais intercorrências observadas no período de pós-operatório na 
UTI foram hipo/hipertensão (n=41, 77,3%), alteração evolutiva da função renal (n=21, 39,6%), 
arritmia cardíaca (n=6, 11,3%), infecções (n=10, 18,9%). Também foi observada alteração do 
perfil glicídico sendo constatada resistência a insulina, com uso de insulina em infusão contínua 
em 26 (49,0%) pacientes, sendo que destes, 12 (22,6%) eram diabéticos. O tempo de 
internação na UTI foi de 5±3 dias e internação hospitalar de 7±4 dias. Observou-se diferença 
(p<0,01) dos valores de exames laboratoriais: Hemoglobina/Hematócrito, Leucócitos, 
Plaquetas, Potássio, Fibrinogênio, Glicemia, Creatinina e Uréia, comparando-se os valores dos 
exames laboratoriais no momento da admissão e alta da UTI. Dos 21 pacientes DRC não 
dialíticos que apresentaram piora da função renal foi necessária a realização de hemodiálise 
em 10 pacientes (47,6%). Houve 4 (7,5%) óbitos, sendo decorrentes de complicações 
cardiovasculares e infecciosas. Conclusão: Pacientes nefropatas submetidos a RM 
apresentaram complicações clínicas no pós-operatório com mortalidade associada, incluindo 
piora da função renal. 


