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Resumo  
A cirurgia cardíaca tem suas complicações relaciona das à situação do paciente no Pré-
operatório e a Circulação Extra-corpórea durante a cirurgia. As doenças sistêmicas, 
principalmente as respiratórias e as metabólicas, p odem aumentar o tempo de permanência 
hospitalar e a permanência na UTI. São dados que in terferem na morbi-mortalidade desses 
pacientes: doenças pulmonares, principalmente o DPO C, a idade, o sexo feminino, mal 
estado nutricional, obesidade e diabetes. Objetivo:  Mostrar as complicações que aumentam 
a permanência na UTI dos pacientes submetidos a cir urgia cardíaca. Material e método: 
Foram analisados, retrospectivamente, 85 prontuário s de pacientes submetidos a cirurgia 
cardíaca, no período de março a maio de 2009, na SC MJF e, destes pacientes, foram 
estudados 14 (16,47%) que permaneceram por mais de 5 dias na UTI. Dos 85 pacientes 
houve 3 óbitos, sendo 2 pacientes operados em carát er de urgência o que aumenta a 
morbidade e 1paciente que permaneceu internado e em  Ventilação Mecânica (VM) por 21 
dias. Resultados: O estudo mostrou que as complicaç ões que aumentaram o tempo de 
internação na UTI foram as respiratórias e metabóli cas, de acordo com a literatura. 
Conclusão: As complicações que aumentam o tempo de permanência na UTI são as 
relacionadas à função respiratória, DPOC,tabagismo,  congestão pulmonar, desmame da VM 
prolongado, diabetes, infecções, insuficiência rena l, AVE e instabilidade hemodinâmica. 
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