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INTRODUCÃO

A fibrilação atrial (FA) é a arritmia cardíaca mais

frequente em adultos. A fisiopatologia que relaciona

com o aumento da sua incidência após a cirurgia de

revascularização miocárdica (CRVM) está ligada a

uma proteção miocárdica incompleta, dentre outros

fatores. Sua incidência nos estudos varia de 8,6 % até

53%.

OBJETIVO

METÓDOS

Estudo piloto observacional, descritivo e

retrospectivo, onde foram analisados prontuários e

exames realizados pelos pacientes com idade

superior a 18 anos submetidos a CRVM entre 2016 e

2018 em um hospital de Aparecida de Goiânia/GO.

CONCLUSÃO

Na amostra estudada, a incidência de FA no PO de

CRVM foi de 25,6%. As técnicas adotadas para a

reversão da FA foram eficazes, sendo que 90% dos

indivíduos estudados conseguiu a reversão por

meio do uso da amiodarona. Apenas um paciente

necessitou de cardioversão elétrica. Todos

receberam alta em ritmo sinusal.
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Determinar a incidência de FA no pós-operatório (PO)

de CRVM, além de relatar as técnicas utilizadas para

reversão do evento e o índice de sucesso da

terapêutica.

RESULTADOS

▪ 39 pacientes estudados no total. Desses, 10

apresentaram FA.

▪ Os pacientes que tiveram FA tinham entre 59 e 77

anos, sendo que 100% eram do sexo masculino.

▪ No caso remanescente foi necessária a

cardioversão elétrica, realizada também com

sucesso. Todos retornaram ao ritmo sinusal.

▪ Nenhum dos pacientes apresentou

complicações desenvolvidas pela FA ou foi a

óbito.


