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INTRODUCÃO

A extubação precoce associa-se a menores

complicações e menor mortalidade após cirurgia

cardíaca (CC). Remover o tudo endotraqueal ainda no

centro cirúrgico pode ser uma opção, quando em

condições clínicas adequadas.

OBJETIVO

METÓDOS

• Indivíduos no pós-operatório (PO) de CC

(revascularização do miocárdio, troca valvar mitral

ou aórtica, aortoplastia) foram avaliados no

período pós-operatório, enquanto permaneciam na

UTI.

• Os indivíduos extubados no centro cirúrgico foram

submetidos a um protocolo de raquianestesia +

anestesia geral, enquanto os indivíduos extubados

na UTI foram submetidos exclusivamente a

anestesia geral.

• Todas as cirurgias realizadas com circulação

extracorpórea (CEC).

• Foram acompanhados no sentido de se verificar a

incidência de necessidade de reintubação na UTI

(após decisão conjunta de médicos e

fisioterapeutas assistentes).

• A análise estatística utilizou o teste qui-quadrado,

assumindo como significantes valores de p<0,05.

CONCLUSÃO

A extubação precoce no centro cirúrgico não se

relacionou com maiores taxas de reintubação na

amostra estudada e pode ser uma opção no PO de

CC.

Verificar se a extubação precoce realizada em centro

cirúrgico associa-se a maior frequência de reintubação

orotraqueal na unidade de terapia intensiva (UTI).
RESULTADOS

▪ 58 indivíduos avaliados (idade: 61±8 anos; 63,8% do

sexo masculino; IMC: 27±2 Kg/m2);

▪ FEVE: 58±12%,

▪ Tempo de CEC: 90±30 minutos.

Tabela 1. Variáveis estudadas, comparando os

grupos extubados no CC ou na UTI

Itens 

Avaliados no 

Protocolo

CC

(n =33)

UTI

(n = 25)

*p entre os 

grupos

Tempo para 

extubação 

(em horas)

Imediato 

após CC

5,1 ± 5,7 ****

Dias de 

internação

8,8±5,9 11,0±8,0 0,26

Necessidade 

de 

reintubação 

(n / %)

4 / 12,1% 1 / 4,0% 0,28

Óbito

(n / %)

3 / 9,1% 3 / 12,0% 0,66

CC – cirurgia cardíaca; UTI – unidade de terapia

intensiva
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A B

A. Paciente recebendo a raquianestesia e depois sendo colocada em posição de

Trendelemburg; B. Monitorização do nível de sedação com BIS (bispectral index)

Momento da extubação

no centro cirúrgico, no

pós-operatório de cirurgia

cardíaca

*p:0,00

*

Prevalência de extubação no centro cirúrgico no pós-

operatório de cirurgia cardíaca, comparando

julho/2017 a julho/2018

Tempo para extubação para os pacientes admitidos na UTI

após a cirurgia cardíaca, comparando julho de 2017 a julho de

2018


