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Introdução. A cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea (CEC), procedimento largamente utilizado para trata-
mento das doenças cardiovasculares, é responsável por alterações na função pulmonar, principalmente em indivíduos 
com antecedentes cardiopulmonares, que, somados ao procedimento cirúrgico, geram um alto índice de morbimortali-
dade. Objetivos. Pesquisar a relação entre fatores de risco pré-operatórios e alterações na mecânica respiratória, 
índice de oxigenação e ventilação alveolar no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca com CEC.  Método. A 
amostra foi composta por 16 indivíduos, de ambos os sexos, submetidos à cirurgia cardíaca eletiva, em um Hospital 
Universitário, de junho a outubro de 2015. Os indivíduos foram avaliados no pré e no pós-operatório imediato, em 3 
tempos (T0- imediatamente após a chegada do paciente do centro cirúrgico; T1: 30’ após T0 e T2: 30’ após T1). No 
pré-operatório, os participantes do estudo foram classificados de acordo com o risco de ocorrência de complicações 
pulmonares (Torrington e Henderson, 1998) e também foi avaliada a função pulmonar (força muscular inspiratória e 
espirometria). No pós-operatório, a mecânica respiratória (complacência estática e dinâmica e resistência das vias 
aéreas), índice de oxigenação e ventilação alveolar foram avaliados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFMS (1.031.807). Para as variáveis não-paramétricas foi utilizado o teste de Mann-Whitney para a 
comparação dos resultados dos dois grupos estudados e para as variáveis da função pulmonar e desfecho no pós-
operatório foi utilizado o Teste de Chi-Square (X2), com nível de significância de 5% (p≤0,05). Resultados. Dez 
pacientes foram classificados como baixo risco (G1) e 6 pacientes como risco moderado (G2). Não houve diferença 
estatística entre os grupos nas provas de função pulmonar. No G2 houve tendência para redução da complacência 
estática em T1 (p=0,057) e redução significativa na complacência dinâmica em T2 (p=0,034). Também houve redução 
significativa da complacência dinâmica avaliada em T0 no G1(p=0,030). O grupo de moderado risco apresentou menor 
índice de oxigenação (p=0,017), com níveis normais de PaCO2 (p=0,057) no pós-operatório. Não houve diferença 
estatística na resistência das vias aéreas entre os grupos estudados. Os dados da evolução pós-operatória (tempos 
de internação na UCO e na enfermaria) não foram estatisticamente diferentes entre os grupos, bem como o tempo de 
CEC e desfecho hospitalar (alta ou óbito). Conclusão. Na população estudada houve relação do risco moderado 
para complicações pulmonares com alterações na mecânica respiratória e índice de oxigenação no período de pós-
operatório imediato de cirurgia cardíaca com CEC.
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