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RESUMO
Introdução: O pós-operatório das cirurgias cardíacas tem sua morbidade
aumentada devido à alta incidência de fibrilação atrial, variável de 10 a 60%
e com ocorrência típica até 72 horas após a operação. Por este motivo, a
prevenção da fibrilação atrial pós-operatória tem sido alvo de muitos
estudos, seja através de manobras farmacológicas seja por estimulação
elétrica artificial. Objetivo: Avaliar a utilidade da estimulação elétrica artificial
atrial temporária para prevenir a fibrilação atrial no período pós-operatório de
revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea, identificando
os fatores de risco que desencadeiam essa arritmia. Métodos: No período
entre

agosto

de

2002

e

setembro

de

2004

foram

estudados,

prospectivamente, 240 pacientes submetidos à cirurgia de revascularização
do miocárdio nos quais, após a saída de circulação extracorpórea e
estabilização

hemodinâmica

eletrodos

epicárdicos

para

estimulação

temporária foram fixados na parede lateral do átrio direito e no teto do átrio
esquerdo.

De

acordo

com

amostragem

aleatória

computadorizada,

procedeu-se a randomização em três grupos de 80 pacientes, assim
designados: grupo não-estimulado (NE), grupo com estímulo isolado no átrio
direito (AD) e grupo com estímulo simultâneo nos átrios direito e esquerdo
(BiA). O ritmo cardíaco foi monitorizado durante as 72 horas seguintes ao
término

da

operação

utilizando-se

monitor

cardíaco

e/ou

traçado

eletrocardiográfico com registro em papel. As variáveis estudadas foram: a
incidência de fibrilação atrial, os fatores de risco pré, intra e pós-operatório
para o seu aparecimento e, eventos pós-operatórios. Para a análise
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