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RESUMO

Apesar dos grandes avanços relacionados à medicina as doenças cardiovasculares são responsáveis, por um terço do total das mortes, tornando-
se um problema de saúde pública de primeira grandeza. O objetivo primário da pesquisa foi avaliar as modificações do estilo de vida de pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca. E os secundários foram identificar o perfil patológico do paciente cardiopata; descrever o estado clínico do 
paciente cardiopata no pré-operatório cirúrgico; e relatar as modificações do estilo de vida do paciente após a cirurgia cardíaca. 
Metodologicamente tratou-se de uma pesquisa de campo de cunho descritivo e quantitativo, fizeram parte da pesquisa pacientes cardiopatas no 
período pré-operatório e pós-operatório de cirurgia cardíaca, com faixa etária de 18 a 70 anos. A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil, onde 
obteve a autorização para execução através do número do Parecer: 2.325.867 emitido pelo CEP da Faculdade Estácio de Macapá. A população 
deste estudo foi constituída por trinta pacientes, os resultados alcançados demonstram doenças pré-existentes no período pré-operatório, sendo 
45,5% dos entrevistados hipertensos ou diabéticos, 9,1% não tem nenhuma das doenças pré-existentes perguntadas e 45,5% tem as duas 
patologias pré-existentes, quanto ao estilo de vida,  os entrevistados responderam ser tabagista e etilista (45,5%), além de consumir produtos 
industrializados (72,8%), 54,6% consumem alimentos com teor de sal e gordura, e com o mesmo percentual refere estar acima do peso ideal, uma 
das prática positiva mencionada pelos entrevistados foi a prática de exercício físico 54,5% responderam que praticam. Relacionado aos resultados 
da pesquisa com pacientes em pós-operatório 32% respondeu ser hipertensos ou diabéticos, 44% não tem nenhuma e 24% tem as duas 
patologias, após o procedimento cirúrgico cardíaco 48% apresentaram inchaço nos tornozelos e pernas, 52% formigamento nos membros, 56% 
alteração na temperatura, 84% dores no pescoço, peito e ombros, 56% ganho de peso exagerado, 52% cansaço extremo, 48% alteração no ritmo 
cardíaco, 72% dificuldades para dormir e 44% dificuldades respiratórias. Nota-se uma expectativa de que a cirurgia traga outra possibilidade de 
vida e nesse âmbito, a perspectiva de alguns pacientes sobre os resultados da cirurgia nem sempre é positiva, porém outros relataram melhora 
significativa. As modificações do estilo de vida após a cirurgia cardíaca repercutem na melhora significativa nos domínios físico, social e geral. A 
qualidade de vida, relacionada à doença cardiovascular, e o impacto do tratamento na vida individual têm sido objetos de investigação 
considerada relevante, pois, além de avaliarem os resultados terapêuticos, geram hipóteses e reflexões que possibilitam a ampliação do enfoque 
dos estudos sobre qualidade de vida, buscando alternativas metodológicas, teóricas e conceituais. Portanto, doença cardíaca e seu tratamento 
cirúrgico podem representar uma nova realidade, abruptamente imposta, que desestrutura o paciente e exige condições de reorganização. Nesta 
pesquisa foi evidenciado um impacto significativo na vida dos pacientes, sendo necessária uma mudança em todos os hábitos de vida após o 
procedimento cirúrgico.
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