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Introdução. As doenças cardiovasculares invariavelmente causam um comprometimento na qualidade de vida (QV) 
dos indivíduos pelo fato do comprometimento físico causado pela deterioração da função do coração, como órgão 
fundamental para manutenção da vida. Podemos ver tais manifestações nas limitações físicas (tais como fadiga e 
dispneia) e nas alterações psicológicas (como medo, insegurança e tristeza), as quais normalmente estão associadas. 
Objetivos. Avaliar a qualidade de vida em pacientes que serão submetidos à cirurgia cardíaca. Método. Estudo do 
tipo transversal, realizado no Hospital do Coração de Alagoas, no qual foram incluídos todos os pacientes com idade 
superior a 18 anos. Após o projeto ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes, 
sob número de CAEE 40004314.6.0000.5641, os pacientes foram entrevistados por meio do questionário do Medical 
Outcome Study 36-Item Short Form (SF-36). As respostas foram graduadas de 0 a 100, de modo que a maior pontua-
ção (100) sugere um melhor estado de saúde. Resultados. Foram entrevistados 49 pacientes em pré-operatório de 
cirurgia cardíaca, com média de idade de 59,87±9,50 sendo 63,26% do sexo masculino e 36,73% pacientes do sexo 
feminino. Tendo como fatores de risco: fumantes, hipertensos, diabéticos e dislipidemia. Os procedimentos cirúrgicos 
pelos quais os indivíduos passaram foram revascularização do miocárdio, troca de valva cardíaca e revascularização 
do miocárdio associada à troca de valva cardíaca. Os domínios que apresentaram menor pontuação foram limitação 
dos aspectos físicos (54,08±48,23) e limitações dos aspectos emocionais (55,09±46,92). Conclusão. Pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca apresentam a qualidade de vida afetada, uma vez que, todos os domínios do SF-36 
apresentaram baixa pontuação, com maior prevalência para limitações de aspectos físicos e limitações por aspectos 
emocionais. A partir dos resultados, nota-se a importância da fisioterapia e da equipe interdisciplinar para promover 
melhoria na qualidade de vida desses pacientes.
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