Choque

Medicina Intensiva

• Definição
Condição clínica grave decorrente do desequilíbrio entre oferta e consumo de
O2, levando à hipoperfusão tecidual, disfunção celular e falência tecidual e orgânica.
ATENÇÃO! Não é obrigatório haver hipotensão para que haja má-perfusão.
Logo, o paciente pode estar em choque sem estar hipotenso.
• TIPOS DE CHOQUE
Choque Hipovolêmico: Hemorragias, perdas de fluidos orgânicos (diarreia, vômitos, queimaduras).
Choque Cardiogênico: Cardiomiopatias (infarto agudo do miocárdio (IAM), miocardiopatia dilatada, miocardite), arritmias, anomalias mecânicas (lesões valvulares, ruptura de septo, estenose aórtica grave).
Choque Obstrutivo: Pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, pericardite constrictiva, embolia pulmonar, tumor compressivo de veia cava, ventilação mecânica.
Choque Distributivo: Choque anafilático, choque Vasoplégico (séptico), choque
por hipotireoidismo ou hipocortisolismo, choque neurogênico.
Ok, eu entendi o conceito de choque (HIPOPERFUSÃO) mas, que variáveis
determinam a perfusão tecidual?
PA = DC x RVP
PA = Pressão Arterial. DC = Débito Cardíaco. RVP = Resistência Vascular Periférica
Pela fórmula anterior, entendemos a resposta compensatória gerada pelo sistema nervoso autônomo quando há queda do débito cardíaco (por qualquer motivo). A resposta ocorre gerando aumento da resistência vascular periférica e,
consequentemente, aumento da PA, visto que PA = DC x RVP. A resposta

oposta também ocorre quando o distúrbio primário é a vasodilatação (choque
distributivo), gerando estímulo autonômico que aumenta o débito cardíaco de
forma compensatória, nesse caso, taquicardia (o volume sistólico não pode sofrer
grandes alterações já que o volume diastólico do VE é limitado).
• MARCADORES DE PERFUSÃO TECIDUAL
Os principais marcadores clínicos de hipoperfusão são débito urinário e lactato
sérico.
- Marcadores de hipoperfusão tecidual
Saturação Venosa Central (SvcO2) < 70% -> medida na veia cava superior
Saturação Venosa Mista (SvO2) < 65% -> medida na artéria pulmonar
GAP-CO2 (CO2 venoso - CO2 arterial) > 6 (normal: até 6)
Elevação de Lactato sérico (> 4mmol/L)
ATENÇÃO! Atualmente, se fala muito em marcadores de MACRO e de MICRO
hemodinâmica. Entende-se por MACRO a pressão arterial media (PAM) e o débito urinário, por exemplo. MICRO seriam fatores como, o lactato e a saturação
venosa central (SvO2). Assim, temos 4 das metas de ressuscitação no choque
séptico.
• QUADRO CLÍNICO (Síndrome do Choque):
Independentemente da causa do choque, as manifestações clínicas são quase
sempre uma combinação de sinais e sintomas determinados pelo baixo débito
cardíaco, aumento da RVP, ou por ambos. São eles: rebaixamento da consciência, enchimento capilar lentificado, pulso fino, hipotensão, pele fria e pegajosa,
palidez cutâneo-mucosa, respiração rápida e superficial, oligoanúria (DU <
400-500 ml/h ou 0,5 ml/kg/h).
• BASES DA MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA
-

Débito Cardíaco (DC) = Frequência Cardíaca (FC) x Volume Sistólico (VS)
DC normal = 5L/min

-

Índice Cardíaco (IC) = DC/Área de Superfície Corporal.
IC normal = 3-4L/min/m2

-

Pressão Venosa Central (PVC) = Pressão Atrial Direita
PVC normal = 5mmHg

-

Pressão Capilar Pulmonar (PCAP) ou Pressão de Oclusão de Artéria Pulmonar (POAP) = Pressão no Átrio Esquerdo = se elevada: congestão Pulmonar
PCAP / POAP normal = 4-12mmHg

-

Pressão média da artéria Pulmonar (PAP) = 10-20mmHg

-
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Discutiremos agora, os diferentes tipos de choque e suas características hemodinâmicas principais. É importante o aluno Jalekoä ter em mente que o choque é
uma síndrome dinâmica e, na maioria das vezes, mista. Assim, um paciente, por
exemplo, pode ter inicialmente um choque séptico e, à medida que o quadro clínico evolui, desenvolver uma falência do VE pela sepse, momento a partir do qual
se somará um componente cardiogênico. Mesmo assim, é de suma importância
que o aluno entenda cada um dos tipos e memorize suas características para,
quando à frente de um caso de paciente com choque, organize seu raciocínio
clínico.
• Choque Hipovolêmico
FC aumentada (taquicardia).
PAM reduzida (hipotensão).
Pressões de Enchimento (PVC, POAP) reduzidas.
Pressão Média Pulmonar (PAP) reduzida.
Débito e Índice Cardíaco reduzidos.
Resistência Vascular elevada (IRVS aumentada)
Variação da Pressão de Pulso (VPP ou DeltaPP) > 13%
Caso o choque hipovolêmico seja causado por hemorragia (choque hemorrágico), podemos classificá-lo conforme a gravidade do sangramento de acordo
com parâmetros clínicos conforme a tabela abaixo:

Classificação Choque Hipovolêmico

ATENÇÃO! Uma dica, para memorização das classes do choque hemorrágico é
pensar em uma partida de tênis. A distribuição dos pontos em um game (15, 30,
40) pode ser comparada à porcentagem de perda sanguínea estimada. Olhe o
quadro e entenderão!
O tratamento do choque hipovolêmico envolve hidratação venosa com cristaloides, transfusão de concentrado de hemácias, nos casos de hemorragias de vulto
e, caso hipotensão refratária à ressuscitação volêmica, infusão de aminas vasopressoras (ex: noradrenalina). Para efeitos de prova, para as classes III e IV, o
manejo envolverá sempre a transfusão de concentrado de hemácias.
• Choque Cardiogênico
FC aumentada (taquicardia)
ATENÇÃO! O paciente pode estar bradicárdico em casos de choque cardiogênico com Bradiarritmia (ex: BAVT).

PAM reduzida (Hipotensão)
Pressões de Enchimento (PVC e POAP) elevadas -> Congestão
Pressão Média Pulmonar (PAP) aumentada
Débito e Índice cardíaco reduzidos
Resistência Vascular elevada (IRVS aumentada)
Variação da Pressão de Pulso (VPP ou DeltaPP) < 13%
O Tratamento do choque cardiogênico envolve drogas inotrópicas (ex: Dobutamina, Milrinona, Adrenalina, Levosimendan), vasopressores (ex: Noradrenalina)
e, nos casos mais graves e refratários, implante de Balão Intra-Aórtico (BIA) ou
até suporte circulatório mecânico – ver suporte circulatório.
• Choque Obstrutivo
FC aumentada (taquicardia)
PAM reduzida (Hipotensão)
Pressões de Enchimento
- TEP maciço e PNEUMOTORAX -> PVC elevada e POAP reduzida
- TAMPONAMENTO -> PVC elevada e POAP elevada
Pressão Média Pulmonar (PAP) aumentada
Débito e Índice cardíaco reduzidos
Resistência Vascular elevada (IRVS aumentada)
Variação da Pressão de Pulso (VPP ou DeltaPP) < 13%
O tratamento do Choque Obstrutivo varia conforme a causa. Se o caso for de
TEP maciço, deve ser realizada trombólise ou embolectomia. Se for Tamponamento cardíaco, deve ser realizada pericardiocentese e/ou drenagem pericárdica.
Se for pneumotórax hipertensivo, o tratamento é a toracocentese, seguida de
drenagem pleural.

• Choque Distributivo
O choque distributivo é classificado como hiperdinâmico, uma vez que, o paciente encontra-se vasodilatado e taquicárdico.

A única exceção à essa regra é o choque neurogênico, no qual o paciente perde
a resposta compensatória à vasodilatação, não fazendo taquicardia (uma condição de vasodilatação com bradicardia ou FC normal).
ATENÇÃO! No choque distributivo as variáveis hemodinâmicas variam dos demais principalmente pelo aumento compensatório do DC e IC e pela diminuição
da RVS. Regra prática: choque com DC  e RVS ¯ = CHOQUE DISTRIBUTIVO.
O tratamento do choque distributivo envolve hidratação venosa vigorosa e vasopressores, mas, também depende da sua etiologia. No choque anafilático, lançamos mão de Adrenalina IV ou IM (não fazer subcutâneo). No choque séptico,
lançamos mão de Noradrenalina. Nos casos de insuficiência suprarrenal a reposição de corticoide é mandatória.

• Drogas Vasoativas
Para finalizar o capítulo, não podemos deixar de abordar as drogas que são utilizadas para o tratamento das condições de choque. Impossível entrar em uma
UTI e não encontrar ao menos um paciente fazendo uso de alguma dessas drogas. Nosso enfoque será sobre as principais características das drogas vasoativas mais utilizadas.
Vale lembrar, que ao lançar mão de drogas vasoativas (ou aminas vasoativas, já
que quase todas são aminas, sintéticas ou endógenas) temos que tentar ao máximo promover a ressuscitação volêmica do nosso paciente. Esse tópico (ressuscitação volêmica) será aprofundado no capítulo de SEPSE.
Vamos ao nosso resumão!

OS RECEPTORES
Os efeitos clínicos das diferentes drogas vasoativas derivam de sua ação nos
receptores presentes nos diferentes órgãos e vasos. Assim, é impossível conhecer a ação de cada uma sem ter ao menos uma noção da distribuição destes
receptores. Nosso objetivo aqui não é rever a farmacologia da faculdade, mas
apenas lembrá-los do que deve ser memorizado.

São quatro os receptores adrenérgicos: a1 e a2; b1 e b2. Os receptores a1 estão
localizados, majoritariamente, no músculo liso de arteríolas e vênulas e respondem pelo principal efeito vasopressor das aminas. Os receptores b1, abundantes
no miocárdio, causam inotropismo positivo e cronotropismo positivo. Já, os b2
estão presentes no músculo liso de brônquios e útero além, de gerar vasodilatação no músculo esquelético.
Os receptores dopaminérgicos DA1 e DA2 são responsáveis pelas ações de vasodilatação renal, mesentérica e coronária.
ATENÇÃO! Não apenas da ação agonista nos receptores são derivados os efeitos das drogas vasoativas. A outra parte da resposta clínica advém de reflexos
antagônicos. Assim, apesar de ser B1 agonista, o efeito cronotrópico e inotrópico
da norepinefrina é discreto em virtude da resposta vagal derivada da vasoconstricção intensa sobre os receptores a1.

NORADRENALINA
• Efeitos clínicos
O efeito predominante da droga é a vasoconstricção intensa mediante ação sobre receptores a1-adrenérgicos, acarretando aumento significativo da RVP. O
balanço final é o aumento dose dependente da PAM. Apesar de, também estimular receptores b1-adrenérgicos, o efeito inotrópico e cronotrópico é contrabalanceado pelo aumento importante da pós-carga, não havendo assim aumentos
significativos na FC e DC.
• Efeitos indesejados
Derivam do seu efeito vasopressor intenso, com aumento do consumo de O2 e
do potencial para induzir isquemia miocárdica, renal e mesentérica. Outra complicação possível, é a necrose no local de infusão pelo extravasamento da droga
no subcutâneo. A droga deve ser usada com cautela em pacientes com suspeita
de hipovolemia grave.

ADRENALINA
• Efeitos clínicos
Em doses baixas à moderadas, predominam os efeitos sobre os receptores b1 e
b2 adrenérgicos, com aumento de FC e contratilidade miocárdica. O efeito vasodilatador sobre o músculo esquelético pode acarretar diminuição da PAM. Com
doses maiores, predominam efeitos sobre os receptores a-adrenérgicos, com vasoconstricção intensa e aumento da PAM.
A droga, tem papel central no manejo da PCR e da anafilaxia. Pode ser usada
ainda no tratamento das bradicardias sintomáticas refratárias à atropina, enquanto se aguarda a colocação de marcapasso.
• Efeitos indesejados
Vasoconstricção não-seletiva com potencial para induzir isquemia miocárdica,
renal e esplâncnica.

DOPAMINA
• Efeitos clínico
Ações sobre os receptores dopaminérgicos e adrenérgicos, além de, estimulações sobre terminações nervosas para liberação de noraepinefrina. O resultado
final é dose dependente
• Efeitos indesejados
Aumento da FC, taquiarritmias, aumento do consumo miocárdico de O2, aumento do risco de hemorragia digestiva (pela vasoconstricção esplâncnica).

Efeitos Clínicos da Dopamina

ATENÇÃO! Durante muito tempo utilizou-se do efeito vasodilatador renal da dopamina para se obter nefroproteção. Essa prática, não gerou impacto benéfico
sobre a mortalidade e, atualmente, está proscrita.

VASOPRESSINA
• Efeitos clínicos
Vasoconstricção potente mediante ação sobre receptores V1 da musculatura lisa
arterial. Seu uso mais bem estabelecido é em associação à outro vasopressor no
choque séptico refratário.
• Efeitos indesejados
Há sempre o risco de indução de isquemia em órgãos como, coração, fígado e
rim, em virtude, do efeito vasopressor significativo. Cabe lembrar, que a droga é
um hormônio antidiurético e, em altas doses e uso prolongado pode causar hiponatremia.

DOBUTAMINA
• Efeitos clínicos
O principal efeito é sobre os receptores b1-adrenérgicos cardíacos com aumento
importante da contratilidade miocárdica e menor ação sobre a FC, se comparada
à dopamina. É considerada a droga inotrópica de escolha na descompensação

da IC. O efeito sobre a PAM e RVP é variável e depende da ação sobre os receptores b2-adrenérgicos da musculatura lisa vascular e da resposta simpática compensatória decorrente do aumento do DC. Assim, em situações de choque cardiogênico, é bastante comum, a combinação da Dobutamina com um vasopressor, de modo a evitar quedas significativas na PAM.
• Efeitos indesejados
Apesar de menos problemática que a Dopamina, a droga aumenta o consumo
de O2 no miocárdico e tem potencial arritmogênico e indutor de isquemia coronariana.

ESQUEÇA TUDO MENOS ISSO!
ü Choque é hipoperfusão tecidual, com ou sem hipotensão.
ü Tipos de choque: distributivo (séptico, anafilático), hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo
ü Marcadores de perfusão: SvO2, Lactato, Base Excess, Gap-CO2
ü Marcadores macro-hemodinâmicos: débito urinário, PAM
ü No choque, EM GERAL, há AUMENTO da RVP e DIMINUIÇÃO do DC,
PVC e PAOP
ü No choque CARDIOGÊNICO a PAOP AUMENTA
ü No Choque DISTRIBUTIVO a RVP DIMINUI
ü Tratamento do choque = correção da causa base + RESSUSCITAÇÃO
VOLÊMICA + AMINAS
ü A Noraepinefrina é VASOPRESSOR. Age principalmente em alfa1.
ü A Dobutamina é INOTRÓPICO. Age principalmente em beta 1.
ü A Dopamina é VASOPRESSOR, INOTRÓPICO e VASODILATADOR.
Depende da dose. Age em DA1 e DA2

