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Infecções relacionadas a Cateteres
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
• Infecção de corrente sanguínea (BSI): Ocorre quando há bacteremia, isto é, indicação de infecção
bacteriana. Pode ser primária (foco infeccioso desconhecido) ou secundária (foco infeccioso localizado, tais
como na pneumonia e pielonefrite). O paciente com infecção de corrente sanguínea primária, que possui
um cateter venoso, é dito com infecção relacionada a cateter (CR-BSI). 90% dos pacientes com infecção
associada a um cateter são de origem central.
• Fator de risco para CR-BSI: Em relação à técnicas, temos: Punção femoral (visto a sua localidade anatômica próxima à região pélvica) e jugular (risco intermediário), duração do cateter (diretamente proporcional), habilidade do médico (pior em múltiplas tentativas da punção), condições de inserção (atentar a
assepsia), cuidados com sítio de punção, sem administração concomitante de ATB. A punção subclávia
apresenta risco não significativa para BSI, sendo a mais segura. No que diz à condição do paciente, podemos
citar: imunossupressão, queimadura (lesão da barreira física), desnutrição, extremos de idade, BSI prévio
(maior susceptibilidade), em estado de nutrição parenteral total (meio lipídico é propenso à proliferação
microbiana) e em hemodiálise (maior risco de infeção por ser cateter de calibre e óstio grosso).

• Fator de risco para infecção fúngica relacionada a cateter: Nutrição parenteral total (NPT), uso de
ATB de amplo espectro, neoplasia hematológica, transplantados, punção de veia femoral, cândida
isolada em outros sítios e cirurgia abdominal (complicada).

• Fontes de infecção do cateter: Material infundido, hub e óstio da pele.
• Principais agentes etiológicos da CR-BSI são: Estafilococos coagulase negativa (31%), estafilococos
áureos (20%), enterococo (9%), cândida (9%), klebisiela (8%), enterobacter (8%) e outros gram negativos
(15%), sendo Pseudomonas (3%). Os três últimos correspondem os gram negativos e somam quase um
terço dos casos de CR-BSI. Vale ressaltar também que a prevalência do agente etiológico varia de instituição para instituição.

• Suspeita clínica: Febre, sinais de sepse (hipotensão, taquipneia e redução da consciência), hemoculturas
positivas com germe típico, aspecto do sítio de punção (hiperemia e presença de pus) e ausência de outro
foco infeccioso.

• Contraindicação do antibiótico: Ponta de cateter positiva sem sinal de infecção (pode ser apenas sinal
de colonização; diagnóstico de CR-BSI requer a hemocultura positiva retirada do sangue periférico), cultura
positiva obtida através do cateter com hemocultura periférica negativa (alto valor preditivo negativo) e
flebite sem sinal clínico de infecção (reação infamatória local é frequente).

• Diagnóstico: Hemocultura obtida do sangue periférico positiva, associada ou não aquelas obtidas
através do cateter ou da ponta do cateter positivas (deve-se atentar à técnica: realizar assepsia com clorexidina e esperar secar espontaneamente). É conclusivo quando houver (1) o mesmo organismo na
hemocultura de sangue periférico e na ponta de cateter ou (2) o mesmo organismo na hemocultura de
sangue periférico e na cultura colhida do cateter, respeitados critérios quantitativos e de tempo de
positividade. Isto é, a colônia bacteriana da hemocultura colhida do cateter deve crescer 3x mais quantitativamente e 2h antes, em relação àquela adquirida do sangue periférico.

• Diagnóstico segundo CDC (americano): Não valorização da hemocultura obtida através ou na ponta
do cateter. O paciente deve possuir uma ou mais hemoculturas periféricas com crescimento de germe
típico sem relação com infecção em outro local. Além disso, o paciente deve possuir ao menos um dos
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seguintes sinais ou sintomas: febre (>38ºC), calafrio, hipotensão; e o patógeno não estar relacionado à
infecção em outro sítio ou, se o patógeno for comensal, tem que estar presente em duas ou mais culturas
colhidas em ocasiões diferentes.

• Tratamento: Remoção do cateter, troca por guia (somente em situação extrema), uso de antibiótico
sistêmico (quando indicado).

• “Antibiotic lock therapy”: É um método para esterilizar o lúmen do cateter, envolve a instilação de
altas concentrações de antibióticos no lúmen do cateter durante longos períodos de tempo; com objetivo
de prevenir CR-BSI. É utilizado em casos de exceção. É indicada para pacientes com infecções relacionadas
à corrente sanguínea relacionadas a cateteres que envolvam cateteres de longo prazo sem sinais de local
de saída ou infecção de túnel para quem o salvamento de cateter é o objetivo; a exemplo, em pacientes
neoplásicos, discrásicos com um cateter de longa permanência e em que o risco de uma nova punção é
extremamente alto. Além disso, essa técnica é proibitiva para certos microrganismos, tais como estafilococos aureus e fungo. Para CR-BSI, a terapia com antibiótico não deve ser usada como monoterapia; deve
ser usada em conjunto com a terapia antimicrobiana sistêmica.

• Bacteremia persistente: Definida por hemocultura positiva após 72 horas da remoção do cateter e de
adequada antibioticoterapia. Deve-se prolongar o tempo de ATB. E, é mandatório excluir: tromboflebite
séptica, endocardite infecciosa e foco metastático.

- Caso clínico CSSJ: Paciente 68 anos internado há 30 dias no CTI com choque cardiogênico. Evoluiu com
sepse pelo cateter. Em relação ao esquema terapêutico: Cefazolina não é uma boa opção pois apresenta
uma cobertura razoável para as bactérias gram positivas e sem ação contra MRSA e as bactérias gram
negativas. Cefepime, uma cefalosporina de 4ª geração, Meronem apresentam um espectro de ação ampla,
inclusive para pseudomonas; no entanto, não pode ser usada em forma isolada nos casos de CR-BSI, visto
que não cobre estafilococos aureus. A associação com Tigeciclina, que tem cobertura contra MRSA, não é
indicada, uma vez que apresenta concentração tecidual, não atingindo concentração sérica necessária em
uma infecção de corrente sanguínea. Vancomicina apresenta uma ação boa contra as bactérias gram positivas, inclusive contra MRSA. Ertapenem tem ação contra gram negativo, sem cobertura para pseudomonas.
A realização de antibioticoterapia requer a atenção não somente do espectro de ação do fármaco, mas
também a penetração tecidual alvo.

- Caso clínico CSSJ: Paciente clinicamente estável, afebril após retirada de CVP. Obtém hemocultura com
cândida krusei. A melhor conduta é indicar caspofungina (antifúngico). Sabe-se que a hemocultura positiva
para fungos (isto é, fungemia) é um fator independente de mortalidade para paciente crítico; para tanto, via
de regras, não deve apenas adotar observação clínica, o tratamento medicamentoso é essencial. Meropenem Tigeciclina são antibióticos de amplo espectro, não sendo opção antifúngica. Fluconazol é um antifúngico; no entanto, o agente etiológico em questão é naturalmente resistente contra esse fármaco.

- Caso clínico CSSJ: Paciente evoluindo afebril e estável após retirada de CVP. Culturas positivas para
estafilococus coagulase negativa. A melhor conduta é observação clínica, podendo repetir hemoculturas,
visto a estabilidade do paciente. Caso haja necessidade de antibioticoterapia, a Vancomicina é uma boa
escolha terapêutica, pois apresenta boa cobertura contra bactérias gram positivas, incluindo MRSA. Na
questão, não há relato de se a bactéria é sensível à oxacilina; logo, presume-se que não é. Tigeciclina, apesar
de apresentar uma cobertura boa para as bactérias gram positivas, não apresenta concentração sérica.
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- Caso clínico CSSJ: Paciente internado há 15 dias no CTI para implante de cardiodesfibrilador implantável
(CDI). Evolui com febre, mas sem sepse. Laboratório informa hemoculturas e cultura de ponta do cateter
com crescimento de estafilococos aureus. A melhor conduta é Daptomicina (maior probabilidade de cura
para BSI em comparação com a Vancomicina) e realização de Ecocardiograma Transesofágico (ECO TE)
após 5-7 dias (vista a necessidade de exclusão de endocardite no caso). Paciente grave, sem relato de
sensibilidade bacteriana a oxacilina. Vancomicina apresenta boa cobertura contra bactérias gram positivas,
incluindo MRSA, sem, entretanto, cobrir as gram negativas; no caso em questão, não é uma opção terapêutica adequada, pois não investiga a hipótese de endocardite. A observação clínica é inadequada uma vez
que o paciente se encontra grave e o germe em questão é muito patogênico.

- Caso clínico CSSJ: Paciente jovem, previamente hígido, interna no CTI por politrauma. Evolui com CRBSI devido a enterococos faecium. O tratamento mais seguro é Vancomicina, pois apresenta boa cobertura
contra bactérias gram positivas, incluindo MRSA. A associação de Gentamicina e Ceftriaxone é um esquema
terapêutico para endocardite, no entanto, sem associação com infecção relacionada a cateter. Amicacina
não apresenta boa cobertura contra as bactérias gram negativas; e, meropenem não é ideal contra enterococos. Enterococos faecium é resistente a Ampicilina. Não é mandatório a realização de ECO TE, visto que
a infecção por enterococos não apresenta grande possibilidade de desenvolver endocardite (diferentemente
da infecção por estafilococos); caso haja sinais e sintomas clínicos de endocardite, sua realização é fundamental. Vale ressaltar que os enterococos fecais apresentam maior probabilidade de evoluir com endocardite do que os faecium.
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Pneumonias
ADQUIRIDA NA COMUNIDADE E NO HOSPITAL (E ASSOCIADO À VENTILAÇÃO MECÂNICA)
• Definição: É uma infecção do parênquima pulmonar que pode ser causada por várias espécies bacterianas, incluindo micoplasmas, clamídias e riquétsias; vírus; fungos e parasitos.

• Epidemiologia: 4º causa de morte no Brasil; 7ª causa de morte nos EUA.
• Classificação: Comunitária (quando oriundo da comunidade ou <48h de internação) ou hospitalar
(quando >48h de internação). Do ponto de vista clínico e prático, algumas condições também são encaradas como pneumonia hospitalar diante do perfil microbiológica, são casos de DRC em hemodiálise, residência em asilo, tratamento de escara e internação nos últimos 90d.

PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE (PAC)
• Agentes frequentes na pneumonia comunitária: Pneumococo (um terço dos casos; primeira causa
independentemente do local de tratamento), micoplasma (maior prevalência em pacientes ambulatorial e
internados não-UTI), haemophilus (destaque nos pacientes ambulatoriais) e stafilococus aureus (maior
frequência em internados em UTI). Vale ressaltar que, diferentemente dos estafilococos coagulase positiva,
os negativa não causam pneumonia, bem como fungo cândida.

• Agentes etiológicos da PAC: (1) típica, caracterizada por início agudo, febre alta, tosse produtiva,
consolidação alveolar radiológica e maior facilidade de definir o agente (pneumococo, haemófilo, estafilococo aureus, estreptococo do grupo A, moraxela, anaerpobicos e bactérias gram negativas); e, (2) atípica,
descrita como início subagudo, febre moderada, tosse seca, quadros sintomáticos extrapulmonares, infiltrado intersticial, dissociação clínico-radiológico e rara definição do agente (legionela, micoplasma, clamídia); (3) “especiais”, acometimento em populações especiais (idoso e imunossuprimidos) são: influenza,
VSR, TB, fungos e CA-MRSA (destacar no exame físico, ferimento como possível porta de entrada). Staphylococos gram negativos e cândida não causam pneumonia.

• Associação de agentes etiológicos e condições clínicas: Haemófilos influenza e DM; Klebisiella
pneumoniae e etilista; Moraxela catarrhalis e DPOC; Pseudomonas aeruginosa e lesão estrutural grave
(fibrose cística, por exemplo).

• Exames complementares: Saturação arterial de oxigênio (sem papel diagnóstico, mas prognóstico),
ureia (gravidade), hemograma (evolução e prognóstico), bioquímica, PCR (diagnóstico e evolução),
procalcitonina (gravidade e etiologia bacteriana; sua queda expressiva sugere possível suspensão de antibiótico); exame de escarro (<10 células epiteliais e >25PMN por campo), hemocultura.

• Antígenos urinários no diagnóstico de pneumonia comunitária: Detecção do pneumococo e
legionela. Nem sempre devem ser solicitados, em pneumonia leve não é necessária sua realização; resultado é disponível rapidamente (3-4h); útil em pacientes já em uso de antibiótico, diferentemente das hemoculturas; as desvantagens incluem alto custo e não realização de teste de sensibilidade.

• Diagnóstico diferencial da PAC: Edema pulmonar, TEP (infarto pulmonar), neoplasia, inflamação secundária (BOOP), hemorragia pulmonar, atelectasia, reação medicamentos, vasculite pulmonia e pneumonite actínica.

• Classificação de gravidade da PAC: Estratificação de risco pode ser obtida por escore de avaliação
CURB-65: Avalia confusão mental, ureia >50mg/dl, FR ≥30irpm, PAS <90mmHg ou PAD ≤60mmHg, e
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idade ≥65. De acordo com a pontuação obtida determina-se a probabilidade de morte e o local de
tratamento: 0-1 ponto, apresenta mortalidade baixa (1,5%) e provável tratamento ambulatorial; 2 pontos,
mortalidade intermediária (9,2%) e considerar tratamento hospitalar; e, ≥3 pontos, mortalidade alta (22%)
e considerar tratamento hospitalar como PAC grave (em escore 4-5, deve-se avaliar internação em UTI).

• Local de tratamento da PAC: Avaliar outros parâmetros: (1) Presença de doenças associadas. (2) Grau
de oxigenação e comprometimento radiológico: SpO2 <90% (indicação de internação), extensão radiológica e derrame pleural suspeito de empiema, (3) Fatores sociais e cognitivos: Ausência de familiar ou cuidador no domicílio (sugere necessidade de observação da resposta ao tratamento) e capacidade de entendimento da prescrição. (4) Fatores econômicos: Acesso aos medicamentos.

• Preditores de resistência antimicrobiana na PAC: Internação recente, doença pulmonar estrutural
(tal como bronquiectasia), e imunossupressão. Vale ressaltar que a escolha inicial incorreta dos antimicrobianos aumenta significativamente a morbimortalidade dos pacientes, em comparação àqueles que fizeram
o esquema terapêutico correto.

• Esquema antimicrobiano: De acordo com a admissão e o estado do paciente.
Pacientes

Esquema antimicrobiano
Previamente hígidos

Ambulatoriais

Internados

Macrolídeo
Beta-lactâmico1

Doenças associadas

Quinolona1 ou beta-lactâmico + macrolí-

Antibióticos (3 meses)

deo

não-gra-

Quinolona ou beta-lactâmico + macrolídeo

ves
Sem risco de Pseudomonas sp.

Beta-lactâmico + quinolona ou macrolídeo

Com risco de Pseudomonas sp.

Beta-lactâmico2 + quinolona3

Admitidos em UTI
Osetamivir?
Com uso de beta-lactâmico isolado, considerar a possibilidade de uma falha a cada 14 pacientes tratados

1

com amoxicilina, azitromicina e claritromicina de liberação rápida. 2Antipneumococo/antipseudomonas: Piperaciclina/tazobactan, cefepime, imipenem ou meropenem. 3Levofloxacina (750mg) ou ciprofloxacina.

• Falência terapêutica: A melhora do quadro reflete melhora dos sinais e sintomas. (1) Falência terapêutica
precoce (<72h): Sugere-se gravidade da apresentação da doença, microrganismo não tratado, patógenos
incomns (micobactérias, vírus, Nocardia sp., fungos), resistência antimicrobiana, complicação infecciosa,
outra causa pulmonar (empiema, derrame paraneumônico), metástase de outra infecção (endocardite, meningite, artrite), causa não-infecciosa ou diagnóstico incorreto (TEP, SDRA, vasculite). (2) Falência terapêutica tardia (>72h): Indica-se complicação infecciosa, superinfecção hospitalar, exacerbação da doença
subjacente ou causa não-infecciosa (TEP, IAM).

• Complicações locais: Derrame pleural, que pode ser diagnosticado por meio da incidência de Laurell na
radiografia de tórax ou USG. Quando não complicada, pode realizar toracocentese e introduzir antibioticoterapia; em derrame complicado, isto é, que acomete pelo menos hemitórax inteiro ou que apresente bioquímica do líquido complicado (glicose <60, ph<7,2 e LDH >1000), indica-se ATB prolongada e toracotomia. Isso é indicado quando há empiema, com aspecto macroscópico de pus e presença de bactéria no
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líquido. Abcesso, cujo tratamento consiste na introdução de antibiótico com cobertura para anaeróbios e
com duração prolongada (>3 semanas); a realização de cirurgia é indicada quando não houver melhor com
tratamento clínico, cavitação >6cm e possibilidade de tumor.

PNEUMONIA NOSOCOMIAL OU HOSPITALAR
• Definição: Pneumonia nosocomial adquirida após 48 horas da admissão hospitalar. É considerada precoce quando ocorre até o 4º dia de internação; e, tardia, a partir do 5º dia. Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) ocorre até 48h após extubação; sendo tardia quando >96h.

• Epidemiologia da PAVM: Incidência de 10-20% dos pacientes submetidos à ventilação mecânica de
mais de 48h. Aumento de 2 a 4x da mortalidade e o tempo de CTI, e consequentemente o custo hospitalar.
Apresenta diagnóstico difícil, visto que, em sua maioria, está associada com maior comorbidade e doença
de base do paciente, bem como pior qualidade técnica dos exames de imagem.

• Principais germes envolvidos em PAVM: Pseudomonas, klebisiela e estafilococos aureus. M. pneumoniae não tem forte associação com a PAVM.

• Critérios diagnósticos de PAVM: Infiltrado persistente ou novo na radiografia de tórax sem nenhuma
outra causa; somado a dos dois fatores a seguir: secreção endotraqueal purulenta, aumento do
requerimento de O2 (aumento de FiO2), febre (>38o) e leucocitose ou leucopenia. A suspeita de PAVM
requer a colheta de secreção, antes da antibioticoterapia.

• Escala de diagnóstico para PAVM: Escore de CPIS. Engloba pontuação de seguintes parâmetros
temperatura, número de células brancas, secreções traqueais, relação PaO2/FiO2 (≤200, PAOP
≤18mmHg, e infiltrações bilaterais aguda) e radiografia de tórax (não infiltração, difuso e infiltração localizada). CIPS >6 indica alta probabilidade de PAVM.

• Tratamento: Realizado na presença de suspeita clínico-radiológica de PAH ou PAVM. Deve obter secreção respiratória para cultura quantitativa. Esquema antimicrobiano leva em consideração a presença de
fatores de risco para patógenos resistentes. (1) Para pacientes de baixo risco, isto é, aqueles com <5 dias
no hospital, sem uso de ATB nos últimos 15 dias e sem outros fatores de risco: Os patógenos prováveis são
S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus, Oxa-S, enterobactérias sensíveis (E. Coli, K. pneumoniae, enterobacter sp., S. marcescens). Indica-se betalactâmico + inibidor de betalactamases não antipseudomoonas,
fluoroquinolonas ou cefalosporina 3a geração não anti-pseudomonas. Assemelha-se ao esquema terapêutico ao PAC grave. (2) Para paciente de alto risco, isto é, ≥5 dias no hospital, com uso de ATB nos últimos
15 dias e outros fatores de risco (neurocirurgia, corticoide, VM prolongada e SARA): Patógenos prováveis
são Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp, Strenotrophomonas maltophillia, Enterobactérias multiressitentes e S. aureaus Oxa-R. Adota-se drogas anti-pseudomonas (como betalactâmicos* + inibidores
de betalactamases, cefalosporina 4a geração, carbapenêmicos, quinolonas**, aminoglicosídeos***, monobactâmicos**) + drogas anti-estafilocócicas (glicopeptídeos, oxazolidinonas ou estreptograminas).

Observação: *Antipseudomonas beta-lactâmicos incluem imipenem, meropenem, cefepime, piracilin/tazobactam, ceftazidime e ceftolozane-tazobactam. **Quinolona anti-pseudomonas (ciprofloxacina).
***Aminoglicosídeos e monobactâmicos não devem ser usados isoladamente. Aminoglicosídeos devem ser
evitados em idosos e disfunção renal.
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• Combinação de antibioticoterapia em PAVM: Cefalosporina antipseudomonas (cefepime, ceftazidime)
ou carbapenêmicos antipseudomonas (imipinem ou meropenem) ou beta-lactâmicos/inibidor de betalactamase (piperadilin-tazobactam) + fluroquinolona antipseudomonas (ciprofloxina, levofloxacina) ou aminoglicosídeo (amilacina, gentamicina, tobramicina) + linezolida ou vancomicina. Terapia com aerossol é uma possibilidade para PAVM causada por gram-negativos.
Observação: Preocupação com as dosagens dos antibióticos contextualizada para a gravidade do
doente, não somente com a escolha dos mesmos. O ajuste de dose ocorre, por exemplo, em glicopeptídeos, fluroquinolonas e polimxina; sendo relevante para o desfecho do paciente.

• Profilaxia da PAVM: Lavagem de mãos com uso de cloroxidina (mais importante), cabeceira elevada
(de 30 a 45º), higiene oral, TOT (aspiração subglótica, cuff pressure), evitar troca de circuito de ventilador
(apenas por mudança do paciente ou presença de sólido aspirado), preferência por circuito fechado, umidificação da via aérea (troca do filtro deve ocorrer a cada 5-7 dias), protocolos de sedação e desmame, política
de transfusão.

- Questão CSSJ: Agentes mais frequentes na pneumonia comunitária (PAC) são: Pneumococo (um terço
dos casos), haemophilus e micoplasma.

- Questão CSSJ: Bom esquema antimicrobiano para um paciente internado no CTI (sugere quadro grave)
por PAC é ceftraxone e claritromicina ou levofloxacina. A levofloxacino é um quinolona respiratório com
cobertura tanto dos germes positivos quanto dos negativos; no entanto, apesar de seu amplo espectro,
sabe-se que para melhor erradicação dos microrganismos em paciente com pneumonia grave, o melhor
esquema terapêutico deve conter beta-lactâmicos. Ceftriaxone é um cefalosporina de 3ª geração, sem ação
contra pseudomonas (não há fator de risco descrito no caso em questão). Soma-se a esse beta-lactâmico,
um macrolídeo (claritromicina), visto que o primeiro não cobre germes atípicos. Meropenem é um antibiótico
também de amplo espectro, sem, entretanto, cobrir germes atípicos. A quinolona como monoterapia não
está indicado em casos graves.
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- Questão CSSJ: Os principais germes envolvidos em PAVM são: pseudomonas, klebisiela e estafilococos
aureus. Pneumococos e micoplasma são dois principais causadores de PAC; não estão relacionados a
PAVM.

- Caso clínico CSSJ: Paciente internato por pancreatite evolui com SARA associado a PAVM. O melhor
esquema antibiótico é: Piperacilina – tazobactan e teicoplanina. Representa um esquema anti-pseudomonas + anti-estafilococócica; com ação antipseudomonas e com amplo espectro de ação (que cobre germes
positivos e negativos). Ertapenem é um carbapenêmico com ausência de ação contra pseudomonas. Linezulida é primeira escolha terapêutica para PAVM, com boa ação para gram positivos, e boa penetração
pulmonar. Daptomicina, apesar de ser indicado para MRSA, é inativada pelo sufactante pulmonar.

- Caso clínico CSSJ: Paciente em tratamento com cefepime e linezulida para PAVM há 6 dias, sem melhora
clínica significativa. Isolado serratia ESBL na secreção traqueal. Sua conduta é: Suspender linezulida e
trocar cefepime por meropenem. ESBL são bactérias produtoras de betalactamases de espectro estendido
tem como primeira linha terapêutica a carbapenem, sobretudo nos pacientes graves. Cefapime, piperacillin/tazobactam e ceftazidime-avibactam podem ser adotados em alguns casos. ESBL pode ser coberta por
aminoglicosídeos, porém não como monoterapia e, para pacientes multirresistentes.

- Caso clínico CSSJ: Paciente em tratamento com cefepime e linezulida para PAVM há 4 dias. Sem melhora
clínica significativa. Isolado Klebisiela KPC em hemocultura. KPC é Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase. Apresenta resistência aos carbapenêmicos e há poucas opções terapêuticos; são elas:
associação de dois dos antibióticos meropenem (sobretudo para MIC baixa), polimixina B, amicacina e
tigeciclina ou ceftazidima + azibactam.

- Caso clínico CSSJ: Paciente internado no CTI por politrauma evolui com PAV. Iniciando cefepime. Nenhum germe foi isolado nas culturas. Evolui bem com o tratamento. O tempo total de ATB dever ser de 8
dias. É importante o tratamento com ATB de curta duração, mesmo em pacientes graves; pois o prolongamento terapêutico tem como desvantagem aumento da resistência bacteriana aos ATB. Há casos específicos em que isso não deve ser adotado.
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Sepse
• Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS): Pode ser secundária a várias condições (trauma,
queimaduras, pancreatite e infecção). Definida por 2 dos 4 critérios: (1) leucocitose (>12000) ou leucopenia
(<4000) ou >10% de formas imaturas (bastões); (2) taquicardia (FC >90bpm); (3) temperatura central
>38oC ou <36oC; e, (4) taquipneia (FR >20irpm) ou PaCO2 <32mmHg ou necessidade de VM por processo
agudo.

• Sepse: Significa “putrefação”. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (resposta desregulada) relacionada à infecção documentada ou presumida (sem necessidade de haver culturas positivas). De acordo
com JAMA 2016, é entendida como infecção associada à presença de pelo menos uma nova disfunção
orgânica. Houve abandono dos critérios de SIRS para definição da sepse, diante da não especificidade de
sinais; em vez disso, valida-se superiormente escores SOFA, qSOFA e LODS.
Disfunção

Critérios

Cardiovascular

PAS <90mmHg ou PAM <70mmHg

Renal

DU <0,5ml/kg/h após 2h de ressuscitação volêmica
Creatinina >2,0

Respiratória

P/F <250 ou <200 (se disfunção pulmonar única)

Hematológica

Plaquetopenia <100000 ou queda >30% da maior contagem

Acidose metabólica inexplicada

pH <7,3 ou BE >-5 ou lactato >1,5x

Hepática

Bilirrubina >2mg/dL

• Sepse grave: É a sepse associada à disfunção orgânica (cardiovascular, neurológica, renal, respiratória,
hepática, hematológica, metabólica), hipotensão ou hipoperfusão tecidual. Abandono do termo segundo
JAMA 2016.

• Choque séptico: Hipotensão ou hipoperfusão não responsiva ao volume com necessidade de uso de
agentes vasopressores (para manter PAS >65mmHg) em pacientes com quadro de sepse, durante pelo
menos 1h. Segundo JAMA 2016, o lactato foi incluído como critério. Cerca de 10-15% dos pacientes internados em UTI pode desenvolvê-lo; e, a mortalidade brasileira é superior a 50%.

• Choque séptico refratário: Refere-se a choque séptico com duração >1h, e que não responde à administração de fluidos ou terapia com vasopressor.

• Síndrome da disfunção de múltiplos órgãos (SMDO): Presença de função orgânica alterada em pacientes agudamente enfermos, nos quais a homeostase não pode ser mantida sem intervenção.

• Determinantes da mortalidade da sepse: 45% do prognóstico relacionam-se aos fatores genéticos
(em relação à resposta inflamatória), idade e doença/comorbidade prévia. 20% do prognóstico é dependente do agente patogênico; e, apenas 35% associa, de fato, ao tratamento proposto.

• Etiologia e fisiopatologia: Envolve reação multifacetadas. Após o contato com agente infeccioso (sobretudo bacteriana), há liberação de uma série de citocinas, quimiocinas, leucotrienos, bem como ativação
do sistema do complemento e da coagulação. A partir disso, inicia-se um processo de migração de leucócitos ativados para o foco infeccioso, aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade sanguínea local (destaca-se NO como principal responsável pelas alterações vasculares). O resultado é desequilíbrio entre fatores pró-inflamatórios (TNF-alfa e IL8) e anti-inflamatórios (IL6 e IL10), má distribuição do fluxo sanguíneo
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regional que, associada aos fenômenos trombóticos da microvascular leva à hipóxia. Esta, por sua vez, conduz à disfunção celular significativa e induz à insuficiência orgânica.

• Quadro clínico: Depende da gravidade e do foco infeccioso inicial. Destaca-se: hiperventilação, taquipneia, alteração do estado mental e desorientação (comprometimento neurológico). Especificamente aos
aspectos hemodinâmicos, cita-se hipovolemia (absoluto e relativo), e subsequentes mecanismos compensatórios: padrão hiperdinâmico, com elevação da frequência cardíaca, DC e comprometimento da relação
oferta e consumo (decorrente da má distribuição do fluxo sanguíneo e disfunção microcirculatória), além da
RVP baixa (diante dos níveis elevados de catecolaminas vasopressoras). Por outro lado, a resistência pulmonar aumentada, as extremidades apresentam-se quentes, há vasoconstricção esplâncica com fluxo visceral reduzido e contratilidade miocárdica deprimida pelos mediadores inflamatórios. Ademais, pode apresentar lesão pulmonar aguda, IRA, distúrbios do TGI, disfunção cardiovascular e coagulopatia. Com evolução da sepse, a resposta pode se tornar hipodinâmica, com vasoconstrição e redução do DC.

• Complicações: Hipotensão, choque irreversível e insuficiência de múltiplos órgãos (mais de 3), a exemplo: disfunção miocárdica (falência do VE induzida pela sepse), distúrbios da ventilação-perfusão e
SDRA), insuficiência renal aguda, insuficiência adrenal (e hipocortisolismo relativo) e CIVD.

• Triagem: (1) qSOFA: Inteiramente clínico e aplicável à beira-leito para pacientes avaliados fora da UTI.
Presença de pelo menos 2 dos 3 critérios: (1) PAS ≤100mmHg, (2) FR ≥22irpm, e (3) alteração do estado
mental (ECG ≤13). (2) SOFA: Avalia o risco e o prognóstico, por meio da graduação de disfunção orgânica.
Requer realização de diversos exames laboratoriais.

• Diagnóstico: Diante da suspeita clínica, realiza-se o isolamento do microrganismo do sangue ou do local
de suspeita da infecção, tais como hemocultura, LCR, líquido sinovial e lavado broncoalveolar. Realiza-se
também exames de imagens (USG e TC).

• Tratamento (Diretriz 2012): Prontamente iniciado diante da suspeita clínica. As primeiras seis horas
são cruciais e influenciam no prognóstico. (1) Ressuscitação volêmica: Vigorosa objetivando a meta de
estratégia de otimização volêmica na sepse. Realiza-se soluções cristaloides, como Ringer lactato (preferencial), Ringer simples e soro fisiológico 0,9% (associado ao risco de acidose metabólica hiperclorêmica),
na dose de 20-30ml/kg. Outra possibilidade é administração de coloides em que já se administrou grande
quantidade de cristaloide. Indica-se albumina humana; uso de coloides sintéticos (amidos e gelatinas) é
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contraindicado pela associação com disfunção renal aguda, apesar de estarem presentes na UTI. (2) Antibioticoterapia e controle do foco infeccioso: Deve ser iniciado na primeira hora (golden hour) de diagnóstico do choque séptico, logo após a coleta das culturas. Tratamento empírico direcionado ao foco
infeccioso suspeito, origem e comorbidades pré-existente, em dose plena e via endovenosa. Predomínio
dos focos pulmonar, urinário e abdominal, na ordem de importância. De maneira geral, faz-se cobertura
ampla no intuito de descalonar em segundo momento conforme o resultado das culturas. A duração do
tratamento é de 7 a 10 dias. Ressalta-se avaliar a necessidade de abordagem cirúrgica precoce do foco. O
controle da fonte da infecção é realizado preferencialmente nas primeiras 12h (por drenagem percutânea,
desbrilamento cirúrgico e remoção de CVC); usa-se da forma menos invasiva. (3) Drogas Vasopressores:
A noradrenalina (0,1-0,2mcg/kg/min) é a droga de primeira linha; e, deve ser administrada se PAM
<65mmHg após reposição volêmica. Seu efeito predominante é sobre os receptores alfa1-adrenérgicos,
sendo eficaz para vasoconstricção e aumento da RVP, além de apresentar pouca influência sobre a frequência cardíaca. Considera-se uso de vasopressina na dose fixa de 0,03 unidades/min, em caso de uso
excessivo de noradrenalina em altas doses. Além disso, a dopamina (2,5 a 20mcg/kg/min) pode ser adotada
em pacientes com baixo risco de arritmias e bradicárdicos. (4) Drogas inotrópicas: Iniciar dobutamina em
sepse com falência miocárdica ou sinal de hipoperfusão tecidual, apesar de PAM >65mmHg e volume
intravascular restaurado. Administra-se doses escalonadas de 2,5 a cada 30 min até atingir
20mcg/kg/min. (5) Uso de corticosteroides: Reserva-se uso de corticosteroides para pacientes com
choque refratário, já em uso de vasopressores ou na suspeita de insuficiência adrenal relativa, por um período de 7 dias. A droga recomendada é hidrocortisona IV, de 200 a 300mg/dia. (6) Hemoconcentrados:
Considerar transfusão de concentrado de hemácias em pacientes com sinais de hipoperfusão tecidual, visando manter hematócrito ≥30%. Atentar para estímulo pró-inflamatório da transfusão. (7) Controle glicêmico intensivo: Recomenda-se após a estabilização, controle da glicemia em pacientes hiperglicêmicos por
meio do uso de insulina endovenosa contínua, monitorização a cada hora com aporte calórico na forma de
glicose (para evitar hipoglicemia); o valor alvo é glicemia <180mg/dl.
Observação: A proteína C ativada recombinante ou drotrecogina alfa ativada está proscrita para paciente
com sepse grave ou choque séptico. Estudos recentes mostram ausência de redução de mortalidade associada à aumento no risco de sangramento. Dessa forma, a droga deixou de ser comercializada.

• Metas de estratégia de otimização volêmica na sepse: (1) Saturação venosa O2 ≥70% ou mista
≥65%. (2) Lactato ou seu clearance (<36mg/dl ou redução ≥10% em 6h). (3) PAM >65mmHg. (4) Pressão
venosa central (PVC) entre 8 a 12mmHg ou Pressão capilar pulmonar 12-16mmHg. (5) DU >0,5ml/kg/h.
Observação: Atualmente, fala-se muito em marcadores de macro- e de microhemodinâmica. Entende-se
por macro-, PAM e DU, e por micro-, lactato e saturação venosa central (SvO2). POAP entre 12-14 mmHg
é um valor normal e recomendado na ressuscitação, já que valores acima aumentam risco de edema pulmonar. Medidas seriadas de lactato (curva) mostrou-se ser marcador prognóstico em pacientes com choque
séptico.

• Pacotes da sepse (Bundle Sepsis): (1) Pacote das 3 horas: Monitorizar lactato, coletar culturas e administrar ATBs e teste volêmico com pelo menos 30mg/kg de cristaloides. (2) Pacotes das 6 horas: Iniciar
vasopressores, se hipotensão (PAM <65mmHg), medir PVC e Svc02 se hipotensão ou lactato >4mmol/L
após prova volêmica e, nova medida do lactato arterial.
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Monitorização Hemodinâmica
INTRODUÇÃO E CONCEITOS
• Definição: É a observação repetida ou contínua do movimento sanguíneo no organismo (hemodinãmica),
sendo influenciada por inúmeros fatores mecânicos e metabólicos e por vários órgãos do corpo e tendo
como objetivo a perfusão tecidual de oxigênio e nutrientes. A monitoração hemodinâmica é essencial para
pacientes instáveis, especialmente nas fases iniciais de ressuscitação. Deve possuir acurácia, precisão e
reprodutibilidade.

• Parâmetros: Inclui avaliação da pressão arterial (PA), da pressão venosa central (PVC), pressão de
pulso (PP), entre outros, a utilização do cateter da artéria pulmonar (CAP), de métodos que avaliam o contorno do pulso arterial, da ecocardiografia e do Doppler esofagiano.

• Medidas de pressão x de volume: Os parâmetros de volume são mais fidedignos em relação aos de
pressão.

• Ciclo cardíaco:

• Débito cardíaco (DC): Definido como volume de sangue sendo bombeado pelo coração em minuto. Isto
é, volume sistólico (VS) x frequência cardíaca (FR).

• Índice cardíaco (IC): Débito cardíaco dividido pela área de superfície corporal estimada do paciente.
• Volume sistólico (VS): Corresponde ao sangue ejetado pelo VE durante a sístole. Representa a interação
entre pré-carga, pós-carga e contratilidade.
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• Pré-carga: Grau de tensão ou estiramento do miócito ao final da diástole, quando o ventrículo está
cheio. Pode ser medido por volume diastólico final (VDF) e estimado, mais comumente, por pressão
diastólica final (PDF). Depende da complacência cardíaca e venosa, volume de sangue, postura do
paciente e pressão intracavitária. Pode estar diminuída (por diminuição da luz da veia cava, que prejudica
o retorno venoso) ou aumentada (por transfusão de grandes volumes de sangue; excesso de volume aumenta o retorno venoso).

• Pós carga: Força de contração cardíaca necessária para vencer a resistência de cada sístole. Relacionada à obstrução anatômica e resistência vascular periférica ou sistêmica. Na vasoconstrição, há um aumento da pós-carga; e, uma hemorragia (que reduz o volume sanguíneo e facilita a saída do sangue do
coração), por exemplo, diminui a pós-carga.

• Contratilidade: Dependente de características intrínsecas do coração, drogas (inotrópicas positiva ou
negativa), estado metabólico e tem relação com pré-carga (Lei de Frank Starling).

• Complacência ventricular: Influencia a relação entre a pressão diastólica e o volume do VE. Quando a
complacência está reduzida (isquemia, hipertrofia, drogas vasoativas), um pequeno aumento do volume
pode produzir um aumento marcante na pressão. Por outro lado, nas situações em que se observa um
aumento da complacência, o mesmo aumento de volume produz apenas uma discreta elevação da pressão.

PARÂMETROS BÁSICOS
• Pressão arterial (PA): PA = DC x RVP (resistência vascular periférica). Sendo DC diretamente relacionado à função miocárdica e volemia, e reduzida na insuficiência cardíaca grave, IAM e arritmias cardíacas;
a redução da RVP pode se dar na sepse e no choque anafilático.

• Pressão arterial sistólica (PAS): Diretamente relacionada ao VS e contratilidade.
• Pressão arterial diastólica (PAD): Representa a RVP ou pós-carga.
• Pressão arterial média (PAM): Representa a perfusão dos órgãos. Calculada como PAM = PAS +
2PAD /3.

• Avaliação da PA: (1) Medida não invasiva (PNI), constitui a inserção de um cuff nos membros superiores;
e (2) medida invasiva (PAI), utilizada a canulação de uma artéria. O método oscilométrico apresenta um erro
de 30% em relação às medidas invasivas.

• Pressão de pulso (PP): Diferença entre PAS e PAD; e, reflete o VS ejetado.
• Variação de pressão de pulso (ΔPP) e variação de volume sistólico (VVS): Mede a variação de pulso
ou do VS durante um ciclo respiratório. Delta PP = (PP máxima - PP mínima) / PP máxima + PP mínima /
2). Valores acima de 12-15% indicam responsividade a volume.

• Pressão venosa central (PVC): Pressão de entrada nas cavidades cardíacas direitas, especialmente a
que exerce sobre a veia cava superior; está envolvida no retorno venoso. Resulta de uma interação entre
DC e volemia; no entanto, a análise isolada da PVC não é suficiente para concluir sobre DC e volemia. Uma
queda do DC associada a uma redução do PVC sugere hipovolemia e o tratamento é reposição volêmica;
enquanto a queda do DC com uma elevação do PVC sugere disfunção cardíaca para a qual a hidratação
não está indicada.

PARÂMETROS OXI-HEMODINÂMICOS E METABÓLICOS
• Parâmetros oximetabólicos: Basicamente medido a partir da saturação venosa mista de O2 (SvO2)
obtido da artéria pulmonar. Valores <65% sugerem aumento da taxa de extração de O2 pelos tecidos
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secundários à redução da oferta tecidual de oxigênio, que pode ser decorrente de diminuição de do DC
ou do conteúdo de O2. A partir da SvO2, podem ser calculados o conteúdo arterial de oxigênio (CaO2),
oferta tecidual de Oxigênio (DO2), consumo de oxigênio (VO2) e taxa de extração do oxigênio (TEO2), entre
outros.

• Saturação venosa mista de O2 (SVO2); Quantidade de sangue saturado de O2 na artéria pulmonar
que retorna de todo corpo. Dependente de DO2 e VO2.

• Oferta tecidual de oxigênio (DO2): Quantidade de O2 contida no sangue e que é entregue aos tecidos.
Relacionada ao DC, saturação de O2 e concentração de hemoglobina.

• Consumo de oxigênio (VO2): Diferença entre conteúdo arterial e venoso de oxigênio.
• Taxa de extração do oxigênio (TEO2): Razão entre VO2 e DO2.
• Saturação venosa central de oxigênio (SVcO2): Quantidade de sangue saturado de O2 na veia cava
superior. Pode substituir a SVO2 para manejo do paciente.

• Parâmetros hemodinâmicos: Incluem medidas diretas da PVC, pressão da artéria pulmonar e pressão
de oclusão da artéria pulmonar (PAOP) e DC. A partir disso, outras variáveis podem ser calculadas: resistência vascular periférica e pulmonar, trabalhos sistólicos do VD e VE.

• Pressão de oclusão da artéria pulmonar (PAOP): Marcador indireto de pressão do AE, pressão
diastólica do VE e volume diastólico final do VE. Em geral, valores reduzidos da POAP significa hipovolemia e, quando elevados, sugerem disfunção de VE ou hipervolemia.

• Pressão Arterial Pulmonar (PAP): Pressão sistólica, diastólica e média das artérias pulmonares.
• Diferença entre PCO2 arterial e venoso (ΔCO2): Avaliado a partir de gasometria. Metabolismo aumentado (sepse e IC, por exemplo) eleva produção de CO2; está relacionado diretamente ao consumo de
O2.

• Lactato: Marcador de perfusão tecidual, visto que o lactato é o produto da glicólise anaeróbica; dependente de mecanismos de produção e depuração. Utilizado como diagnóstico, prognóstico ou para avaliar
intervenções. É metabolizado no fígado e nos rins e pode elevar em resposta a algumas drogas. De
preferência, amostra arterial ou capilar, pois apresenta maior valor diagnóstico. Deve ser analisado de
forma seriada e não isolada (clearance de lactato). A hiperlactatemia mostra hipoperfusão ou redução do
clearance; e, a rapidez em que o lactato decai tem relação direta com melhor prognóstico.

MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA
• Objetivos: Traçar perfil hemodinâmico; definir tipo de choque; avaliar resposta terapêutica às medidas
tomadas; avaliar possível responsividade a fluidos; e, evitar tratamentos desnecessários.

• Considerações: (1) Nenhuma técnica de monitoramento hemodinâmico pode melhorar o resultado isoladamente; (2) requisitos de monitoramento podem variar com o passar do tempo e dependem do treinamento da equipe; (3) não há valores hemodinâmicos que sejam aplicáveis a todos os pacientes; (4) variáveis
clínicas devem ser avaliadas, combinadas e integradas; (5) débito cardíaco elevado nem sempre é o melhor;
(6) recursos clínicos mínimos (perfusão tecidual e febre, diurese) e parâmetros laboratoriais (SvcO2, lactato,
CO2, gap, BE) podem ser úteis; (7) monitorizar alterações hemodinâmicas durante um curto período de
tempo é importante; (8) débito cardíaco é estimado, e não medido; (9) medição contínua de variáveis hemodinâmicas é preferível; (10) não ser invasivo não é a única questão.
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• Métodos: Tipos podem ser: básico x avançado; invasivo x não invasivo; calibrados (preferenciais e fidedigna) x não calibrados. Apresentam medidas estáticas e/ou dinâmicas; e podem apresentar maior ou menor incidência de efeitos colaterais.

• Métodos básicos: Exame físico (perfusão capilar, avaliação de mucosas, níveis de consciência e respiratória), sinais vitais (FC, temperatura, FR), PAS, PAM (pressão de perfusão), pressão de pulso, PVC, diurese
(mede diretamente a perfusão renal e/ou alterações inflamatórias), oximetria (medição de alterações perfusão e pulmonares), lactato.

• Métodos avançados: Medem vários parâmetros diretos e indiretos (pressão, DC, SVcO2, índices de resistência, oferta e consumo de O2, água pulmonar e avaliação de responsividade a fluidos.

• Cateter da artéria pulmonar (CAP) ou cateter de Swan Ganz: Consiste em um cateter radiopaco, de
4 vias: a proximal para medida de pressão do AD, distal para pressão de artéria pulmonar (PAP) e de oclusão
da artéria pulmonar (PAOP), uma com função de insuflar balão e outra ligada ao termistor para medir DC
por termodiluição. É introduzido por meio de uma veia central (jugular interna ou subclávia) e, após ultrapassar átrio e ventrículo direitos, é posicionado na artéria pulmonar, através da curva de pressão. Idealmente deve localizar-se na zona 3 de West, isto é, na porção pulmonar inferior, visto que a pressão alveolar
é menor, em comparação a arterial e venosa. Fornece parâmetros hemodinâmicos e oximétricos, com maior
chance de complicações (pneumotórax, hematoma, arritmias cardíacas transitórias, nó no cateter, trombose e infarto pulmonar, dano vascular endotelial, infecção, ruptura de AP, fístula artériobrônquica) (por ser
método invasivo). Monitoriza de forma direta: (1) pressões intracardíacas (PVC, PAP, POAP). DC online
(termodiluição), SVO2 e volume ventricular direito (VS e VD). E, de forma indireta: índice de resistência
(sistêmica e pulmonar), bem como variáveis oximétricas (DO2, VO2 e TEO). As limitações mais relevantes
no uso do CAP relacionam-se à interpretação dos dados hemodinâmicos e de oxigenação tecidual. As
variáveis estáticas de responsividade a fluidos oriundas do CAP relacionam-se pobremente com responsividade a fluidos em pacientes graves.

• Indicações do CAP: Situações em que o paciente se beneficiará da avaliação de dados hemodinâmico
que não podem ser obtidos por métodos menos invasivos, a saber: disfunção de VD, estados de choque
circulatório grave com alta demanda metabólica, insuficiência respiratória aguda com necessidade de
parâmetros elevados de VM, insuficiência respiratória secundária a edema pulmonar (exceto nos quadros
de edema pulmonar hidrostático com resposta à terapêutica) e manejo complexo da volemia em situações
de insuficiência renal iminente.

• Novos métodos de monitorização: São menos invasivos com menor índice de complicações. Diferentes modos de monitorização de DC incluem termoduição transpulmonar, onda de PA e diluição do lítio. Além
disso, avaliam responsividade a volume (delta PP e VVS) e podem mostrar ScVO2 online. Outros
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parâmetros indiretos medidos são: água pulmonar extravascular (EVLW), volume diastólico global (GEDV)
e volume sanguíneo intratorácico (ITBV).

• Análise do contorno do pulso: Consiste em uma medida do DC baseada no princípio de que o fluxo
sanguíneo pode ser estimado a partir da forma da onda de pulso arterial. Técnica minimamente invasiva.
(1) PiCCO e EV11000: Avalia índice cardíaco (por alterações no contorno da PA que identifica varações
do VS), ScVO2, VVS, delta PP, EVLW, GEDW e ITBV; e, necessita de acesso venoso central e cateter
arterial femoral específico de cada monitor. São calibrados por termodiluição transpulmonar. (2) LiDCO:
Avalia IC por alterações na curva de pressão de pulso, bem como VVS e delta PP. Calibrado pela infusão de
lítio. Necessita de acesso venoso central e cateter arterial específico radial ou femoral. (3) Vigileo/Flotrac:
Menos usado. Avalia IC por variações na curva de pulso, bem como VVS e ScVO2, se for usado um venoso
central específico (Presep). Não apresenta calibração, o que limita o método. Necessita apenas de linha
arterial femoral ou radial.

• Doppler transesofágico: Técnica que mede velocidade do fluxo de sangue na aorta descendente por
intermédio de um transdutor colocado no esôfago. Avalia fluxo de sangue na aorta e estime DC.

• Ecocardiograma: Método não invasivo, porém não contínua, útil na avaliação do paciente grave. Avalia
função miocárdica, DC, pressão do AD, pressão de AP, PAOP, presença de isquemia, bem como endocardite infeciosa, embolia pulmonar, dissecção da aorta, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco e
shunt intracardíaco. Também aplicada para avaliar volemia e responsividade de volume por intermédio
das alterações respiratórias do diâmetro da VCI (ECO transtorácico) e da VCS (ECO transesofágico).

• Bioimpedância e biorreactância: Por meio da colocação de eletrodos.
• Monitorização hemodinâmica funcional e Avaliação de responsividade a fluidos: Verificar
benefício de uma reposição volêmica, por meio do aumento do VS e DC em resposta a aumento da précarga (volemia). Isso pode ser avaliado na curva de Starling: A porção ascendente, em que a infusão de
volume provoca aumento no DC (porção volume responsivo), e uma porção em platô, na qual a infusão de
volume não aumenta do DC (não responsivo). O que resulta na reposição desnecessária de líquido. Inclui
também, variação da pressão do AD, da pressão sistólica, da pressão de pulso (ΔPP), do VS (VVS), do
diâmetro das veias cavas e o teste da elevação passiva dos MMII. As técnicas que utilizam a análise do
contorno do pulso para avaliar a responsividade a volume são baseadas na observação de que a ventilação
mecânica reduz o retorno venoso, aumenta a pós-carga e diminui o VS do VD, sendo que essas alterações
são mais marcadas quando o paciente se encontra na porção ascendente da curva de Starling, podendo se
beneficiar com a administração de volume. A monitorização que utiliza a análise do contorno de pulso, entretanto, exige que o paciente esteja ventilando mecanicamente com volume corrente entre 8 e 10ml/kg
de peso ideal, não apresente ventilações espontâneas durante o ciclo respiratório e não tenha arritmias
cardíacas.
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Indicadores estáticos

• Medidas de pressão: PVC e POAP, por exemplo, mostram grande diferença em relação a volumes
de enchimento, dependendo de outros fatores (PEEP, HVE).

• Medidas de volume: EDV, GEDV, ITBV e EVLW, são bons parâmetros de avaliação da pré-carga.
• Ecocardiograma: Avaliação de diâmetro e variação da VCI, função miocárdica, VS e pressões de
enchimento.
Indicadores dinâmicos

• Delta PP e VVS: Necessidade de sedação em VM com volume corrente de até 8ml/kg. Valores
acima de 12-15% indicam responsividade a volume.

• Elevação passiva das pernas (a 45o): Avalia aumento do DC após a elevação das pernas. Mobiliza
líquido das pernas e circulação esplâncnica. Aumento de 10% no VS e DC nos primeiros 30 a 60
segundo sugerem responsividade a volume.

• Prova de volume: (1) Mini desafio de fluidos (50-100ml), em que o aumento de 6-10% no DC
sugere responsividade ao volume. (2) Desafio convencional (500ml), em que o aumento de 15% no
DC sugere responsividade a fluidos; no entanto, apresenta maior chance de edema pulmonar.
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Trombose Venosa Profunda e Tromboembolismo Pulmonar
INTRODUÇÃO
• Epidemiologia: Doença tromboembólica venosa (DTV), abrange um espectro de apresentação, e é a
terceira causa de morte cardiovascular, atrás apenas do IAM e do AVC, apesar de ser a primeira entre as
causas potencialmente preveníveis entre pacientes hospitalizados.

• Trombose venosa profunda (TVP): É a coagulação sanguínea em uma veia profunda de um membro,
superior (frequentemente relacionado ao uso de cateter via acesso venoso central) ou inferior, ou pelve. É a
causa principal de embolia pulmonar, de origem sobretudo das veias íleo-femorais; com maior risco de
recorrência e evolução para síndrome pós-trombótica. Segundo a localização da sua ocorrência, pode ser
proximal (envolve a veia poplítea ou veias profundas mais proximais, do sistema femoral e/ou ilíaco) ou
distal (envolve somente a trifurcação das veias poplíteas, isto é, fibular, tibial posterior e tibial anterior).

• Embolia pulmonar (EP): É a obstrução da artéria pulmonar ou de um de seus ramos por algum material
(destaca-se trombo) originado de qualquer lugar do corpo. Pode ser classificada de acordo com o tempo
de instalação (agudo x crônico) e com a sua gravidade (submaciço x maciço), levando em consideração a
estabilidade ou instabilidade hemodinâmica do paciente. Representa uma mortalidade de 30%, sendo a
causa mais importante de morte hospitalar evitável.

• Fisiopatologia: A formação do trombo é decorrente das alterações na tríade de Virchow (estase venosa,
lesão endotelial e hipercoagulabilidade), que são muito frequentes na UTI: imobilidade, paresias, presença
de dispositivos intravasculares, lesão vascular após trauma ou cirurgias, estados de hipercoagulabilidade
relacionados à sepse ou condições inflamatórias sistêmicas, entre outros. Dessa forma, os pacientes críticos
são muito suscetíveis ao aparecimento de DTV. E, a sua migração até o leito vascular pulmonar leva ao TEP.
A fisiopatologia das alterações respiratórias, bem como da troca gasosa, do TEP é relacionada não só à
obstrução mecânica, mas também à presença de desbalanço na ventilação-perfusão, baixa saturação venosa de oxigênio, lesão de sufactante pelas atelectasias hemorrágicas e infarto pulmonares e liberação de
mediadores inflamatórios e humorais com vasoconstrição. O comprometimento hemodinâmico é
proporcional à área afetada, é mais exuberante e diretamente relacionado à evolução para choque (obstrutivo) e óbito precoce. O aumento da pós-carga do VD por conta da embolia gera a descompensação
cardíaca, com falência biventricular em decorrência da interação em série e em paralelo dos ventrículos.
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• Fatores de riscos relacionados à DTV: Idades >40 anos, obesidade, HPP de doença tromboembólica,
cirurgia recente, trauma, câncer em atividade, IAM, ICC, IRpA, infecção aguda, DII, síndrome nefrótica,
varicosidade nas veias periféricas, imobilização, paresia de membros, gravidez/puerpério, uso de contraceptivos orais, terapia de reposição hormonal (aumento do nível de estrogênio), trombocitopenia por heparina (HIT), presença de acesso venoso profundo, doença cerebrovascular, trombofilias, doença reumatológica e uso de drogas endovenosas ilícitas.

• Profilaxia de DTV: Para pacientes de UTI, sugere-se profilaxia farmacológica com HNF 5000UI, subcutânea, duas vezes ao dia ou HBPM (no mínimo enoxaparina, 40mg/dia ou daltoparina 5000UI/dia).

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP)
• Avaliação clínica: Edema, dor, eritema e empastamento muscular são alguns sintomas, mas muito inespecíficos no ambiente de UTI. Sugere-se uso do escore de Wells simplificado para predição.

• Diagnósticos diferenciais: Rabdomiólise, anasarca, celulite, cistos de Baker, hipoalbuminemia, compressão extrínseca e imobilismo são algumas condições que simulam TVP nos pacientes críticos.

• Exames complementares: Dosagem de D-dímero, venografia (padrão-ouro) e USG com compressão.
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)
• Manifestações clínicas: Podem ser assintomáticos (32%). Destaca-se dispneia (73%), hipoxemia,
taquipneia (54%), taquicardia (24%) (como mecanismos compensatórios), dor pleurítica (causada geralmente pela obstrução distal) (44%), tosse (34%) e sinais e sintomas de TVP (47%), tais como edema, dor,
eritema e empastamento muscular. No exame físico, pode-se auscultar estertores (18%) e sibilos, bem
como redução do murmúrio vesicular (17%) e hiperfonese de P2; e, observa-se turgência jugular
patológico (diante do aumento das pressões de enchimento de VD) e hemoptise. Em casos mais graves,
colapso circulatório ou choque.

• Diagnóstico diferencial: Pneumonia, DPOC agudizado, Asma agudizada, Síndrome Coronariana Aguda,
ICC descompensada, Miopericardite, Inflamação articulação tórax, Lesões musculares caixa torácica e Dispneia psicogênica.
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• Diagnóstico: Engloba escores clínicos para estimar a probabilidade de se ter TVP ou TEP (alta, intermediária ou baixa) e sequências de testes diagnósticos. Adota-se Escore de Wells modificado (mais clássico e conhecido, porém subjetivo) e Escore de Geneva revisado (mais objetivo). Em pacientes com baixa
probabilidade ou improvável (escore de Wells <4), solicita-se dosagem de D-dímeros: quando negativo
(<500ng/ml), exclui-se suspeita diagnóstico; caso elevado, segue-se com realização de AngioTC. Para
pacientes com alta probabilidade (escore de Wells ≥4), realiza-se diretamente AngioTC; visto que não é
suficiente para excluir TEP. A permanência de diagnóstico inconclusivo requer outros exames complementares, tais como cintilografia e arteriografia.

• Exames complementares: (1) Gasometria: Pode mostrar hipoxemia (diante da alteração vascular e troca
gasosa alveolar), hipocapnia e alcalose respiratória (decorrente da hiperventilação compensatória); porém
é inespecífico. (2) Dosagem de D-dímero: É o produto da degradação da fibrina; sendo um exame de alta
sensibilidade e baixa especificidade. De modo resumido, a dosagem de D-dímero altamente sensível (por
meio de testes enzimáticos imunofluorescentes, ELISA e métodos de látex quantitativos ou imunoturbidimétricos), quando abaixo do valor de corte (<500ng/ml) exclui TEP nos casos de probabilidade baixa e
intermediária (pré-teste); no entanto, não é suficiente para excluir TEP em pacientes com alta
probabilidade. Apresenta alto valor preditivo negativo. (3) BNP e troponina: São marcadores
prognósticos; quando elevados indicam comprometimento miocárdico, com pior evolução. (4) ECG: Comumente apresenta taquicardia sinusal (90%), inversão de onda T ou alteração do segmento ST; entretanto
são inespecíficos. Presença de S1Q3T3 ou BRD são mais específicas e mais comuns em cor pulmonale. (5)
ECO: Evidência de sinais indiretos de TEP (30-40%), especialmente relacionados à sobrecarga de câmeras
direitas (aumento do tamanho de VD, disfunção de VD, regurgitação tricúspide, movimento paradoxal
do septo interventricular, hipertensão pulmonar e sinal de McConnell). ECO transesofágico pode mostrar
trombo proximal na artéria pulmonar. (6) Radiografia de tórax: Apresentam alterações inespecíficas; pode
demonstrar hemielevação do diafragma e derrame pleural. Destaca-se sinal de Westermark (oligoemia
focal), sinal de Palla (dilatação da artéria pulmonar) e corcorva de Hampton (infiltrado trianglar com base
para pleural). (7) Doppler de MMII: Baixa especificidade, com fácil acesso, não invasivo, permite visualização
direta do trombo e possibilita identificar TVP (caso não ocorra colapso total das veias durante a compressão
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com a probe de ultrassom). O valor preditivo é alto para confirmar a presença da TVP nos casos sintomáticos de baixa probabilidade com D-dímero positivo ou nos casos sintomáticos de probabilidade intermediária/alta; nestes, o resultado negativo não descarta a presença de TVP (visto possível trombose pélvica, em
outro território ou já deslocado). (8) Cintilografia V/Q: Define diagnóstico apenas em pouco casos (3050%). Indicada para gestantes, alérgicos, portadores de doença renal grave, mieloma, claustrofóbicos e
obesos. (9) Arteriografia ou angiografia pulmonar (antigo padrão-ouro): Pouco utilizada atualmente. Maior
uso na embolectomia. (10) AngioTC: Exame diagnóstico definitivo; com crescente qualidade, técnica
menos invasivo, seguro e procedimento relativamente rápido e disponível. Apresenta alta especificidade
e sensibilidade, quando normal exclui TEP importante. Valor preditivo positivo >90%. É contraindicada
em insuficiência renal e alergia ao contraste. (11) PET/TC: Pouco uso; maior importância na investigação
neoplásica.
Observação: D-dímero pode estar elevado em: idosos, período neonatal, gravidez e puerpério, cardiopatia
isquêmica, paresias, infecção, neoplasias, cirurgias, trauma e queimaduras, CIVD, DTV, AVC, arteriopatia
periférica, aneurisma, IC, anemia falciforme, hemorragias, IRpA, doenças renais ou hepáticas, DII, terapia
trombolítica e dissecção de aorta.

• Estratificação de risco: Após diagnóstico. Importante para categorização de risco de complicações e
óbitos para uma adequada decisão terapêutica e alocação de tratamento. Segundo à gravidade, pode ser:
(1) TEP maciço, que em geral apresenta instabilidade hemodinâmica (presença de choque, PAS <90mmHg
ou queda de 40mmHg por mais de 15 minutos (hipotensão), na ausência de hipovolemia, arritmia ou sepse;
bem como disfunção de VD) e são de alto risco; (2) TEP submaciço (normotensão e hipocinesia do VD),
com risco intermediário; e, (3) TEP pequeno ou de baixo risco (normotensão e VD normal). Estes últimos
frequentemente apresentam estabilidade hemodinâmica. Nas situações de TEP maciço adota-se uma
conduta agressiva de reperfusão do sistema circulatório pulmonar (fibrinólise, quando contraindicado,
embolectomia), a fim de reverter a fisiopatologia do choque obstrutivo. Por outro lado, em casos de
estabilidade hemodinâmica, adota-se terapia de anticoagulação e, quando contraindicada, colocação de
filtro de VCI.

• Abordagem terapêutico: A modalidade do tratamento depende da gravidade do paciente.
(1) Manejo geral: Principalmente alívio de sintomas, com possível uso de analgésicos. Em relação ao
suporte respiratório, faz-se suplementação de oxigênio, com IOT + VM. O uso de ventilação não invasiva
não é validado para o suporte de insuficiência respiratória aguda por TEP. Sobre suporte hemodinâmico,
realiza-se hidratação venosa (atentar para aumento do estresse à parede do VD); administração de
vasopressores e inotrópicos (dobtamina) podem ser necessários.
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(2) Anticoagulação plena: Comprovadamente reduz a mortalidade em 80-90%. Preferencialmente, adotase HBPM, uma vez que apresenta menor mortalidade, menor taxa de recorrência de eventos tromboembólicos e menor taxa de sangramento em comparação à HNF. São elas: enoxaparina (clexane) 1mg/kg, via
SC, duas vezes ao dia ou 1,5mg/kg, uma vez ao dia; e, dalteparina 100UI/kg duas vezes por dia ou
200UI/kg uma vez por dia. Tem como vantagem não necessidade de monitorização laboratorial, podendo
ser dosado com atividade fator antiXa. Entretanto, não é recomendada na presença de ClCreat <30ml/min;
em caso de sangramento, apresenta reversão parcial com protamina; e, apresenta risco de trombocitopenia
induzida por heparina. Outros anticoagulantes utilizados são: Fondaparinux (inibidor do fator Xa via
antitrombina) e HNF 80UI/kg IV em bolus seguido de 18UI/kg/h, sendo sua dose monitorizada com PTT
a cada 6h. HNF é tratamento de escolha para pacientes muito instáveis; indicada especialmente em hipotensão persistente, possibilidade de trombólise, ClCr <30, risco aumentado de sangramento e condições
em que a absorção via subcutânea é impossível (obesidade mórbida, anasarca). E, tem como vantagens
reversão total com protamina e uso em insuficiência renal aguda.
(3) Filtro da veia cava inferior (FVCI): Visa à interrupção mecânica, a fim de se evitar que novos trombos
localizados em MMII se desloquem para a circulação pulmonar. Sugere-se que sua colocação reduz risco
a incidência de TEP, mas aumenta a de TVP. Indicada em casos de contraindicação à anticoagulação, na
sua falha ou apresentação de complicações; além disso, para pacientes limítrofes em que novo episódio de
TEP é de alto risco.
(4) Trombólise farmacológica: Apenas para pacientes com diagnóstico confirmado e indicada para
pacientes com instabilidade hemodinâmica. Acelera a melhora hemodinâmica por rápida recanalização,
entretanto, apresenta maior incidência de complicações hemorrágicas. Sugere-se a preferência pela
alteplase 100mg IV, vista sua especificidade pela fibrina, tempo de infusão mais curto (2h) e menor incidência de sangramentos. É um ativador direto do plasminogênio. Na sua falta, a estreptoquinase, amplamente difundido no Brasil para IAM, também é recomendada. É mais barata, mas com muitos efeitos colaterais. Assim como uroquinase, não são ativadores diretos do plasminogênio. Entre as contraindicações da
terapia trombolítica, podemos citar: hemorragia intracraniana anterior, neoplasia intracraniana conhecida,
sangramento ativo ou diátese hemorrágica, hipertensão grave não controlada, AVC em 3 meses, trombocitopenia e cirurgia nos últimos 10 dias.
(5) Emblectomia: São procedimentos percutâneos de fragmentação do TEP; consiste em retirada
mecânica, por via cateter ou cirúrgica. Recomendada apenas nos casos de contraindicação de trombólise
farmacológica ou sua falha, diante das altas taxas de complicações (por exemplo, perfuração das artérias
pulmonares). A trombólise in situ é indicada para pacientes com instabilidade hemodinâmica persistente
apensar da trombólise sistêmica; terapia primária em fase de investigação.
Observação: Contraindicação da anticoagulação e trombolíticos.
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• Tratamento a longo prazo: Manter anticoagulação após alta hospitalar. O principal objetivo é prevenir
a recorrência do TEP (<1%); sendo utilizados usualmente os cumarínicos, antagonistas da vitamina K,
destacando-se a varfarina (marevan), por via oral. No Brasil, também se administra a femprocumona. Recomenda-se iniciar a varfarina no 1º dia após o episódio agudo e ajustar as suas doses pelo tempo de
protrombina para manter um INR, entre 2,0 e 3,0. A heparina deve ser mantida durante 5 a 7 dias,
concomitantemente com o varfarina, até que o alvo do INR seja alcançado. A duração da anticoagulação
oral deve ser individualizada: em caso de fator de risco persistente e ocorrência de segundo evento, uso
por tempo indeterminado; se não houver fator de risco persistente, adota-se seu uso de 3-6 meses.
Estudos apontam para uma maior incidência de recorrência de TEP, entre aqueles anticoagulados por um
período mais curto. Além disso, ambulatorialmente, recomenda-se também novos anticoagulantes, tais
como dabigatran, rivaroxaban e apixaban.

• Prognóstico: Modelos prognósticos, como o PESI e o s-PESI só avaliam o risco de mortalidade. Atualmente, a associação do PESI a dosagem de BNP pode avaliar também o risco de complicações. BNP e a
troponina são marcadores laboratoriais mais utilizados, apesar de terem um baixo valor preditivo de mortalidade, identificam consistentemente um curso clínico benigno, quando suas dosagens são normais ou
baixas.

• Complicações: São considerados os eventos adversos precoces mais comuns, a recorrência do TEP e o
choque. Outros fatores incluem pneumonia/alveolite por infarto pulmonar decorrente do TEP. Uma das complicações mais tardias mais recorrentes é a como a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC).
O desenvolvimento de dispneia, principalmente nos dois primeiros anos após o TEP, deve tê-la como diagnostico diferencial.
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Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA)
INTRODUÇÃO
• Respiração: Consiste no processo fisiológico de trocas de gases entre o organismo e o meio ambiente.
Visa a manutenção dos níveis ideais de O2 e CO2 nos tecidos, a partir da transferência desses gases entre
alvéolos e sangue, com consequente regulação do pH sanguíneo (hematose). Esse processo é responsável
pelo funcionamento ideal e integrado dos diferentes sistemas.

• Componentes do sistema respiratório: Sistema nervoso (central e periférico), sistema neuromuscular
(incluindo músculos respiratórios e caixa torácica), parênquima pulmonar, vias aéreas, sistema
cardiovascular e hemoglobina. Os dois primeiros constituem a “bomba” ventilatória do sistema e são responsáveis pelo volume-minuto e pela ventilação alveolar; falhas na sua função resultam em represamento
de PCO2 no sangue e hipercapnia (esta, por sua vez, pode comprometer a oxigenação de forma secundaria,
impedindo a renovação do gás alveolar). As afecções do parênquima pulmonar e das vias aéreas (sobretudo
das inferiores) resultam em prejuízo principalmente da oxigenação, sendo mantida a eliminação de CO2
desde que a “bomba” ventilatória esteja funcionando adequadamente. O último elo da corrente consiste no
sistema de transporte de gases para os tecidos do organismo. Quadros de choque ou disfunção da hemoglobina também podem ser causas da IRPA. Falhas em um ou mais dos componentes do sistema podem
resultar no quadro de origem multifatorial.

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA (IRPA)
• Definição: Insuficiência respiratória é uma síndrome caracterizada por hipoxemia com ou sem
hipercapnia e desconforto respiratório; ocorre pela incapacidade do sistema respiratório em promover a
troca adequada de gases: captar O2 (PO2) e/ou remover CO2 (PCO2). No caso das agudas, a instalação é
em minutos ou horas e se caracteriza por instabilidade. Do ponto de vista gasométrico: (1) PaO2 <5560mmHg, com paciente respirando em ar ambiente (FiO2 0,21); (2) PaCO2 >50mmHg, usualmente
causando acidose respiratória (pH <7,35) (isso não é válido para pacientes retentores de CO2 crônicos);
(3) caso esteja com O2 suplementar, PaO2/FiO2 <300mmHg (PEEP indicativo de oxigenação em relação
ao oxigênio ofertado; importante para avaliar a gravidade da lesão pulmonar e possível desmame respiratório.

• Fisiopatologia da IRpA: Pode ocorrer por diferentes mecanismos, destacando: (1) Hipoventilação, caracterizada pela renovação ineficaz do ar alveolar, com subsequente da alteração da FR e profundidade da
respiração. O que resulta em baixas concentrações de O2 (hipoxemia) e elevadas de CO2 (hipercapnia). A
sua origem é de causas extrínsecas ao parênquima, tais como obstrução de via aérea, fraqueza muscular,
depressão do centro respiratório, obesidade e apneia do sono. (2) Distúrbios de difusão, em que há espessamento da membrana alvéolo-capilar, dificultando a difusão. Como CO2 é mais difusível pela membrana,
resulta em hipoxemia e normocapnia (em fases avançadas, hipercapnia). O mecanismo compensatório consiste na hiperventilação, com objetivo de aumentar os níveis de O2 e reduzir CO2 (hipocapnia). (3)
Distúrbios na ventilação-perfusão (V/Q), são principais causadores de IRpA. (4) Inalação de gás com
baixa concentração de O2, como ocorre na intoxicação por CO (que apresenta alta afinidade pelo Hb). A
carboxihemoglobina reduz liberação de O2 tecidual. Além disso, por CO inibir o citocromo P450, há uma
redução do uso de O2 para formação de energia.
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• Distúrbios na ventilação-perfusão (V/Q): É a principal causa de IRpA. Relação ventilação-perfusão
(RVP) é determinada pela ventilação alveolar (V) sobre fluxo sanguíneo (Q). Sempre que V/Q estiver abaixo
do normal (tende a 0), ocorre ventilação inadequada ou nula para prover O2 necessário para oxigenar
completamente o sangue que flui pelos capilares alveolares; portanto, determinada fração do sangue venoso que passa não é oxigenada, recebendo o nome de sangue derivado ou shuntado. Como mecanismos
compensatórios temos hiperventilação e vasoconstrição hipóxica (desvio do sangue para capilares ventilados, que em casos graves pode levar à hipertensão pulmonar – cor pulmonale aguda –, e enchimento de VD
prejudicado). Pode ter causa na lesão parenquimatosa pulmonar (EAP, pneumonia, SARA, DPOC e Asma)
ou vascular (fístula arteriovenosa congênita, síndrome Osler-Weber-Rendu, síndrome hepato-pulmonar).
Por outro lado, quando a ventilação de alguns alvéolos for grande, mas o fluxo alveolar for baixo, V/Q acima
do normal, tende ao infinito; diz-se que a ventilação é desperdiçada e não há troca gasosa (espaço morto),
o que leva à hipoxemia e hipercapnia. Em geral, apresenta causas vasculares, como embolia pulmonar,
choque e HAP primária.

• Classificação da IRpA: (1) Pulmonar (tipo 1) ou hipoxêmica: Corresponde à alteração na membrana
alvéolo-capilar ou na relação V/Q (≤0); são decorrentes de doenças intersticiais (edema pulmonar cardiogênico e fibrose intersticial idiopática), de preenchimento ou compressão de parênquima por líquidos, secreções ou atelectasia (pneumonia e derrame pleural) e que acometem a circulação vascular pulmonar
(embolia pulmonar). E, é definida por uma PaO2 <55-60mmHg, em ar ambiente ou na vigência de oxigenoterapia. Para diferenciar o distúrbio V/Q (baixo) dos shunts arteriovenoso (V/Q = 0), faz-se oferta de O2
suplementar: a hipoxemia induzida pelo distúrbio V/Q responde ao O2 suplementar, enquanto o shunt
não, pois os alvéolos não estão ventilados (colabados ou preenchidos), fazendo com que a resposta da
PaO2 com a suplementação de O2 seja fraca ou nula; a solução é por meio da ventilação mecânica positiva.
(2) Extrapulmonar (tipo 2) ou hipercápnica: Capacidade de troca gasosa é mantida, porém a ventilação é
prejudicada por alguma patologia, por exemplo, doenças neurológicas, neuromusculares, limitadoras da
expansão da caixa torácica e obstrução de vias aéreas, como a queda de língua causada pelo uso de benzodiazepínicos. Caracteriza-se por uma elevação da PaCO2 >45-50mmHg com acidemia resultante; está
invariavelmente associada à hipoventilação alveolar, sendo a hipoxemia dela resultante, de grau leve. (3)
Mista (tipo 3): Envolve mais de um dos mecanismos em uma mesma condição clínica; a exemplo: AVC
associado a pneumonia ou edema agudo de pulmão com fadiga diafragmática. (4) Tipo 4: Representa o
estado de hipoperfusão, geralmente de origem cardiogênica.
Observação: São exceções a esta classificação, os distúrbios do transporte do oxigênio por insuficiência
cardiovascular e/ou disfunções da hemoglobina (incluindo a presença de níveis elevados de metemoglobinemia no sangue) e as situações de hipoxemia decorrentes de redução da PO2 atmosférica em elevadas
altitudes.
IRpA

Alterações gasométri-

Fisiopatologia

Cenários clínicos

cas

Hipercápnica
(Tipo II)

Raio-X de tórax

pH

PaCO2

PaO2

V

P(A-a)O2

↓↓

↑↑

↓

A
↓↓
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Doenças neuromuscula-

Normal ou

res, overdose de sedati-

quase normal

vos
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Hipoxêmica

↑

↓ ou N

↓↓

↑

↑↑

↓

↑

↓↓

↓

↑

(Tipo I)
Mista

Pneumonia grave,

Opacidades

SARA

pulmonares

Edema agudo de pulmão

Opacidades

com fadiga diafragmática

pulmonares

• Sinais e sintomas: De modo geral, na hipoxemia com ou sem hipercapnia, os pacientes apresentam
“desconforto respiratório”, caracterizado por combinação de um ou mais achados: alteração do estado mental (agitação à sonolência), sinais de aumento do trabalho respiratório (batimento de asa de nariz, uso da
musculatura acessória da respiração, retração ou tiragem intercostal, sinal de Hoover, taquipneia, respiração
paradoxal), cianose central, sudorese, taquicardia, hipertensão ou outros sinais de liberação adrenérgica.
Caracteristicamente a hipercapnia produz aumento da PIC e torpor, podendo evoluir para narcose; associase a tremores de extremidades e vasodilatação cutânea.

• Diagnóstico: Em geral, clínico. Laboratorialmente, é essencial a avaliação gasométrica, com cálculo do
gradiente ou diferença alvéolo-arterial O2. Na IRpA tipo II (ventilatória isolada), P(A-a)O2 ≤15-20mmHg, já
na do tipo I, >15-20mmHg. Na oximetria de pulso, afirma-se a insuficiência respiratória aguda quando
Sat02 <90%, exceto em pacientes com DPOC (visto mecanismo compensatório e adaptativo), e PaO2 ideal
baixa para idade (necessidade de realizar cálculos). Sobre exames complementares, solicita-se exame de
imagem (radiografia, TC e RM), arteriografia, ECG, ECO, USG, cintilografia, bem como provas de função
pulmonar, bioquímica (eletrólitos, glicemia e função renal) e hemograma.

• Diferença alvéolo-arterial de O2: Simbolicamente, PAO2 – PaO2 ou P(A-a)O2. O cálculo se dá: PAO2
= [FIO2 x (Patm – PH20)] - (PaCO2/R), em que: PAO2 é a pressão alveolar de oxigênio; PaO2, pressão
arterial de oxigênio (PaO2 = [96,2 – (0,4 x idade)]; Patm, pressão atmosférica (=740 no nível do mar); PH2O,
pressão parcial de H20 (=47mmHg a 37oC); FIO2, fração inspirada de oxigênio; e, R, coeficiente respiratório,
assumido como 0,8. É melhor indicativo para distúrbios da IRPA tipo I (hipoxêmica), em que o valor da
P(A-a)O2 está aumentado (normal, por volta de 5), decorrente de lesão parenquimatosa pulmonar e dos
variados graus de desequilíbrio ventilação/perfusão. Vale ressaltar que a cada década vivida, o seu valor
tende aumentar +1, chegando ao máximo de +14.

• PaO2 ideal: É calculado como PaO2 ideal = 100 – (0,3 x idade). É importante para investigar a causa da
hipoxemia do paciente. Além disso, pode avaliar a hipoxemia através da relação da PaO2 com a fração
inspirada de O2 (FIO2), a chamada P/F, que deve ser maior que 300.

• Princípios do tratamento IRpA: Busca-se resolução e/ou compensação da doença determinantes, alívio
do desconforto respiratório, com objetivo principal da correção da hipoxemia e da acidose respiratória. O
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tratamento é inicialmente de suporte, envolvendo oxigenoterapia com ou sem suporte ventilatório
mecânico (em casos mais graves), a fim de ajustar a FIO2 e aplicar pressões positivas (melhorar relação
V/Q), enquanto se busca tratar a causa de base. É importante a manutenção dos níveis de hemoglobina, a
otimização do débito cardíaco e correção da hipercapnia quando houver acidose respiratória e/ou desconforto clínico com VNI ou IOT.

• Oxigenoterapia: Realizada por meios de baixo fluxo (como cateter nasal) ou alto fluxo (a exemplo,
máscara de Venturi, cateter de alto fluxo por prongas nasais). Alcançando-se uma SaO2 de 90-92% de
hemoglobina geralmente se garante um conteúdo arterial de O2 (CaO2) satisfatório. Valores ao redor de 60
a 70mmHg de PaO2 são suficientes para tanto. Elevações maiores da PaO2 influenciam a SaO2 de forma
apenas marginal e têm pouca influência no transporte de O2. A resposta à oxigenoterapia deve ser avaliada
e interpretada visando estabelecer a causa predominante de hipoxemia (diferenciando shunt de desequilíbrio V/Q) e para determinação da gravidade nos casos de lesão pulmonar aguda. O indicador mais utilizado
na prática é a relação PaO2/FIO2. Os valores normais se situam em torno de 450 a 500. Valores inferiores a
200 indicam presença de mais de 20% do parênquima pulmonar com áreas de shunt. Valores entre 200 e
300 indicam entre 10 a 20% de shunt. Vale ressaltar que a oxigenoterapia não reverte a hipercapnia. Esta
requer intervenções que aumentem a ventilação alveolar, como a ventilação mecânica (invasiva ou não invasiva). Em casos de IRPA hipercápnica a administração de oxigênio em excesso pode agravar o quadro
por efeito da hiperóxia atenuando o drive respiratório e ao mesmo tempo induzindo atelectasias de absorção e eventual piora da relação V/Q nos pulmões. Tal efeito adverso ocorre com mais frequência nos pacientes com DPOC grave exacerbada e outras situações que cursam com IRPA hipercápnica.

Dispositivos de oxigenote-

FIO2

Principais indicações

rapia
Cateter nasal de O2

Máscara facial de Venturi

Cada L/min aumenta em 3 a 4% a

Casos menos graves.

FiO2. Uso de baixos fluxos, ideal

Qualquer IRpA sem shunt como

máximo de 5L/min.

mecanismo predominante

Mistura ar-oxigênio. FiO2 precisa

Necessidade de precisão de titu-

(24 a 50%). Uso de altos fluxos.

lação de FiO2. Exacerbação de
DPOC ou IRpA mista

Máscara facial de aerosol

Combinações variáveis de O2 e flu-

Qualquer IRpA hipoxêmica não

xos moderados.

refratária a O2.

Máscara facial com reserva-

Alta concentração (90 a 100%) de

IRA hipoxêmica com predomínio

tório

O2 e altos fluxos.

de

shunt

(SARA,

Pneumonia

grave).
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• Suporte ventilatório mecânico: Forma invasiva (intubação orotraqueal, IOT; em paciente mais grave)
ou não invasiva (máscaras ou interfaces especiais; em casos menos graves). Indicado quando houver uma
incapacidade de proteção de vias aéreas, oxigenação e ventilação inadequadas por outros métodos,
necessidade de redução de pressão intracraniana (PIC) e insuficiência respiratória associada à
instabilidade hemodinâmica importante.

SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO (SDRA), ANTIGA SARA
• Definição: Trata-se de um edema pulmonar inflamatório que cursa com hipoxemia grave e
insuficiências respiratórias. É caracterizada por uma lesão pulmonar heterogênea, na qual áreas sãs coexistem com regiões extremamente lesadas.

• Critérios diagnósticos: De acordo com definição de Berlim 2012, (1) Início ou piora dos sintomas
respiratórios na última semana. (2) Opacidades bilaterais na radiografia ou TC, não explicadas por derrames, atelectasias lobares ou nódulos. (3) Insuficiência respiratória não pode ser totalmente explicada
por IC ou sobrecarga de volume. Necessidade de avaliação mais objetiva (por exemplo, com ECO), caso
nenhum fator de risco para SDRA é identificado. (4) Hipoxemia grave (refratária à suplementação de O2),
medida pela redução da relação PaO2/FiO2 ≤300 (ou com PEEP ≥5). Foi retirado o termo lesão pulmonar
aguda. De acordo com oxigenação, classifica-se em SDRA leve (P/F entre 200-300); moderada (P/F entre
100-200); e, grave (P/F <100).

• Etiologia: Desencadeada por injúria pulmonar primária (SDRA primária), como aspiração, pneumonia,
lesão inalatória, afogamento, trauma torácico e eventos embólicos. Dano direto é mais epitelial. Ou, por
doença inflamatória sistêmica (SDRA secundária), como infecção, sepse, choque, trauma, queimadura e
CIVD. Dano indireto é mais endotelial.

• Fisiopatologia: Estímulo inflamatório (pulmonar ou extrapulmonar), com alteração da permeabilidade
membranar alveolar-capilar, permitindo a perpetuação do estado inflamatório e acúmulo de líquido na luz
alveolar. Destaca-se entre as citocinas IL1, TNF-α e neutrófilos ativados. O resultado é maior resistência,
menor complacência, dificuldade de ventilação pulmonar, aumento do espaço-morto e piora da troca gasosa (hipoxemia severa). É dividida em fases exsudativa, proliferativa e fibrótica.

• Manejo clínico: Não há tratamento específico e único para SDRA. Engloba (1) correção da causa de
base, (2) ventilação protetora e (3) terapias adjuvantes.

• Correção ou eliminação da causa de base: Por exemplo, em SDRA decorrente de choque séptico pulmonar, deve-se iniciar medidas de suporte e ATB adequados; e, em pancreatite aguda grave com infecção
da necrose, necrosectomia cirúrgica é recomendada.

• Estratégia ventilação protetora: Componente terapêutico mais importante, visto que reduz mortalidade, aumenta taxa de desmame e de alta. (1) Ventilação com baixo volume corrente (em torno de 4-6ml/kg
do peso ideal), (2) controle da pressão de platô (limitar a pressão de platô inspiratória em 30cmH2O), (3)
titular PEEP ideal (fator mais importante para aumento da sobrevida na SARA; maior PEEP para melhor
oxigenação, sem aumento significativo das pressões das vias aéreas em decorrência da baixa complacência
pulmonar; preferencialmente driving pressure ou pressão de distensão <15cmH20), (4) hipercapnia permissiva (consequência do VC baixo e PEEP elevada), (5) uso de menor FiO2 possível (de preferência, manter
<60%, para minimizar efeitos deletérios da hipóxia), mantendo SatO2 entre 92-94%, (6) manter FR entre
20-35irpm, e (7) recrutamento alveolar (open-lung ventilation), especialmente em casos refratários. Este
consiste no aumento escalonado da PEEP durante determinado período de tempo, variando conforme o
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protocolo adotado e visando manter alvéolos funcionantes abertos por mais tempo. Tais manobras devem
ser utilizadas com cuidado, pois elevações da PEEP podem ocasionar repercussões hemodinâmica com
queda do retorno venoso, do DC e hipotensão por aumento da pressão intratorácica.
Observação: VM é o fator de maior impacto na mortalidade da SDRA. A estratégia de ventilação protetora
tem como benefícios melhora da troca gasosa, menor inflamação pulmonar e melhora da capacidade funcional a médio prazo. Entretanto, a pressurização positiva pode trazer como complicações barotrauma, volutrauma, atelectrauma e biotrauma. Busca-se “safe window” (limítrofe entre volutrauma e atelectrauma).
Além disso, em 48-72hs, todos os pacientes com SARA devem ser ventilados em modos controlados. VNI
pode ser recomendada em SDRA leve e sem disfunção orgânica.

• Terapias adjuvantes: Medidas sem impacto significativo na redução da mortalidade. (1) Posição de pronação: Decúbito ventral pode aumentar significativamente a oxigenação e a relação P/F na SDRA, visto que
melhora a expansão das regiões dorsais dos pulmões, recrutando alvéolos e redistribuindo a ventilação.
Isto é, há uma homogeneação entre perfusão e ventilação. Deve ser aplicada por períodos curtos (6h) para
pacientes com SDRA moderada a grave (que mantêm pressões de platô elevadas e não toleram reduções
na FiO2), com IVD e hipoxemia controlada e com dificuldade de manutenção da estratégia protetora dentro
dos limites de segurança (ΔP <15cmH2O e pH >7,15). Segundo as diretrizes brasileiras, está indicada em
pacientes com P/F >150 por pelo menos 16 horas. Não se deve repetir ao atingir P/F >150, com PEEP
≥10cmH2O. Vantagem por ser de baixo custo e diminuir mortalidade. Possíveis complicações são úlceras
de pressão, deslocamento da IOT e PCR. (2) Corticosteroides: Uso controverso. Indicado apenas na SDRA
com lavado broncoalveolar (BAL) rico em eosinófilos, denominado de pneumonia eosinofílica aguda. (3)
Membrana de oxigenação extracorpórea (ECMO): Indicada após uso de manobras adjuvantes durante pelo
menos 3h, em pacientes com PaO2 <80cmH2O e FiO2 >80%. (4) Cânula nasal de alto fluxo: Pode prevenir
IOT em alguns casos. (5) BNM: Recomendado para pacientes com P/F <120 sob sedação profunda. Uso de
cisatacúrio. Diminui assincronia paciente-ventilador e reduz mortalidade.

- Caso clínico CSSJ: Paciente 30 anos, sexo feminino, 50kg, internada por sepse urinária sem indicação
cirúrgica. Apresenta com 48h de internação, dispneia progressiva nas últimas horas. No momento, encontra-se agitada, FR 35irpm, FC 115bpm, PA 175x95mmHg, SatO2 80%, com fluxo de O2 a 5l/min na macronebulização. Utiliza musculatura acessória. Radiografia de tórax com infiltração alveolar bilateralmente,
sem sobrecarga cardíaca ou volêmica; corrobora para insuficiência respiratória grave. Diagnóstico de
SARA. A conduta mais adequada é sedação, IOT e balanço hidroeletrolítico equilibrado. Posteriormente,
já em VM, paciente está sedada (RASS 5) em modo PCV com PEEP 12, ΔPCV 16, FiO2 80%, Vt 650ml, FR
18irpm e SatO2 95%. Em relação aos sinais vitais, PaO2 88mmHg, FC 89bpm, PA 110x65mmHg. O mais
adequado agora é: Reduzir ΔPCV, objetivando Vt em torno de 300ml e FiO2 para SatO2 >90%.
Preconiza-se, em SRDA, o ajusto de volume corrente de 4-6ml/kg. No quinto dia de VM, paciente apresenta melhora progressiva dos parâmetros inflamatórios. Sedada, despertável, FC 89bpm, PA
114x75mmHg, FR 18irpm, PSV 10+6, FiO2 0,35, Vt 330, SatO2 98% e PaO2 120 (P/F 342). O próximo
passo é: Suspender a sedação e realizar o teste de respiração espontânea para programar extubação.

- Questão CSSJ: Sobre os pacientes em VM por SDRA: Deve ser evitado o balanço hídrico positivo.
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Ventilação Mecânica (VM)
INTRODUÇÃO
• Definição: Processo pelo qual se busca garantir artificialmente a entrega de gás aos pulmões.
• Objetivo: Manter níveis adequados de pO2 e pCO2, além de diminuir o trabalho dos músculos inspiratórios.

• Tipos: VM pode ser utilizada de forma (1) não invasiva, por meio de uma interface externa, geralmente
uma máscara facial; ou (2) invasiva, por meio de um tubo endotraqueal ou cânula traqueostomia. A partir
disso, tem-se um processo em que através de geração de pressão positiva nas vias aéreas por uma máquina
possibilita substituir, em parte ou no todo, a função respiratória de determinado paciente.

• VM prolongada: Dependência de VM, invasiva ou não invasiva, por >6h/d e por tempo >3 semanas.
MECÂNICA E FISIOLOGIA RESPIRATÓRIA
• Fluxo: É o volume de gás passando por um ponto fixo em uma unidade de tempo (L/s). Difere da
velocidade (distância/s). Apresenta uma relação linear com diâmetro da via aérea e pressão.

• Volume: É o espaço ocupado por um gás. O volume ocupado por um número fixo de moléculas varia
conforme temperatura e pressão.

• Volume corrente (VC): É o volume mobilizado durante a inspiração e expiração. É a medida da ventilação mais importante, sobretudo o VC expiratório. Garantir um bom volume corrente é garantir a ventilação
e a eliminação do CO2. Preconiza-se, em geral, o ajusto de VC de 6-8ml/kg (em menor número na síndrome do desconforto respiratório agudo, 4-6ml/kg).

• Pressão: Colisão de moléculas de gás contra uma superfície; expressa-se em força por área (F/A). As
pressões das vias aéreas podem ser obtidas diretamente por ventiladores mecânicos mais modernos ou
manualmente com manovacuômetros. Destaca-se pressão alveolar e pressão pleural; cuja diferença determina pressão transpulmonar, importante no conceito da lesão induzida por VM.

• Pressão de pico (Ppico): ´Máxima pressão detectada pelo VM.
• Pressão de platô (Pplatô): Reflete pressão alveolar. Para sua medida, realiza-se pausa inspiratória.
• Pressão inspiratória máxima (Pinsp máx): Medida que avalia fraqueza muscular. Em geral, é entre -80
a 0cmH2o. Pode apontar a necessidade de ventilação mecânica iminente.

• Positive Ending Expiratory Pressure (PEEP): Pressão positiva ao final da expiração. Pode ser (1)
intrínseca ou fisiológica (aproximadamente de 3 a 5cmH2O), que previne o colabamento dos alvéolos pulmonares ao final da expiração. e (2) terapêutica, determinada pelo ventilador e empregada em níveis mais
elevados a depender do grau de oxigenação do paciente, visando manter abertura alveolar, otimizando a
troca gasosa e diminuindo a lesão por abertura e fechamento cíclico dessas estruturas (shear stress).
Além disso, pode ser (3) patológica, ou autoPEEP, que é resultado de tempo expiratório inadequado. Um
exemplo de autoPEEP é DPOC, condição que leva ao aumento da frequência respiratória e/ou redução do
tempo expiratório, e consequentemente, a retenção de ar dentro dos alvéolos, sem tempo de esvaziamento;
nessa resistência de vias aéreas, para medir a PEEP, deve realizar uma pausa expiratória com paciente
sedado. No entanto, deve-se atentar para o aumento da pressão inspiratória final, visto o risco de
sobredistensão alveolar; e, aumento da pressão intratorácica e da capacidade residual funcional, uma
vez que reduz pressões de enchimento cardíacas, subsequente retorno venoso e hipotensão.
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• Complacência pulmonar: Relação entre a alteração de volume e a alteração de pressão gerada em
uma unidade alveolar. Reflete a expansibilidade do pulmão. É expressada como C = ΔV/ΔP. E, sua relação
inversa, elastância = 1/C. Pode ser dividida em dinâmica, que depende da pressão de pico (Cdim = VC/Ppico
- PEEP), em geral 60 a 100cmH2O; e, estática, dependente de pressão de platô (Cest = VC/Pplatô - PEEP),
de 50 a 80cmH2O. Vale ressaltar que as condições que mais alteram a expansibilidade pulmonar, seja por
distúrbio do próprio pulmão (SDRA), seja por problema na caixa torácica (cifoescoliose grave), são as que
mais afetam a complacência do sistema.
Observação: A complacência dinâmica varia em função da Ppico e, portanto, pode ser influenciada pela
resistência do sistema. Nesses casos, como em um paciente com DPOC grave, pode-se ter um valor desproporcionalmente baixo da complacência pulmonar e, passa a ser mais interessante a medida da Cest.

• Resistência: Refere-se como pressão necessária pra gerar fluxo. R = ΔP/F; e, Condutância = 1/R. Alterase em doenças obstrutivas crônicas (como DPOC e asma); e, é inversamente proporcional à quarta potência
do raio do tubo. Pode ser dobro em paciente com tubo orotraqueal.

• Janela de tempo: O intervalo de tempo entre a abertura de válvula inspiratória.
• Curvas ventilatórias: As principais são: (1) curva de pressão-tempo (mais utiliza), (2) curva defluxotempo e (3) curva de volume-tempo. Destaca-se também (4) curva de pressão-volume, em formato de
loopinng, que representa visualmente a complacência pulmonar. Para um determinado volume de ar inspirado, a pressão é tanto maior quanto menor for a complacência pulmonar.

VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA
• Indicações: (1) Insuficiência respiratória aguda, caracterizada por hipoxemia; (2) Insuficiência
ventilatória aguda, caracterizada principalmente por insuficiência respiratória por hipercapnemia diante da
hipoventilação pulmonar; (3) Incapacidade de proteção de vias aéreas (geralmente Escala de Coma de
Glasgow, ECG <8), como ocorrem em TCE; (4) Limitações da VNI. Como complemento, indica-se VM invasiva em casos de: Rebaixamento do nível de consciência ou perda dos reflexos protetores da via aérea;
Instabilidade hemodinâmica; Obstrução grave de vias aéreas superiores; RCP prolongada; Sinas de grave
esforço ventilatório (fadiga); Tórax instável; Grande volume de secreção não depurada adequadamente pelo
paciente; Prevenção de complicações respiratórias; e Apneia.

• Variáveis dos modos ventilatórios: (1) Disparo, determinante para desencadear uma respiração pode
ser: pela detecção da geração de fluxo ou pressão provocado pelo próprio esforço do paciente (modo assistido ou espontâneo), tempo pré-determinado do aparelho (modo controlado) ou ambos. (2) Limite,
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determinante limitador da respiração, pode ser por: pressão ou fluxo. (3) Ciclo, determinante do fechamento
da válvula inspiratória, pode ser por tempo, volume ou fluxo. Isso determina as quatro fases do ciclo
ventilatório: fase de disparo, fase inspiratória, fase de ciclagem e fase expiratória.

• Modos ventilatórios básicos: (1) Controlado: Todas as fases do ciclo ventilatório são determinadas pelo
VM, sem participação do paciente. (2) Assistido: Paciente apenas dispara o ventilador; controle do fluxo e
ciclagem são dadas pelo aparelho; (3) Espontâneo: Paciente é responsável por disparo do ventilador e influencia diretamente no fluxo recebido e na ciclagem.

• Ventilação volume controlado (VCV): Disparo controlado ou assistido. Variável de controle é volume;
isto é, ciclagem é determinada pelo volume corrente pré-estabelecido. E, variável de limite é fluxo. Logo, a
relação Insp/Exp depende do fluxo respiratório: quanto maior o fluxo inspiratório, menor o tempo inspiratório e menor a relação Insp/Exp. Pressão nas vias aéreas é variável, dependendo da capacidade de acomodação do sistema ventilatório ao volume pré-estabelecido (complacência do sistema). Assim, não há
controle do limite máximo de pressão, e risco de barotrauma. Contudo, ventiladores atuais têm alarme de
“limite de pressão”, não permitindo pressões acima do valor pré-determinado.

• Ventilação com pressão controlada (PCV): ´Disparo controlado ou assistido. Pressão é tanto variável
de controle quanto de limite. Isto é, pré-determina-se pressão inspiratório contínua nas vias aéreas. Fluxo
inspiratório e volume corrente tornam-se variáveis dependentes e não podem ser controlados. Fluxo varia
em função da resistência e, volume em função da complacência. Ciclagem é determinada por tempo
inspiratório pré-estabelecido. Por poder controlar pressão e reduzir risco de barotrauma, é o modo ventilatório ideal em casos de complacência pulmonar diminuída (fibrose pulmonar e SARA).

• Ventilação espontânea contínua com pressão de suporte (PSV): Disparo e frequência respiratória
são determinados pelo paciente. Frequência de Backup previne parada respiratória. Ventilador fornece
fluxo para alcançar pressão de vias aéreas pré-estabelecidas (variável de limite). Essa pressão é mantida
durante toda a inspiração em função de um padrão de fluxo desacelerado; quando o fluxo cai a um determinado ponto de corte (habitualmente 25% do seu pico), ocorre a ciclagem do ventilador. Modo ventilatório
de importante uso para desmame ventilatório.

VCV

PCV

PSV

Disparo

Assistido ou controlado

Assistido ou controlado

Espontâneo

Limite

Fluxo

Pressão

Pressão

Ciclagem

Volume

Tempo

Fluxo
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• Parâmetros ventilatórios principais: Parâmetros gerais: (1) FiO2: Quantidade de O2 ofertado na mistura de gás; em geral, busca-se manter <60% para evitar possíveis efeitos deletérios do O2 em altas doses
por períodos prolongados. Aumentar FiO2 é melhorar a troca de oxigenação. (2) PEEP: Pressão positiva no
final da fase expiratória. Parâmetro que busca melhorar a troca por manter abertura alveolar e corrigir hipóxia; em geral, entre 5-15cmH2O. (3) FR: No modo controlado, ocorre em ciclos por minutos. No modo
assistido, manter FR mínima para estimular o disparo do ventilador pelo paciente. Aumento de FR aumenta
volume-minuto e diminui tempo da fase expiratória, com menor tempo de eliminação de O2. (4) Sensibilidade: Medida que reflete a facilidade de disparar a fase inspiratória do aparelho. Quanto maior a sensibilidade, menor a pressão negativa necessária do paciente para disparar um ciclo. Seu ajuste pode ser interessante em casos de assincronia entre paciente e ventilador mecânico. Parâmetros ajustáveis em apenas
VCV ou PCV: (5) Fluxo: Velocidade de entrada do ar na via aérea. É ajustado no modo VCV. Quanto maior
o fluxo, maior a pressão e mais rápida a fase inspiratória. Redução do fluxo é uma estratégia interessante
em casos de hipoxemia, pois mantém maior tempo de fase inspiratória. (6) Tempo inspiratório: Tempo da
fase inspiratória do ciclo. Pode ser representado pela relação Insp/Exp. É ajustado no modo PCV. Aumentar
tempo inspiratório, aumenta a oxigenação e melhora a troca gasosa. (7) Volume corrente: Volume introduzido pelo aparelho, independe das pressões nas vias aéreas. É ajustado no modo VCV. (8) Pressão inspiratória: Teto de pressão nas vias aéreas. Acima do valor determinado, aparelho interrompe a fase inspiratória, independentemente do volume introduzido. É ajustado no modo PCV.

• Métodos de VM do paciente crítico ideal: Depende. Em casos de necessidade de garantir um volumeminuto adequado (por exemplo, DPOC grave retentor de CO2), é interessante ventilar a volume (modo VCV)
para promover eliminação de O2. Por outro lado, em casos de maior preocupação com a pressão nas vias
aéreas, em geral, opta-se por modo PCV. Nenhum método de ventilação mostrou-se superior ao outro
em termos de mortalidade, sobretudo em SARA.

• Outros modos ventilatórios: Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV), Ventilação com
volume controlado por regulação de pressão (PRVC), Volume de suporte (VS), Ventilação com liberação de
pressão nas vias aéreas (APRV), Ventilação assistida ajustada neuralmente (NAVA) e Ventilação assistida
proporcional (PAV).

• Complicações da VM: Sobretudo em relação à injúria pulmonar (VILI), cita-se (1) Barotrauma: Decorrente das pressões elevadas, como ocorre em enfisema subcutâneo; (2) Sobredistensão ou volutrauma e
(3) Shear stress ou atelectrauma (referente à abertura e ao fechamento cíclico): São biotrauma, que leva às
alterações e/dos mediadores inflamatórios, com processos semelhantes à SARA; e, (4) Driving Pressure
(ΔP necessária para gerar pressão alveolar). Além disso, pode ocorrer toxicidade pelo O2, em que há lesão
oxidativa na via aérea e parênquima. Deve manter FiO2 idealmente <0,4 e evitar ao máximo FiO2 >0,7.

DESMAME VENTILATÓRIO
• Aplicação: A pacientes que permaneceram por mais de 24h em VM invasiva. Engloba-se etapas necessárias para a transição da ventilação artificial para a espontânea.

• Critérios: Para o início do processo, elementos necessários são: resolução da causa básica, estabilidade
hemodinâmica, ausência do uso de drogas vasoativas e parâmetros mínimos no ventilador. Isto é, melhora clínica, hemodinâmica e cerebral e controle adequado da condição. Paciente deve apresentar-se estável hemodinamicamente, com boa perfusão tecidual, sem depender de aminas vasopressoras (apenas
doses baixas são toleradas), ausência de insuficiência coronariana descompensada ou arritmias cardíacas
com repercussão hemodinâmica. Além disso, apresentar boa troca gasosa (PaO2 ≥60mmHg, com baixas
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pressões PEEP ≤4-8cmH2O e baixa necessidade de O2, FiO2 ≤40%). No painel com parâmetros ventilatórios compatíveis com desmame (parâmetros mínimos), procura-se boa ventilação (VC satisfatório), com
FIO2 baixa (respiração quase que o ar ambiente), com PEEP baixa (PEEP fisiológica, em geral de 5cmH20
só para vencer resistência do circuito do ventilador) e com capacidade de executar trabalho respiratório, ou
seja, que tem força muscular para gerar pressão inspiratória negativa suficiente para colocar espontaneamente ar para dentro dos pulmões (Pinsp máxima alta).

• Teste do despertar diário: Protocolo de suspensão da sedação. Diminui mortalidade posterior.
• Teste de respiração espontânea (TRE): É realizado, por 30min a 2h, para permitir a ventilação espontânea, por meio do tubo orotraqueal conectado à uma peça em forma de T, com uma fonte de O2 acoplada
ou por recebimento da pressão positiva contínua (CPAP 5cmH2O), em parâmetros mínimos do modo de
PSV. Os critérios de intolerância incluem taquipneia (FR >35irpm), taquicardia, hipertensão, hipoxemia
(SatO2 <90%), sudorese e agitação. Em caso de insucesso, recomenda-se repouso de pelo menos 24h
antes de novo teste, e revisão da causa.

• Extubação: Requer capacidade de tossir. Test de Cuff leak pode ser realizado ou não; aspira-se boca e
tubo. Extubação não programada é prejudicial; e 50% dos casos são reintubados.

• Sucesso do desmame: Manutenção da ventilação espontânea durante, pelo menos, 48h após a
interrupção da ventilação artificial. O índice de respiração rápida superficial (Shallow-Breath Index) é um
preditor de sucesso no desmame ventilatório, porém só deve ser utilizado em casos em que haja dúvida
quanto ao momento adequado para extubação, e não de forma rotineira.

• Falência do desmame: Caso o paciente necessite retorna à VM antes de 48h após a interrupção da
ventilação artificial. Parâmetros preditores do fracasso são: (1) Força: Capacidade vital <10-15ml/kg, volume corrente <5ml/kg, e pressão inspiratória máxima >30cmH2O. (2) Endurância: Pressão voluntária máxima >10l/min, pressão de oclusão da via aérea nos primeiros 100ms da inspiração (P0,1) >6cmH2O e FR
≥35irpm. (3) índices combinados (índice de Tobin): FR/VC >105cpm/l. Representa índice de respiração
rápida superficial. Sua realização não é obrigatória.

VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA (VNI)
• Definição: Suporte respiratório com aplicação de pressão positiva em via aérea superior por meio de
máscaras, prongs ou capacetes (interface entre paciente e respirador), a fim de aumentar a ventilação alveolar. É indicada nos pacientes com IRpA e insuficiência respiratória crônica agudizada.

• Objetivo: Alivio dos sintomas, reverter a hipoxemia, diminuir o trabalho respiratório, oferecer o
conforto e evitar intubação orotraqueal (IOT).

• Fisiologia da VNI: O suporte pressórico oferecido aos músculos respiratórios garante um aumento do
volume corrente, o que melhora a ventilação alveolar. A pressão positiva ofertada, principalmente no final
da expiração, também promove a reabertura de áreas colapsadas, revertendo o efeito shunt provocado
pelas atelectasias e áreas de baixa V/Q em unidades instáveis; além de promover redistribuição do fluxo
sanguíneo pulmonar e aumento da complacência pulmonar.

• Orientações para aplicação da VNI: Estabelecer vínculo e explicar procedimento; escolher interface
ideal e iniciar ventilação; considerar sedação leve, em caso de ansiedade e/ou agitação; e, iniciar com
baixas pressões e aumentar gradualmente conforme o nível indicado. Além disso, recomenda-se ajuste
de FIO2 para manter SatO2 >90%; ajuste do nível de suporte para alcançar até 6ml/kg; acompanhar com
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gasometria arterial e monitorar sinais vitais; e, avaliar continuidade da técnica ou necessidade de intubação
(após cerca de 40-60 minutos).

• Máscaras ou interfaces: Interface ideal deve permitir conforto, sem reinalação considerável de CO2,
lesar a pele e grande montas de vazamento. (1) Nasal: Uso bastante frequente na terapia intensiva; promove conforto, maior tolerância e adesão do paciente; sendo recomendado em situações que requer uso
prolongado da VM (como em DPOC). É desvantajoso pois pode haver vazamento de ar (quando não usado
adequadamente, como, por exemplo, respiração bucal predominante na fase aguda de IRpA). (2) Oronasal:
Mais utilizado; promove um bom volume corrente, com pouco vazamento de ar; no entanto, pode provocar
lesão cutânea. (3) Facial total: Mais confortável, oferece bom volume corrente, pouco vazamento e pequeno
índice de lesão; porém, não é indicado para claustrofóbicos. (4) Capacete: Geração de bom volume corrente;
entretanto, apresenta grande espaço morto, excesso de ruído e dificuldade na manipulação (higiene oral) e
aplicação na pressão de suporte, bem como alta possibilidade de reinalação de CO2 (apesar da válvula para
eliminação). É bastante utilizado na terapia intensiva pediátrica, pacientes com doenças hematológicas e
insuficiência respiratória hipoxêmica.

• Reinalação de CO2: A construção de ventiladores não invasivos com circuitos únicos e máscaras faciais
cria a possibilidade da reinalação do gás expirado pelos pacientes. Contudo, uso da válvula de perda lateral
ao final do sistema permite a eliminação adequada de CO2. Quanto maior for o volume dentro da máscara,
maior será a reinalação do CO2.

• Aparelhos e modos ventilatórios para VNI: Ventiladores específicos para VNI tem a capacidade de
compensar perdas por vazamentos ou perdas intencionais para evitar a reinalação de CO2; consiste em:
circuito único, somado ao orifício para eliminação de CO2. São eles: (1) CPAP (permite fluxo contínuo de
ar constante ajustável, não é capaz de aumentar a ventilação alveolar e é contraindicado em caso de hipercapnia, sendo ideal para EAP); e (2) BIPAP (apresenta dois níveis diferentes de pressão: IPAP e EPAP). As
suas limitações consistem nas dificuldades para ajuste de FIO2 e de alarmes. Por outro lado, os ventiladores de UTI, normalmente são adaptados para VNI e invasiva, e promovem pressão de suporte (dois níveis
de pressão: IPAP com VC 6-8ml/kg e FR <30irpm, e EPAP inicialmente em torno de 6cmH20), volume
controlado, pressão controlada e ventilação proporciona.

• Uso clínico da VNI: Comprovadamente (evidência A) em DPOC (insuficiência ventilatória hipercápnica),
edema aguda dos pulmões (EAP) e imediatamente após extubação de alto risco (idade >65 anos, doenças
cardíaca e respiratória subjacentes). E, uso com cautela em: insuficiência respiratória hipoxêmica, crise
asmática e cuidado paliativo. Uso de VNI é controverso em pós-operatório de cirurgia gástrica e gravidez,
bem como doença viral respiratória grave. Na DPOC exacerbada, VNI tem como benefícios prevenção e
tratamento da acidose respiratória, pode ser indicado em pacientes com rebaixamento de nível de consciência, cuja melhora é evidente dentro de 1-2h; e no EAP, como ocorre diminuição da complacência pulmonar
e inundação alveolar por altas pressões no capilar associado ou não à disfunção do VE, a VNI facilita o
trabalho do VE, diminuindo a pós carga (diante da redução da pressão negativa gerada pelos músculos
respiratórios). É importante ressaltar que em pacientes com DPOC exacerbada e retentores de CO2, o uso
de VNI em dois níveis de pressão é indicado (exceto se houver deterioração rápida) e é associado a
redução da hipercapnia, também ocorrente em pacientes com edema agudo dos pulmões (EAP) de
origem cardiogênica com o uso de CPAP. Isso evita uso de IOT, diminui tempo de internação hospitalar e
mortalidade. A crise asmática cursa com aumento na resistência das vias aéreas e hiperinsuflação com aumento do esforço muscular, subsequente esgotamento e hipercapnia; VNI é indicada em conjunto com tratamento medicamentoso e, reduz o trabalho respiratório e cansaço. Em pós-operatória, principalmente
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próximas ao diafragma e de grande porte, pode ocorrer hipoxemia, diminuição do volume pulmonar e atelectasia; assim tanto BIPAP quanto CPAP podem ser adotados. Nos pacientes em fim de vida, VNI é indicada para aliviar o desconforto e a falta de ar, prevenindo a sedação e a analgesia excessiva, além de não
causar prolongamento indevido da vida.

• Preditores de falha no uso de VNI: Em paciente com DPOC, um nível de consciência reduzido, pH muito
baixo e uma alta FR são associados à falha do uso de VNI. Em pacientes com EAP, a presença de HAS, a
não retenção de CO2 e o pH na faixa da normalidade apontam para a boa evolução. A ocasião de maior riso
para seu emprego é em IRpA hipoxêmica, principalmente se causa for uma SDRA.

• Efeitos colaterais: Menores, incluem dor e hiperemia na região de apoio da máscara, junto à pele, podendo levar à necrose e infecção. Ressecamento ocular; aerofagia com distensão abdominal e subsequente
síndrome compartimental abdominal, e, aspiração pulmonar.

• Indicações de VNI: (1) Deterioração da troca gasosa (PaO2/FIO2 <200 ou SatO2 <92%); (2)
hipercapnia e acidose respiratória (PCO2 >45 e pH <7,35); (3) dispneia com uso de musculatura acessória
e/ou respiração paradoxal; e, (4) Taquipneia (FR >24irpm). Ademais, (5) trauma torácica (dor controlada e
hipoxemia não grave); (6) pacientes imunocomprometidos e pós-transplantes (uso de VNI como primeira
linha de terapia); (7) facilitação de desmame ventilatório. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de VM
2013, recomenda-se início de VNI nos pacientes com incapacidade de manter ventilação espontânea
(volume-minuto >4lpm, PaCO2 <50mmHg e pH>7,25); deve-se iniciar uso de VNI com dois níveis de
pressão, com a pressão inspiratória suficiente para manter um processo de ventilação adequado, e que
visa impedir a progressão para fadiga muscular e/ou parada respiratória.

• Contraindicações de VNI: Absoluta: Quando há indicação de IOT de emergência e PCR. Relativas: (1)
Diminuição da consciência, sonolência, agitação, confusão ou recusa do paciente, Encefalopatia/Escala de
coma de Glasgow < 10; (2) instabilidade hemodinâmica com necessidade de medicamento vasopressor,
choque (PAS <90mmHg) e arritmias complexas; (3) obstrução de VAS ou trauma de face; (4) risco
aumentado de aspiração, tosse ineficaz ou incapacidade de deglutição; (5) distensão abdominal, náuseas
ou vômitos; (6) Hemorragia digestiva alta; (7) IAM; (8) pós-operatório recente de cirurgia de face, VAS,
esôfago ou gástrica; (9) pneumotórax não drenado; (10) hipoxemia severa; (11) Trauma ou queimadura
facial. Considera-se VM invasiva, com entubação imediata.

• Vantagens e desvantagens: Uso crescente, sendo atualmente considerada forma de suporte padrão
para pacientes com DPOC. Sua grande diferença em relação a ventilação mecânica convencional é a falta
de proteção da via aérea. Facilidade de aplicação, uso imediato e sem necessidade de sedação para
instalação. Além disso, tem como benefícios redução mais rápida do desconforto respiratório, normalização
dos gases sanguíneos e redução da mortalidade associada a descompensação. Em comparação com VM
convencional, está associada a menor taxa de complicações infecciosas.

- Questões CSSJ:
• Em qual cenário há indicação de ventilação mecânica invasiva? Paciente com traumatismo crânioencefálico (TCE), ECG 7 (baixo), saturação de oxigênio 98% no ar ambiente, FR 24irpm e PA
160x80mmHg, visto que há indicação de proteção das vias aéreas. Em casos de (1) exacerbação infecciosa
de DPOC, FR 20irpm, SatO2 90%, esforço respiratório leve e acidose respiratória crônica compensada; (2)
embolia pulmonar, SatO2 88% no ar ambiente, FR 24irpm e PA 130x70mmHg; e (3) edema agudo de
pulmão, PA 180x100mmHg, FR 24irpm e SatO2 86% no ar ambiente, normalmente a oxigenoterapia pode
ser suficiente para a melhora do quadro, eventualmente pode haver necessidade de VM invasiva.
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• O que se entende por complacência pulmonar? Relação entre a alteração de volume e alteração de
pressão gerada em uma unidade alveolar.

• Sobre índice de Tobin: Se >105 indica alta probabilidade de falha na extubação.

Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácido-básicos
HIPONATREMIA
• Definição: Redução da concentração plasmática de sódio para <136 mmol/L.
• Classificação: (1) Quanto a gravidade: Leve (130-135mmol/L), moderada (120-130mmol/L) ou grave
(<120mmol/L). (2) Quanto ao tempo de evolução: Aguda (<24h), subaguda (24-48h) ou crônica (>48h).
(3) Quanto às manifestações: Severa, branda ou assintomática. (4) Classificação clínica: Hipovolêmica
(água corporal total e Na corporal ), euvolêmica (água corporal total e Na corporal normal) ou
hipervolêmica (água corporal total e Na corporal )

• Fisiopatologia: Os principais mecanismos que regulam a natremia são hormônio ADH e sede. Sobre os
distúrbios do sódio, (1) Hiponatremia por redução da excreção renal de água: Divide-se em (a) com
volume extracelular reduzido (uso de diuréticos, hiperglicemia, insuficiência adrenal, síndrome perdedora
de sal, diurético e vômitos); (b) com volume extracelular aumentado (IC, síndrome nefrótica, cirrose, insuficiência renal e gravidez); e, (c) com volume extracelular normal (SIADH). Ou (2) Hiponatremia por aporte
aumentado de água, por exemplo, em hidratação venosa com soluções hipotônicas, polidipsia primária,
soluções para irrigação que não contêm sódio (manitol e sorbitol para ressecção transuretral de próstata) e
enemas ou dieta enteral com fórmula diluída. Essas são mecanismos de hiponatremia hipoosmolar (real);
entretanto, a hiponatremia pode ser também hiperosmolar (como em casos de hiperglicemia e na infusão
de manitol) ou pseudonatremia (como em paraproteinemia e hipertrigliceridemia; raro).
Classificação das Hiponatremias
Hiperosmolar

Hiperglicemia; Infusão venosa de manitol

Osmolaridade normal

Hiperlipidemia; Hiperproteinemia; Pós-RTU
Perda primária de sódio:
(TGI) Vômito, SNG, fístula e diarreia
(Renal) Diuréticos, hipoaldosteronismo, nefropatia, síndrome perdedora de
sal, NTA não oligúrica

Hipoosmolar

Ganho primário de água:
Polidipsia primária; SIADH; Deficiência de glicocorticoide; Hipotireoidismo;
IRC
Ganho primário de sódio:
IC; Cirrose hepática; Síndrome nefrótica

• Manifestações clínicas: Principalmente quadros neurológicos, tais como cefaleia, náusea,
desorientação, agitação psicomotora, sonolência, crise convulsiva, coma, dano cerebral permanente,
hérnia intracraniana e morte. Sintomas relacionados a velocidade de instalação da hiponatremia e sua gravidade; geralmente em distúrbios agudos. As alterações crônicas da concentração plasmática de sódio
apresentam mecanismos adaptativos compensatórios.
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• Diagnóstico: Medida do sódio plasmático; eletrólitos e osmolalidade plasmáticos e urinários auxiliam na
determinação da causa

• Tratamento: (1) Reposição de sódio: Não ultrapassar 8mmol/l nas primeiras 24h (maior segurança).
Em casos assintomáticos, a oferta de sódio não deve ultrapassar 0,5-1mmol/l/h; na hiponatremia grave,
deve ser feita com salina hipertônica (NaCl 3%), objetivando aumento de 1-2mmol/l/h nas primeiras 3-4h.
A reposição de sódio é calculada com base na fórmula de Adregue&Madias, que estima a modificação do
sódio sérico após a infusão de 1l da solução: Variação de Na+ sérico = (Na+ infundido – Na+ sérico do
paciente) / (Água corporal total +1), sendo água corporal total (ACT) 0,6x peso em crianças e homens
adultos, 0,5x peso em mulheres adultas e homens idosos e 0,45x peso em mulheres idosas. Uma outra
forma clássica de cálculo é baseada em déficit de sódio: ACT x (variação desejada de sódio). (2) Restrição
hídrica e uso de diurético (como furosemida), para quadros de hipervolemia (insuficiência renal) e
euvolemia (SIADH). (3) Reposição volêmica, com solução fisiológica a 0,9%, em casos de hipovolemia,
hipoperfusão ou choque. (4) Tratamento de causa.
Observação: A reposição rápida de sódio pode causa síndrome de desmielinização osmótica, caracterizada por paralisia flácida, disartria e disfagia. Destaca-se mielinólise pontina central, que cursa com quadriplegia, fraqueza facial, mutismo e sinal de Babinski bilateral. Durante a hiponatremia, na tentativa de
diminuir o edema celular, as células expulsam partículas osmoticamente ativas (osmoles idiogênicos) para
reduzir o acúmulo de água intracelular. A correção rápida da hiponatremia levaria a um aumento na osmolalidade do meio extracelular em relação ao meio intracelular, o que ocasionaria a desidratação do tecido
neuronal e a lesão à bainha de mielina.
Observação: As concentrações de sódio das seguintes soluções são: NaCl 0,9% (154mmol/l), Ringer lactato
(130mmol/l), NaCl a 3% (513mmol/l), NaCl a 0,45% (77mmol/l) e solução glicosada 5% (0mmol/l).

- Caso clínico CSSJ: Sexo feminino, 50 anos, no terceiro dia de pós-operatório de restossigmoidectomia,
apresentou crise convulsiva seguido de coma. Ao exame, PA 140x90mmHg, FC 80bpm, hidratada e sem
edema. Foi estabilizada clinicamente e na investigação da etiologia foi diagnosticado uma hiponatremia com
Na sérico de 115mmol/l. Qual mecanismo da hiponatremia? Secreção inapropriada de hormônio
antidiurético (SIADH). Observa-se uma paciente euvolêmica (sem sinais de hipervolemia e hipoperfusão)
e com manifestações clínicas de hiponatremia graves. Recomenda-se reposição de salina 3%. São causas
de SIADH: doença neuropsiquiátrica, tumores malignos, cirurgias de grande porte (sobretudo dor no pósoperatório) e agentes farmacológico (destaca-se haloperidol, carbamazepina e antidepressivos). Vale ressaltar que a principal diferença entre hiponatremia por síndrome perdedora de sal cerebral de SIADH é em
relação a volemia: primeira cursa com hipovolemia e segunda com euvolemia. Ambas podem apresentar
patologias causadoras semelhantes como lesões do SNC e Na urinário >20mmol/l.

- Caso clínico CSSJ: Sexo masculino, 60 anos, com diagnóstico de tumor de pulmão de pequenas células.
É internado com quadro de desorientação. Na investigação é observado hionatremia de 120mmol/l. Ao
exame físico, PA 130x80mmHg, FC 80bpm, hidratado e sem edema. Qual tratamento da hiponatremia
nessa situação? Trata-se de um mecanismo fisiopatológico de SIADH. Paciente apresenta-se euvolêmica
com manifestações clínicas de hiponatremia brandas a moderada. Solicita-se restrição hídrica e
furosemida. A salina 3% é restrita para resolução de quadro de hiponatremia grave.
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- Caso clínico CSSJ: Sexo feminino, 70 anos, portadora de HAS em uso de hidroclorotiazida 25mg ao dia.
Iniciou há 5 dias diarreia líquida, 10 episódios ao dia. Evoluiu com rebaixamento da consciência. Na emergência, foi observado Na+ 115mmmol/l. Ao exame físico, PA 80x40mmHg, FC 120bpm, hipohidratada +¾.
Qual o tratamento da hiponatremia nessa situação? Administração de salina 0,9%. Nota-se uma paciente
com hipovolemia, e provável hipoperfusão. Nesse caso, prioriza-se a correção de hipoperfusão e choque,
com reposição hídrica, à hiponatremia. O diurético (como furosemida) deve ser evitado.

- Caso clínico CSSJ: Sexo masculino, 63 anos, portador de cardiomiopatia dilatada, suspendeu tratamento
por conta própria há 10 dias. Procurou atendimento médico por dispneia aos mínimos esforços e edema de
MMII. No laboratório, Na+ 120mmol/l. Diagnosticado de hiponatremia com hipervolemia e edema; trata-se
de uma hiponatremia crônica assintomática. Paciente com manifestações clínicas de insuficiência cardíaca
descompensada. O tratamento é da doença de base, nesse caso, com uso de diurético (furosemida) e vasodilatador, por exemplo.

- Questão CSSJ: Homem 35 anos, 100kg, apresenta Na+ 120mEq/l. Deseja-se aumentar o sódio sérico
para 128mEq/l em 24h, com administração de NaCl 3% (cuja concentração de sódio é 513mmol/l). Segundo
a fórmula de Adregue&Madias: Variação de Na+ sérico = (Na+ infundido – Na+ sérico do paciente) / (Água
corporal total +1); logo, ΔNa+ sérico = (513 - 120) / (0,6x 100 +1) = 6,4. Assim sendo, afirma-se que 1L de
NaCl 3% aumenta Na+ em 6,4mEq/l. Por regra de três simples: para aumentar nível plasmático de sódio
em 8mEq/L, deve-se infundir 1,25l de NaCl 3% em 24h. Por cálculo de déficit de sódio, em que ACT x
(variação desejada de sódio), temos: 0,6x 100 x 8 = 480mEq. Sabe-se que 1g de sódio apresenta 17mEq,
logo, em 480mEq, temos 28g de Na. É necessário converter para concentração salina a 3%, que representa
3g de sódio a cada 100ml. Desse modo, para 28g de sódio, deve-se infundir 933ml de NaCl 3% em 24h.

HIPERNATREMIA
• Definição: Aumento da concentração plasmática de sódio >145mEq/l.
• Etiologia e fisiopatologia: Resulta da perda de água livre ou do ganho de sódio. São causas de perda
de água livre: desidratação, perdas insensíveis (pele e trato respiratório e gastrointestinal), diarreia osmótica, diurese medicamentosa (diurético de alça) ou osmótica, diabetes insípido (central e nefrogênico), doenças tubulares e queimadura. E, por ganho de sódio: infusão de salina hipertônica ou de bicarbonato de
sódio, e diálise hipertônica. Apresenta-se sempre com hiperosmularidade e hipertonicidade. Ocorre desidratação celular e consequentemente, há acúmulo celular de solutos para evitar perda de água para o meio
extracelular como modo de adaptação.

• Classificação: Pode ser: hipovolêmica (água corporal total e Na corporal ), euvolêmica (água corporal
total e Na corporal normal) ou hipervolêmica (água corporal total e Na corporal )

• Manifestações clínicas: Depende da gravidade da hipernatremia e da velocidade de instalação. Sede,
fraqueza muscular, sonolência, desorientação e coma. Na hipernatremia por perda de água livre, há
sinais de hipoperfusão. Crise convulsiva está ausente e ocorre apenas no tratamento agressivo (visto
que acentua a passagem de água para o meio intracelular cerebral), podendo levar a edema cerebral. A
diminuição do volume das células cerebrais está associada ao maior risco de hemorragia subaracnoide ou
intracerebral.

• Diagnóstico: Medida do sódio plasmático e, às vezes, outros exames (se o paciente não responder à
reidratação simples ou se a hipernatremia reincidir apesar do acesso adequado à água). A determinação da
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causa subjacente requer avaliação de volume e osmolalidade urinários, em particular após privação de água.
Em pacientes com aumento do débito urinário, um teste de privação de água é ocasionalmente utilizado
para diferenciar os vários estados de poliúria, como diabetes insípido nefrogênico e central; além da administração de ADH.

• Tratamento: Em geral, reposição controlada de água (do volume extracelular, intravascular e da água
livre). Destaca-se correção com soluções hipotônicas, como água livre, soro glicosado (SG) 5% (se paciente não diabético), salina a meio (0,45%) e salina a quarto (0,225%). O déficit da água deve ser corrigido
lentamente em 48-72h, a concentração de sódio não deve reduzir mais de 8mmol/l em 24h, devido ao
risco de edema cerebral. A via mais segura de reposição de água é oral. A reposição de água também pode
ser calculada com base na fórmula de Adregue&Madias, que estima a modificação do sódio sérico após a
infusão de 1l da solução: Variação de Na+ sérico = (Na+ infundido – Na+ sérico do paciente) / (Água
corporal total +1), sendo água corporal total (ACT) 0,6x peso em crianças e homens adultos, 0,5x peso em
mulheres adultas e homens idosos e 0,45x peso em mulheres idosas. Uma outra forma clássica de cálculo
é baseada em déficit de água livre: ACT x [(Na inicial / Na final) – 1], sendo ACT 0,5x peso em homem, e
0,4x peso em mulher.
Observação: Para transformar a reposição de água livre (em litros) para a reposição de salina 0,45% e
0,225%, basta multiplicar o valor por 2 e 1,33, respectivamente.

- Caso clínico CSSJ: Sexo masculino, 89 anos, portador de demência de Alzheimer, já acamado e com
disfagia alta. Vem reduzindo progressivamente a ingestão alimentar. Há 3 dias, está mais sonolento e hoje
não abriu os olhos e não respondeu aos estímulos álgicos. Ao exame, PA 120x80mmHg, FC 70bpm e Na+
165mmol/l. Qual o tratamento da hipernatremia nessa situação? Infusão de SG 5%, que consiste em água
livre, com 0mmol/l de Na+. Paciente não apresenta sinais de hipovolemia ou hipoperfusão; assim sendo, a
reposição volêmica com soro fisiológico 0,9% não é a melhor opção. Uso de diurético (como furosemida)
acentuaria ainda mais o quadro de hipernatremia.

- Caso clínico CSSJ: Sexo feminino, 40 anos, internada em pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica, por
fístula intestinal alta. Após manejo inicial com dieta zero e reoperação, houve febre, oligúria e aumento da
drenagem da fístula. A paciente evoluiu com desorientação e torpor. Ao exame físico, PA 90x60mmHg, FC
110mmHg e Na+ 160mmol/l. Qual o tratamento da hipernatremia nessa situação? Inicia-se prioritariamente
reposição volêmica com cristaloide, como Ringer lactato e salina 0,9%. Visto que se trata de um caso de
hipotensão e taquicardia, com sinais de gravidade. Diante disso, é preferível, nesse caso, via parenteral
(acesso venoso), diante da gravidade e presença fístula pós-cirurgia bariátrica.

- Questão CSSJ: Homem 60kg, apresenta Na+ 160mEq/l. Deseja-se diminuir o sódio para 152mEq/l, variando 8mEq/l em 24h. Segundo cálculo de déficit de água livre, em que ACT x [(Na inicial / Na final) - 1],
temos para homem: 0,5x 60 x [(160/152) -1] = 1,5L de água livre ou SG 5%. Para transformar a reposição
em salina 0,45%, basta multiplicar o valor obtido por 2; logo, 3L de salina 0,45%.

HIPOCALEMIA OU HIPOPOTASSEMIA
• Definição: Concentração plasmática de potássio <3,5mEq/l.
• Etiologia: (1) Aporte reduzido, por diminuição da ingesta. (2) Perda de potássio: Relacionada ao rim,
como uso de diurético, manitol, hipomagnesemia (causa importante de hipocalemia persistente) e
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hiperaldosteronismo, ou associação gastrointestinal, como diarreia e drenagem sonda nasogástrica. O
hiperaldosteronismo secundário pode ser decorrente de ICC, cirrose e desidatação. (3) Redistribuição ou
Shift transcelular: Consiste na passagem do íon do meio extracelular para o intracelular; ocorre, por exemplo, em alcalose, administração de insulina e agonista beta-adrenérgico e antagonista alfa-adrenérgico.

• Manifestações clínicas: Paralisia flácida de músculos esqueléticos, íleo paralítico, fadiga e mialgia.
Soma-se arritmias ventriculares e predisposição à intoxicação digitálica. Os efeitos cardíacos da hipopotassemia costumam ser mínimos até que as concentrações de potássio atinjam 3mEq/l.

• Diagnóstico: Medida da concentração plasmática. Deve-se realizar o ECG.
• Alterações eletrocardiográficas: Infradesnivelamento do segmento ST; achatamento e inversão de
onda T; onda U proeminente; e, prolongamento do segmento QU. Além disso, pode-se notar ectopias,
taquicardia e fibrilação, tanto atriais quanto ventriculares.

• Tratamento: A via de reposição ideal é oral ou enteral, 40-80mEq/dia, por meio de xarope ou cápsula
de potássio (Slow K). A reposição venosa deve ser reservada para casos de intolerância gastrointestinal
e de hipocalemia acentuada (K < 3,0mEq) com alterações no ECG ou arritmia ou com sintomas associados; pode ser feita com cloreto de potássio (KCl a 10% ou 19,1%), com uma concentração máxima de
40mmol/l em uma veia periférica ou 60mmol/l em veia central; visto que soluções muito concentradas
podem causar flebite. A velocidade de reposição é de 10-40mEq/h (principal restrição). Além disso, não
se faz glicose ou SG quando K <2,5mEq/l, diante do risco de agravamento da hipocalemia e arritmia
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cardíaca. Em diarreia crônica e acidose tubular renal, carbonato ou citrato de potássio tendem a alcalinizar
o paciente.
Observação: 1g de KCl equivale 13mEq de potássio; e, xarope de KCL 6% (15ml), 12mEq de potássio.

• Prevenção: A reposição de potássio de rotina não é necessária na maioria dos pacientes que utilizam
diuréticos. Entretanto, o potássio plasmático deve ser monitorado durante seu uso quando o risco de hiperpotassemia ou suas complicações for alto (diminuição da função ventricular esquerda; que recebem digoxina; com diabetes, nos quais concentrações de insulina podem ser flutuantes; com asma que recebem
agonistas β2). Triantereno ou espironolactona não aumentam a excreção de potássio e podem ser úteis em
pacientes que se tornaram hipopotassêmicos e precisam diuréticos.

- Caso clínico CSSJ: Sexo masculino, 55 anos, em pós-operatório de lobectomia pulmonar por câncer de
pulmão. No sétimo dia de pós-operatório, já no quarto, desenvolve palpitação e sudorese fria. ECG evidenciou FA e no laboratório K+ 2,5mEq/l. Diagnosticado de FA aguda em pós-operatório de cirurgia torácica,
relacionada a hipocalemia. Tratamento consiste em cardioversão química e reposição de KCl 20mEq/h
em acesso venoso.

HIPERCALEMIA OU HIPERPOTASSEMIA
• Definição: Concentração plasmática de potássio >5mEq/l. Deve-se excluir a pseudo-hipercalemia (que
ocorre, por exemplo, em hemólise, trombocitose e leucocitose).

• Etiologia: (1) Excreção renal reduzida: Insuficiência renal aguda e crônica, hipoaldosteronismo hiporreninêmico (síndrome caracterizado por euvolemia e supressão dos níveis de renina e aldosterona), insuficiência adrenal, anemia falciforme, LES, nefrite intersticial crônica e uropatia obstrutiva. (2) Aporte aumentado: Elevação da liberação de K+ pelas células, decorrente da rabdomiólise, lise tumoral, hemólise, síndrome neuroléptica maligna e hipertermia maligna. (3) Redistribuição ou Shift transcelular: Acidose, hiperosmolaridade (hipernatremia ou infusão de manitol), deficiência insulínica, paralisia periódica hipercalêmica
e exercício físico.

• Manifestações clínicas: Costumam ser neuromusculares, resultando em fraqueza muscular e toxicidade
cardíaca que, se for grave, pode evoluir para fibrilação ventricular e assistolia. Paralisia flácida, miopatia e
rabdomiólise podem ocorrer.

• Diagnóstico: Medida da concentração plasmática de potássio; além do ECG, revisão do uso de medicamentos e avaliação da função renal.

• Alterações eletrocardiográficas: Em ordem de previsibilidade: aumento da amplitude da onda T
(apiculada ou em tenda); achatamento e desaparecimento da onda P; prolongamento do intervalo PR;
depressão do segmento ST; alargamento do QRS; fusão do QRS com a onda T (padrão sinusoidal) (em
hipercalemia grave); e, fibrilação ventricular ou assistolia.

45

• Tratamento: Conduta depende do grau de hiperpotassemia. Quando grave, exige tratamento de emergência para redução da despolarização da membrana. (1) Gluconato de cálcio: Na dose de 10ml da solução
a 10% (1 grama), infundido em 2-3 minutos. Diminui a excitabilidade da membrana. Teoricamente deve
ser reservado para casos de hipercalemia com alterações do ECG. (2) Glicoinsulinoterapia: Solução
polarizante. Na dose de insulina regular 10U (de ação rápida) e glicose hipertônica 100ml (25g), EV em
10 min. Objetivo é induzir deslocamento do potássio para o meio intracelular, com rápida redução de sua
concentração plasmática, sem causar hipoglicemia. (3) Bicarbonato de sódio 8,4%: Promove alcalinização
e também induz deslocamento intracelular do potássio. Realiza-se infusão de 50ml, EV, em 20 minutos.
Indicado principalmente na presença de acidose. (4) Agonistas beta2-adrenérgicos: Também promovem
captação celular de potássio, podendo ser administrados por via parenteral ou nebulização. Destaca-se
salbutamol 10gts aerosol. (5) Diuréticos (de alça ou tiazídicos): Podem ser utilizados para aumentar a
excreção renal de potássio em pacientes com função renal preservada. Destaca-se furosemida 40-80mg,
EV, em bolus. (6) Resina de troca (sulfonato de poliestireno sódico ou sorcal): SORCAL é um quelante
intestinal, usado na terapia de manutenção, reduzindo lentamente a calemia, ao funcionar como um trocador
de K+ por Ca+. Causa aumento da excreção gastrointestinal de potássio, promovendo troca do sódio/potássio. Apresenta uma ação lenta, uso como terapia de médio prazo. Pode causar constipação intestinal.
(7) Fludrocortisona 0,1-0,2mg, VO: Apresenta ação lenta. Tem como desvantagem a retenção de sódio.
(8) Hemodiálise: Maneira mais rápida, eficaz e definitiva de promover a redução da concentração plasmática de potássio. Deve ser reservada para portadores de insuficiência renal ou hiperpotassemia grave,
potencialmente fatal, refratários às medidas conservadoras.

- Caso clínico CSSJ: Sexo masculino, 70 anos, portador de HAS e DM, com IRC em tratamento conservador. Há 3 dias, apresentou lombociatalgia e iniciou tratamento com AINE por conta própria. Hoje pela manhã, notou débito urinário reduzido e apresentou 1 episódio de síncope. Admitido na emergência, realizado
ECG que evidenciou bloqueio BAV 1o + BRE com FC 40bpm. No laboratório, mostrou K+ 7mEq/l. O diagnóstico foi IRC agudizado por AINE, com evolução a bradiarritmia relacionada a hipercalemia. Tratamento
consiste em colocação de marcapasso provisório para bradiarritmia, simultaneamente administração de
gluconato de cálcio IV (não apresenta efeito hipocalêmico; evita complicações cardíacas tardias da
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hipercalemia), glicose + insulina IV (induzir deslocamento do potássio para o meio intracelular), seguido de
hemodiálise (terapia definitiva no contexto de IRC).

DISTÚRBIOS ÁCIDO-BÁSICOS
• Visão geral: Pode ocorrer em pacientes hospitalizados gravemente enfermos. O reconhecimento da origem do distúrbio acidobásico é importante por indicar prognóstico, bem como a natureza da doença primária.

• Conceitos: Acidemia refere-se pH baixo do sangue. Alcalemia é pH alto do sangue. Acidose consistem
em um processo patológico que leva a acidemia, pode ser resultante por excesso de ácido ou falta de base;
pH pode estar normal. Alcalose, por sua vez, é o processo patológico que conduz à alcalemia, pode ser
decorrente por excesso de base ou falta de ácido; pH sanguíneo pode estar normal. Distúrbios mistos ocorrem quando um distúrbio não compensa o outro.

• Classificação: Pode ser simples ou em combinação ou misto. No distúrbio simples, ocorre processo
primário com alterações iniciais na [H+], pCO2 ou [HCO3-], e todos os mecanismos compensatórios
envolvidos de forma adequada. Ao posto que, o distúrbio misto envolve a ocorrência simultânea de dois
ou mais distúrbios; podem ser aditivos ou opostos, considerando o efeito sobre [H+] ou pH. São alterações
de difícil reconhecimento, refletindo a gravidade da doença de base. Para identificar um distúrbio misto na
gasometria, requerer-se unicamente a correta resposta compensatória ou não.

• Acidose respiratória: Pode ser aguda (pH <7,35 e BE normal), crônica (pH normal e BE aumentado) ou
crônica agudizada (pH <7,35 e BE aumentado). As causas agudas incluem lesão do SNC, radiculoneuropatia periférica e obstrução de via aérea superior; enquanto as crônicas, DPOC na fase avançada e fibrose
intersticial avançada. Tratamento engloba suporte ventilatório não invasivo, especialmente na ausência de
instabilidade hemodinâmica ou rebaixamento do nível de consciência. Em casos de contraindicação à VNI,
adota-se intubação orotraqueal e ventilação mecânica.

• Alcalose respiratória: Pode ser aguda (pH >7,45 e BE normal), crônica (pH normal e BE reduzido) ou
crônica agudizada (pH >7,45 e BE reduzido). Na gasometria arterial, espera-se pH >7,45 e pCO2
<35mmHg. As causas relacionam-se à hiperventilação, tais como dor, ansiedade, distúrbios psiquiátricos,
hipoxemia e iatrogenia (a exemplo, volume-minuto elevado em VM).

• Acidose metabólica: Tem como causas aumento da produção de ácido (cetoacidose diabética, acidose
lática e intoxicação por salicilato) e perda de bicarbonato (diarreia). Quadro clínico caracterizado por
respiração de Kussmaul, assim como cefaleia, letargia, estupor e coma. Para diagnóstico, exame laboratorial evidencia pH <7,35, bicarbonato <22 e pCO2 variável (depende da resposta compensatória). Ânion
gap é fundamental para o diagnóstico; pode estar aumentado (em acidose lática, choque, PCR, sepse,
isquemia mesentérica; cetoacidose; síndrome urêmica; e, intoxicações exógenas) ou normal (em diarreia,
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acidose tubular renal, insuficiência renal na fase renal e hipoaldosteronismo). Tratamento envolve principalmente a causa de base. Reposição de bicarbonato, em geral, não está indicado, exceto em acidose
grave (pH <7,1), uremia (antes da diálise), acidose tubular renal e intoxicação exógena. Déficit de bicarbonato pode ser estimado por: 0,5x peso (kg) x (H2CO3 desejado – H2CO3 atual).

• Alcalose metabólica: Distúrbios mais frequentes em pacientes cirúrgicos. As principais causas envolvem: perda de ácido e contração de volume extracelular (vômito, uso de sonda nasogástrica, uso de diuréticos, hipocalemia e hipomagnesemia); perda de cloreto (tumor viloso do cólon); e, desordens tubulares
(Bartter e Gitelman). Gasometria arterial apresenta pH >7,45, bicarbonato >26, pCO2 >45 e Cl <96. Em
relação ao tratamento, nas causas hipovolêmcas, hipoclorêmicas e hipocalêmicas, realiza-se reposição de
soro fisiológico 0,9%, associado a KCl; a correção desses distúrbios permite a eliminação do excesso de
bicarbonato por via renal. Além disso, envolve tratar doença de base.

• Resposta compensatória: Importante para o diagnóstico do distúrbio misto. Em relação aos distúrbios
metabólicos, o cálculo se dá: Para acidose, pCO2 = (1,5 x H2CO3 + 8); e, para alcalose, pCO2 = H2CO3
+ 15. Por outro lado, nos distúrbios respiratórios, espera-se: Na acidose, para cada aumento de pCO2 em
10mmHg (acima de 40mmHg), elevação de H2C03 em 1mEq/l (e, em casos crônico, aumento de 4mEq/l);
e, na alcalose, para cada redução de PCO2 em 10mmHg (abaixo de 40mmHg), diminuição de H2CO3 em
2mEq/l (se crônico, em 5mEq/l).

• Ânion Gap (AG): Avaliação da concentração de ânions não mensuráveis, tais como proteinato, fosfato,
sulfato e ânion de ácido orgânico. Seu cálculo é por meio da seguinte fórmula: AG plasmático = [Na+] ([Cl-] +[HCO3-]). Apresenta intervalo normal de 6 a 13mEq/l. Resultados >15mEq/l é indicativo de acidose
metabólica, com AG alargado. Isto é, ocorre uma retenção de ânions não mensuráveis; a exemplo, acidose
lática e cetoacidose diabética.

- Caso clínico CSSJ: Paciente feminino, 68 anos, com insuficiência renal crônica, chega à emergência com
fraqueza, perda de peso, anorexia, náusea e vômito. Ao exame físico, revela estertores bibasais crepitantes,
ritmo cardíaco regular, ausência de organomegalias abdominais, edema periférico +/+4. Nos exames laboratoriais, creatinina 12mg/dl, ureia 250mg/dl, K+ 5,8mg/dl, Na+ 135mEq/l e Cl- 85mEq/l. E, gasometria arterial apresentava pH 7,2, pCO2 25mmHg, H2CO3 17mEq/l. O perfil ácido básico da paciente é: Acidose
metabólica e alcalose respiratória, um distúrbio misto. Paciente apresenta uma acidose metabólica, uma
vez que seu pH sanguíneo está reduzido, assim com bicarbonato. Para definir a correta resposta compensatória, deve-se calcular pCO2. Conforme o cálculo pCO2 = (1,5 x H2CO3 + 8); espera-se pCO2 = (1,5 x
17) + 8 = 33,5. Assim sendo, por apresentar um pCO2 de 25mmHg, bem menor do esperado, percebe-se
que a paciente se encontra com hiperventilação, levando a um quadro de alcalose respiratória associado.

- Questão CSSJ: Qual o padrão gasométrico de um paciente com insuficiência respiratória crônica agudizada? pO2 <60, pCO2 >50 e pH 7,2. Sabe-se que na acidose respiratória crônica agudizada, espera-se pH
<7,35 e BE aumentado.

- Caso clínico CSSJ: Sexo masculino, 60 anos, deu entrada no pronto-socorro com crise de asma. Gasometria arterial com pH 7,5, pO2 50, H2CO3 22, pCO2 30, BE 0, SatO2 88%, em uso de máscara de O2 a
6l/min. Qual distúrbio acidobásico apresentado? Alcalose respiratório aguda. Visto que BE se encontra
normal. Em casos crônicos, espera-se redução do BE, assim como bicarbonato, como mecanismo compensatório.
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Crises Hiperglicêmicas
• Introdução: Cetoacidose diabética (CAD) e Estado hiperosmolar hiperglicêmico (EHH) são duas complicações graves, associadas ao diabetes melito (DM), que diferem entre si de acordo com a presença de
cetoácidos e com o grau de hiperglicemia.

• Epidemiologia: Em pacientes com DM tipo I, a cetoacidose é o sintoma de apresentação em 20-34% das
crianças e adolescentes e cerca de 15-20% dos adultos. Por outro lado, em pacientes com EHH, a faixa
etária costuma ser acima dos 50 anos. A mortalidade da CAD é muito pequena (1-5%) e fundamentalmente depende da causa precipitante; já a de EHH é maior (5-20%), e se deve principalmente à idade
avançada e à alta frequência de mortalidade. Em ambos, o risco de morte é maior: nos extremos de idades,
na presença de coma, nos pacientes com hipotensão ou choque e de acordo com a gravidade do fator
precipitante, bem como na multiplicidade de episódios.

• Cetoacidose diabética (CAD): É definida pela presença de hiperglicemia (glicemia >250mg/dL),
acidose metabólica (pH arterial ≤7,3) e cetonemia (isto é, aumento da concentração de corpos cetônicos,
com possível cetonúria fortemente positiva).

• Estado hiperosmolar hiperglicêmico (EHH): Também denominado de síndrome hiperglicêmico hiperosmolar não cetótico ou coma hiperosmolar. É definido pela presença de hiperglicemia mais acentuado
(glicemia >600mg/dL), hiperosmolaridade (osmolaridade sérica efetiva estimada >320mOsm/kg),
desidratação, e ausência de cetoacidose significativa (pH arterial >7,3).

• Etiologia e Fisiopatologia: Em ambas ocorre uma redução da secreção de insulina como mecanismo
central e, consequentemente, ocorre um aumento dos hormônios contrarreguladores (glucagon, cortisol,
catecolaminas e GH), alterando o equilíbrio de vários órgãos e sistemas. A hiperglicemia é resultante do
estímulo de gliconeogênese, glicogenólise e resistência insulínica. Na CAD, há produção de ácidos graxos
(lipólise) no fígado e produção de corpos cetônicos (ácido acetoacético e beta-hidroxibutirato), levando a
cetonemia e acidose metabólica. Ao posto que, no EHH, há produção mínima de insulina suficiente para
suprir a produção de glucagon e inibir a produção de corpos cetônicos; entretanto, pode ocorrer cetonúria
leve.
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• Fatores precipitantes: (1) Infecções (pneumonia, infecção urinária e sepse (mais frequentes); pé diabético, celulite, sinusite, meningite e diarreia; principal fator no EHH); (2) Tratamento irregular; (3)
Primodescompensação; (4) Doenças abdominais (pancreatite, colecistite, apendicite, vômitos intensos, diarreia, isquemia mesentérica); (5) Doenças vasculares (IAM e AVC); (6) Medicação e drogas (corticosteroides, fenitopina, antirretrovirais, cocaína, catecolaminas); (7) Gestação; e (8) Cirurgia e trauma. No EHH,
quase sempre o paciente tem dificuldade de acesso a líquidos.

• Manifestações clínicas: Decorrem da hipoinsulinemia e hiperglicemia. Vale ressaltar que a dor abdominal
é um achado muito característico da CAD, e provavelmente tem correlação com alteração de prostaglandinas na parede muscular intestinal. Caso a dor não melhore com o tratamento, ou se torne localizada, devese investigar as causas secundárias da dor (a exemplo, doenças abdominais). A febre não é comum e não
se descarta o fator precipitante infeccioso.

• Exames complementares: Devem ser solicitados em pacientes com descompensação diabética grave
ou suspeita de crise hiperglicêmicas. (1) Hemograma, que pode haver leucocitose com desvio à esquerda
sem que signifique infecção. Valores acima de 25000 céls/mm3 sugerem infecção. (2) Glicemia. (3)
Dosagem de eletrólitos, tais como sódio, potássio, cloro, magnésio e fósforo. (4) Ureia e creatinina. (5)
Gasometria arterial ou venosa, para avaliar possível acidose metab´´olica. (6) Cálculo de ânion GAP. (7)
Osmolaridade plasmática. (8) Cetonemia ou cetonúria. (9) EAS. (10) ECG, a fim de buscar achados de
hipercalemia e isquemia (mais útil no EHH) e possíveis fatores precipitantes. (11) Radiografia de tórax. (12)
Outros exames podem ser necessários, de acordo com a suspeita clínica: Hemoculturas e uroculturas, TC
de crânio, punção liquórica, teste de gravidez, enzimas hepáticas, amilase e lipase.

• Diagnósticos diferenciais: Envolve a busca de fatores precipitantes e a diferenciação de outras causas
de acidose, dor abdominal e rebaixamento do nível de consciência. Em relação a CAD, destacam
cetoacidose alcoólica e cetoacidose de inanição (jejum prolongado); nestes casos, a glicemia está normal
ou baixa. Os diagnósticos diferenciais de acidose com ânion GAP elevado ou alargado compreendem
acidose lática, insuficiência renal, intoxicação exógena por metanol, etileno glicol, salicilatos e paraldeído;
nestes, a glicemia também está normal. Dor abdominal e alteração do nível de consciência (como AVC,
meningite e trauma) podem ser diferenciados por exames de imagem, laboratoriais e/ou líquor.

• Princípios do tratamento da crise hiperglicêmica: Procurar e tratar os fatores precipitantes; Corrigir
o déficit hídrico ou desidratação (por reposição volêmica); Corrigir a hiperglicemia (insulinoterapia);
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Corrigir os déficits eletrolíticos (ter cuidado com potássio); e Repor bicarbonato (raramente necessário e
apenas na cetoacidose, quando estiver indicado). Soma-se monitorização frequente.

• Hidratação: Objetivo é expansão extracelular, restauração do volume intravascular, melhora da perfusão
tecidual com consequente diminuição dos níveis de hormônios contrarreguladores e da glicemia. Faz-se
reposição volêmica venosa com cristaloide. A preferência é por líquidos isotônicos no início do tratamento
com 10 a 20ml/kg de solução fisiológica na primeira hora. O uso de soluções hipertônicas e isotônicas no
início do tratamento é associado a complicação e não existem benefícios com uso de coloides.

• Insulinoterapia: Exceto em casos de hipocalemia, a insulinoterapia é realizada concomitantemente à hidratação. Apenas prescrever insulina se potássio sérico >3,3mEq/l. Realiza-se insulina regular (ação rápida)
0,1UI/kg endovenosa em bolus (dose de ataque) + 0,1U/kg/h por bomba de infusão contínua (dose de
manutenção). Frequentemente, administra-se a insulina via subcutânea e intramuscular; e, na CAD leve,
pode se usar de forma intermitente e por via IM. Em relação à manutenção, a glicemia capilar deve ser
monitorizada a cada 1h, sendo a taxa ideal de queda 50 a 75mg/dl/h; caso contrário, a infusão de insulina
deve ser aumentada (bolus é de 0,15U/kg EV para redução menor que 10%). Quando a glicemia chegar a
cerca de 200-250 e 300mg/dl, respectivamente para CAD e EHH, a infusão de insulina é baixada para
0,05UI/kg/h, associada a hidratação com soro glicosado de 5%, com objetivo de manter glicemia nesse
nível e evitar hipoglicemia. A transição para insulina subcutânea ocorre quando glicemia <200mg/dl, controle da acidose metabólica (pH >7,3 e HCO3- >15) e ânion GAP <12. Na EHH, a osmolaridade e o nível
de consciência devem se normalizar. Deve haver uma sobreposição de 1-2h entre insulina SC e IV; e a
dosagem pode ser a mesma usada previamente, desde que houvesse controle adequado, ou 0,50,8UI/kg/dia em múltiplas doses. A dieta via oral pode ser liberada.

Observação: Antes da suspensão de insulina endovenosa, é importante prescrever 10U de insulina regular
SC e esperar aproximadamente 1h antes de desligar a bomba. A suspensão é feita quando houver controle
do fator precipitante, glicemia <250mg/dl, pH >7,3 e bicarbonato >18mEq/L. Vale ressaltar que a
negativação da cetonúria não é critério para resolução da cetoacidose, visto que o paciente pode continuar a ter cetonúria por muitas horas após o controle de CAD. O critério de resolução é cetonemia. Ácido
beta-hidroxibutírico não é detectado pela reação do nitroprussiato no teste urinário, diferentemente do acetoacetato.

51

• Reposição de potássio: Habitualmente, o K+ sérico inicial é normal ou aumentado (devido ao desvio do
potássio ao meio extracelular diante da acidose). Entretanto, o déficit corporal de potássio é grande. Com
hidratação, reposição de insulina, correção da acidose e da hipovolemia, haverá diminuição drástica do potássio sérico. Prorrogar prescrição de insulina se K+ <3,3mEq/L, e prescrever 25mEq/L de potássio IV; se
K+ <5,0, iniciar reposição de potássio (20-30mEq a cada litro de soro infundido). Não é necessário repor
se potássio for maior que 5mEq. O potássio sérico é mantido entre 4-5mEq/l. A dosagem de potássio é
feita com frequência a cada 2-4h. Um terço de potássio pode se reposto como fosfato.

• Bicarbonato de sódio: Apenas em situações extremos, quando pH <6,9.
• Outros eletrólitos: Geralmente não é necessária a reposição; indicada apenas quando a concentração
estiver muito baixa. A reposição de fosfato é feita para dosagem sérica menor que 1mg/dL; e, recomendada para evitar fraqueza muscular, disfunção cardíaca, arritmia cardíaca, depressão respiratória, hemólise
ou rabdomiólise.

• Complicações: (1) Hipoglicemia (principal complicação do tratamento; apresenta mortalidade imediata).
(2) Hipocalemia (pode aparecer após a instituição do tratamento com insulina). (3) Acidose metabólica
hiperclorêmica (diante da hidratação agressiva). (4) Edema cerebral: Raro; e decorrente principalmente da
reposição volêmica excessiva e da mudança rápida da osmolaridade. A prevenção é pela redução gradativa
da osmolalidade e da glicemia até a recuperação do nível de consciência. (5) Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). (6) Embolia pulmonar (frequente em EHH). (7) Congestão pulmonar por sobrecarga
hídrica. (8) Dilatação gástrica aguda (consequência de uma neuropatia autonômica, sendo grave). (9) Mucormicose (infecção fúngica que atinge principalmente seios da face e ocorre pela alteração do metabolismo
de ferro). (10) Alcalose metabólica paradoxal.

• Hipoglicemia diabética: A hipoglicemia é grande fator limitante para o controle glicêmico estrito no DM
tipo 1 e 2. O controle glicêmico pode parar ou reduzir a progressão das lesões micro e macrovascular; entretanto, o excesso de insulina e/ou ausência de resposta dos hormônios contrarreguladores levam a hipoglicemia. Vale ressaltar que a glicose é a fonte de energia para cérebro, que necessita de aporte contínuo,
uma vez que não tem capacidade de síntese ou armazenamento. As manifestações clínicas são: sinais e
sintomas de liberação adrenérgica (por exemplo, taquicardia, taquipneia e sudorese fria) e quadro clínico de
neuroglicopenia (tais como confusão mental, alterações comportamentais, crise convulsiva, coma, dano
neurológico permanente e morte). O diagnóstico é realizado por tríade de Whipple: manifestações clínicas
+ documentação de hipoglicemia + melhora após a normalização da glicemia. Tratamento engloba ingestão
de glicose e/ou carboidratos, quando paciente acordado; em caso contrário, realiza-se glicose venosa ou
glucagon parenteral.

- Questões CSSJ:
• Qual o principal cetoácido da cetoacidose diabética? Beta-hidroxibutirato.
• Qual o diagnóstico diferencial de acidose metabólica com ânion GAP aumentado? Cetoacidose diabética,
acidose lática, insuficiência renal e intoxicação por paraldeído.

• Como corrigir sódio sérico de acordo com a hiperglicemia? Sabe-se que a hiperglicemia leva à desidratação celular, isto é, um quadro de pseudohiponatremia. Assim, deve-se corrigir o valor sérico de sódio: somar
1,6 no sódio, para cada 100 acima de 100 de glicemia.

- Caso clínico CSSJ: Sexo feminino, 15 anos, DM1. Parou o uso de insulina por conta própria. Deu entrada
na emergência com hálito cetônico, 500 de glicemia, pH 7,2, K+ 5,2, HCO3- 12, Na+ 145 e PO4= 0,8.
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Iniciado a hidratação venosa e insulina venosa. Evoluiu com parada respiratória, sendo intubada. Qual a
provável causa da parada respiratória? Hipofosfatemia, que levou a fraqueza muscular e subsequente depressão respiratório. O tratamento já se iniciou com o nível crítico de fosfato, e com sua progressão, há
tendência do desvio desse íon para o meio intracelular, agravando o quadro de hipofosfatemia.

Choques
INTRODUÇÃO
• Definição: Estado de hipóxia celular e hipoperfusão tecidual decorrente de baixa oferta ou elevado
consumo ou utilização inadequada de oxigênio pelo sistema circulatório. O que resulta à disfunção
multissistêmica (geralmente irreversível) e morte. Vale destacar que o choque pode ocorrer com uma
pressão sanguínea normal e a hipotensão pode ocorrer sem choque.

• Fisiopatologia: Alterações na pressão arterial média (PAM) ou no metabolismo de oxigênio ativam barroreceptores e quimiorreceptores, culminando com uma série de respostas compensatórias que incluem: (1)
ativação do sistema nervoso simpático, liberação de catecolaminas, liberação de ACTH e cortisol, redução
do tônus vogal; (2) ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), além de (3) liberação
de vasopressina pela neurohipófise, aumento da endotelina, do glucagon e redução da secreção de insulina.
As consequências são: aumento da contratilidade do miocárdio e da FC; vasoconstrição arterial e venosa;
redistribuição da volemia, priorizando o SNC e o miocárdio; aumento da reabsorção de sódio e água pelos
rins; aumento da extração de O2; e, aumento da oferta de substratos (gliconeogênese, glicogenólise, lipólise
e aumento do catabolismo proteico).

• Quadro clínico: Em geral, há associação entre hipoperfusão tecidual e acidose metabólica, e uma combinação entre baixo DC e aumento de RVP. (1) Má perfusão, manifestada geralmente como hipotensão e
taquicardia. (2) Achados clínicos de hipoperfusão periférica incluem extremidades frias, cianose, pele pegajosa, oligúria (diurese <0,5ml/kg/h*) e manifestação de baixo débito no SNC (sonolência, confusão e desorientação). (3) Hiperlactatemia*, isto é, lactato sérico >4mmol/l (indicativo de metabolismo celular de oxigênio alterado). (*são principais marcadores de hipoperfusão tecidual)

• Classificação: (1) Hipovolêmico (hemorragia, desidratação e sequestro de líquidos ou do 3o espaço), (2)
distributivo (séptico, neurogênico, anafilaxia e doenças endócrinas), (3) cardiogênico (IC, defeitos mecânicos, lesões valvulares, aneurisma vascular, arritmia e distúrbio de condução) e (4) obstrutivo (embolia pulmonar, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo e coartação aórtica).

• Distribuição dos tipos de choque: Séptico é mais frequente (62%), seguida de hipovolêmico e cardiogênico (16%), distributivo não séptico (4%) e obstrutivo (2%).

• Diagnóstico: Manifestações e história clínicas, associados aos exames complementares. Destaca-se,
entre exames de imagem, ecocardiograma para diferenciação da etiologia e avaliação do estado volêmico
dos pacientes com choque. A volemia pode ser medida pela VCI (diâmetro e variação respiratória), pressão
do AE e tamanho do VD. TC é importante método diagnóstico para confirmar especialmente tipos de infecção e processos vasculares (como TEP e dissecção aórtica), além de avaliar risco e benefício do transporte.
Em relação ao laboratório, solicita-se hemograma, PCR, dosagem de eletrólitos, função renal e hepática,
amilase/lipase, enzimas cardíacas e coagulograma, além de gasometria arterial com dosagem de lactato;
e, coleta imediata de culturas na suspeita inicial de infecção.
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• Abordagem: A gravidade do choque depende de idade e comorbidades, etiologia, bem como
progressão clínica e temporal do estado de insuficiência circulatória aguda. Deve ser feita tendo dois pilares: (1) Diagnóstico rápido e precoce e (2) Ressuscitação empírica, mesmo antes de resultados de exames
de laboratório e de imagem. E, no segundo momento, segue o tratamento definitivo. Identifica-se inicialmente as necessidades de intervenções críticas, como IOT e VM, acesso venoso central e cardioversão.
Acesso venoso central é adotado em casos de necessidades de uso de drogas que requerem essa via (em
geral noradrenalina), e ausência ou falha do acesso periférico; além disso, com objetivo de monitorar ScvO2.
São essenciais: monitorização cardíaca contínua, monitorização contínua de SatO2, pressão não-invasiva,
acesso venoso (frequentemente dois acessos calibrosos) e ECG (dentro de 10min).

• Tratamento geral: Mnemônico V.I.P. (1) Ventilação: Avaliar necessidade de suplementação de O2, VNI
e IOT associada a VM. A rápida oferta de O2 aumenta DO2 e reduz a hipertensão pulmonar que pode existir
por conta da hipóxia. IOT tem vantagem de reduzir consumo de O2 pela musculatura da respiração. Hipotensão logo após início de ventilação invasiva sugere hipovolemia. (2) Infusão: Ressuscitação volêmica e
acesso venoso. Na maioria dos casos, tratamento primário para restaurar a perfusão e DO2. Hidratação
volêmica agressiva e precoce pode reverter a hipóxia e a hipovolemia persistente pode piorar as disfunções
orgânicas. Entretanto, hiperhidratação pode ser deletéria. Objetivo é adequar a pré-carga a fim de melhorar
a contratilidade e DC, observando a curva de Frank-Starling para nível ideal. Cristaloide (Ringer lactato) é
o fluido de escolha, com taxa de infusão 300/500ml em 20-30min. Meta é aumentar PA e adequar DU; e,
limite, evitar edema pulmonar e de órgãos “encapsulados”. (3) Pump/bomba: Administração de
vasopressores, especialmente em casos de hipotensão grave ou refratários (reposição volêmica sem sucesso). Noradrenalina é vasopressor de escolha, dose varia de 0,1-2mcg/kg/min. Vasopressina pode ser
associada a pacientes recebendo noradrenalina, até dose de 0,04U/min.

• Objetivos terapêuticos: (1) PAM 65-70mmHg, (2) ScvO2 >70%, (3) lactato <2mmol/l, com redução de
20% nas primeiras duas horas de tratamento, e (4) PVC entre 8-12mmHg.
Fases do tratamento do choque
Salvamento

Obter PA minimamente aceitável
Medidas “life-saving”:
ATB para sepse, PTCA para IAM, drenagem pericárdica, cirurgia para trauma

Otimização

Ofertar adequada disponibilidade de O2
Ajustar DC, ScvO2 e lactato

Estabilização

Suporte orgânico
Minimizar complicações

Desescalonamento

Desmame de drogas vasoativas
Balanço hídrico negativo

CHOQUE HIPOVOLÊMICO
• Visão geral: Responsável por cerca de 40% dos óbitos por trauma. Piora prognóstico nos procedimentos
cirúrgicos, com choque abrupto ou disfunção tardia por condução inadequada.

• Causas: Hemorragia (mais comum e mais drástico), desidratação, perda gastrointestinal (diarreia e vômito), queimaduras e sequestro do terceiro espaço.

• Parâmetros hemodinâmico: pré-carga, RVS e DC. Na análise do choque hipovolêmico, devemos
entender que a pressão venosa central está baixa por hipovolemia, o que leva a vasoconstrição arterial na
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tentativa de manter perfusão para órgãos nobres, portanto índice de resistência vascular estará alto. Como
débito cardíaco = volume sistólico x frequência cardíaca, se a pré-carga está diminuída, o volume sistólico
também estará gerando redução no débito cardíaco. A pressão de oclusão pulmonar estará baixa, pois reflete nas pressões de átrio esquerdo, que estarão baixas pela pré-carga reduzida.

• Ecocardiograma: Coração de tamanho reduzido e contratilidade normal ou aumentada.
Classificação do choque hemorrágico:

• Tratamento: 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
(como noradrenalina).

CHOQUE CARDIOGÊNICO
• Definição: É a via final resultante de uma série de injúrias cardíacas, caracterizada por baixo DC e inadequada perfusão orgânica. É uma doença sistêmica, caracterizada por um ciclo vicioso de inflamação, isquemia e progressiva disfunção miocárdica, que frequentemente resulta na morte.

• Epidemiologia: Mortalidade decrescente nos últimos 30 anos (devido a protocolos institucionais e revascularização precoce).

• Causas: IAM (principal, 38%), cardiomiopatia (32%, especialmente ICC), bradicardia sintomática, doença
valvar, BAV, IC e Takotsubo.

• Fisiopatologia: Ciclo vicioso entre disfunção miocárdica, redução do volume sistólico, redução do DC e
PAM, redução da perfusão miocárdica e aumento da isquemia. Os mecanismos compensatórios acabamor
descompensar ainda mais o quadro do paciente.

• Diagnóstico: (1) Clínico: Ortopneia, turgência jugular, hepatomegalia, edema, extremidades frias, confusão mental, hipotensão, taquicardia (FC ≥60bpm), sensorium, congestão pulmonar e oligúria (DU
<30ml/h). (2) Critérios hemodinâmico: PAS <90mmHg ou >30mmHg (por pelo menos 30min ou necessidade de utilizar suporte inotrópico para manter PAS >90mmHg), IC <2.2L/min/m2, pressão capilar pulmonar >18mmHg, POAP ≥15mmHg (indicativo de congestão), lactato >2mmol/l. (3) Exames complementares: ECG, ecocardiograma (documentar uma disfunção miocárdica), radiografia, curva enzimática e cateter
da artéria pulmonar (CAP). (4) Exclusão de hipovolemia, hipóxia e acidose.

• Parâmetros hemodinâmico: pré-carga, RVS e DC. No choque cardiogênico, há falência de bomba e
por mecanismo de compensação teremos uma resistência vascular sistêmica aumentada. A pressão
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diastólica final estará aumentada, levando a um aumento na pressão de átrio esquerdo que por consequência leva a um aumento da pressão venocapilar pulmonar.

• Ecocardiograma: Coração aumentada e contratilidade reduzida.
• Tratamento: É uma emergência médica, e requer monitorização intensa e suporte agressivo com vasopressores (noradrenalina), inotrópicos (dobutamina, milrinona, adrenalina e levosimendan) e/ou suporte circulatório mecânico.

• Monitorização: Choque cardiogênico refratário ao tratamento inicial e casos de dúvida diagnóstica,
indica-se monitorização hemodinâmica com cateter de artéria pulmonar Swan-Ganz. De maior uso em
choque cardiogênico, esse cateter é importante para determinar perfil hemodinâmico, tais como falência
do VE (POAP , DC , RVS ), falência do VD (PAD , PAD/PAOP >0,8), insuficiência mitral (ondas Vs largas
no traçado de POAP) e CIV (SatO2 no AD e artéria pulmonar). Além disso, guia reposição volêmica e
terapia inotrópica, bem como fornece dados prognósticos.

• Vasopressores e inotrópicos: Norepinefrina é vasopressor, e age principalmente em alfa1-adrenérgico.
Dobutamina é inotrópico, e age sobretudo em beta1-adrenérgico. Dopamina é vasopressor, inotrópico e
vasodilatador; depende da dose e age em DA1 e DA2.

• Dispositivos de assistência circulatória mecânica: Nos casos mais graves e refratários, implante de:
(1) Balão intra-aórtico (BIA): Dispositivo mais disponível, e possível ser colocado à beira-leito. Balão é estabelecido na aorta, e realiza processo de insuflação (diástole) e desinflação (sístole). Ao promover inflação na diástole, BIA promove aumento do fluxo de sangue coronariano, da pressão diastólica, da circulação
coronariana e, consequentemente, da perfusão sistêmica. A deflação na sístole, por sua vez, tem como benefícios, diminuição da pós-carga e da fase CIV, bem como aumento do volume sistólico e do DC. (2) Oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO): Modelo de assistência circulatória mais eficaz empregado
médico de terapia intensiva. Atua como um coração auxiliar extracorpórea. Pode ser colocada por via
periférica (introdução nas veias e artérias femorais) ou por via direta (introdução das cânulas dentro das
cavidades cardíacos após toracotomia). (3) Impella: Cateter com rotor que tem como função coletar sangue
do ventrículo esquerdo e o passar para aorta; é localizado nessas duas estruturas. Há aumento de DC de 24l/min. (4) CentriMAG: Sistema de bombeamento de sangue extracorporal que proporciona estabilização
hemodinâmica rápida. Funcionamento semelhante ao ECMO. Inclui uma bomba e reutiliza´veis, como motor,
fluxômetro e console. Pode ser colocado uni- ou biventricularmente. Modelo de dispositivo de permanência
mais longo. (5) HeartMate II: Inserido cirurgicamente, fluxo contínuo em paralelo com funcionamento nativo
do coração. É um driveline perctâneo, com energia elétrica e velocidade RPM ajustável. Permite alta hospitalar.
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CHOQUE OBSTRUTIVO
• Causas: Embolia pulmonar, embolia gasosa, pneumotórax hipertensivo (obstrução da saída do VD), tamponamento pericárdico, HAS severa, pericardite constritiva (obstrução da saída do VD/VE) e síndrome da
veia cava superior (falha do enchimento do VD).

• Parâmetros hemodinâmico: pré-carga, RVS e DC.
• Ecocardiograma: Tamponamento (derrame pericárdico, VCI aumentado, VE e VD pequenos), TEP ou
pneumotórax (aumento do VD e VE pequeno).

• Tratamento: Considerar causa. Por exemplo, trombólise ou embolectomia (TEP); drenagem pericárdica
ou pericardiocentese (tamponamento cardíaco); drenagem torácica ou toracocentese seguida de drenagem
pleural (pneumotórax hipertensivo); procedimentos intravasculares e radioterapia de urgência.

CHOQUE DISTRIBUTIVO
• Causas: Sepse (principal), anafilaxia, pancreatite e choque neurogênico. O choque séptico é um tipo de
choque distributivo, sendo a sepse está entre as causas mais comuns de internação e sua causa independe
de aumento de risco de morte mesmo após saída do hospital.

• Fisiopatologia: A modalidade obstrutiva de choque circulatório restringe sua etiologia a condições extracardíacas. Seu mecanismo pode ser atribuído: (1) a restrição do enchimento diastólico, como em tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo; e, (2) aumento na pós-carga ventricular, como em embolismo
maciço e dissecção aórtica.

• Parâmetros hemodinâmico: pré-carga, RVS e / DC. Diferentemente dos demais choques, as variáveis hemodinâmicas são caracterizadas por aumento compensatório do DC e IC e pela diminuição do RVS.
É classificado como hiperdinâmico, uma vez que há taquicardia e vasodilatação. Única exceção é choque
neurogênico, em que o paciente perde a resposta compensatória à vasodilatação, não fazendo taquicardia
(uma condição de vasodilatação com bradicardia ou FC normal).

• Ecocardiograma: Coração de tamanho e contratilidade normal (geralmente).
• Tratamento: Depende da sua etiologia. Envolve hidratação venosa vigorosa e vasopressores. No choque
anafilático, recomenda-se adrenalina IV ou IM (não fazer SC). No choque séptico, indica-se noradrenalina.
Nos casos de insuficiência suprarrenal, a reposição de corticoide é mandatória.
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Distributivo

Hipovolêmico

Cardiogênico

Obstrutivo

-/+

+
-

+
+
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+
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PAM

-

-

-

PVC

-

++

+

POAP
PAP

-

++
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TEP - Tamponamento +
+

ΔPP

>13%

<13%

<13%

Pré-carga
RVS
DC e IC
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Insuficiência Cardíaca Aguda
• Insuficiência cardíaca (IC): Síndrome clínica caracterizada pela dificuldade do coração de manter perfusão adequada e necessária para atender às necessidades dos tecidos, gerando perda da qualidade de vida
por intolerância aos esforços, retenção hidrossalina e redução da sobrevida. Geralmente, constitui una via
final comum da maioria das doenças cardiovasculares (DCV).

• Insuficiência cardíaca aguda (ICA): Início rápido ou mudança clínica dos sinais e sintomas de IC, resultando na necessidade urgente de terapia intensiva. A IC aguda pode ser nova (geralmente associada à
disfunção vascular) ou devido a piora de uma IC pré-existente (crônica descompensada).

• Insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal (ICFEN): Corresponde a condição clínica na qual
há sinais e sintomas de IC devido a um distúrbio de enchimento ventricular, que é causada por uma marcante redução da distensibilidade ventricular, apesar da fração de ejeção preservada. É o caso de pacientes
com cardiopatia hipertensiva ou hipertrófica, na qual os ventrículos normalmente não estão dilatados. Dados sugerem aproximadamente 40-50%.

• Fisiopatologia: Resulta em resposta a sobrecarga hemodinâmica. De modo geral, a sobrecarga de pressão, por aumento do estresse sistólico parietal, leva, ao final da via, a uma hipertrofia concêntrica do
ventrículo. Por outro lado, a sobrecarga de volume conduz a uma hipertrofia excêntrica. O remodelamento
cardíaco resultante tem como consequência dilatação progressiva, necrose e falência energética. Esses
mecanismos têm relação direta com sistemas renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e peptídeos natriuréticos.
Mecanismos fisiopatológicos de IC aguda
Disfunção vascular

Disfunção cardíaca

Hipertensão arterial

Pressão arterial normal

Início rápido de congestão pulmonar

Pico gradual (dias)

Pressão capilar pulmonar elevada

Pressão capilar pulmonar elevada cronicamente

Estertores pulmonares

Estertores podem estar presentes

Importante congestão venocapilar

Congestão pode estar presente

(radiografia de tórax)

Ganho ponderal significativa (edema)

Ganho ponderal mínimo

Baixa fração de ejeção do VE

Função sistólica preservada (frequentemente)

Resposta terapêutica

Resposta terapêutica (relativamente rápida)

(lenta redução da congestão sistêmica)
Melhora sintomática inicial

• Quadro clínico: Dispneia (89%), fadiga (32%), crepitação (68%) e edema periférico (66%) e taquicardia.
Manifestação clínica pode ter duas origens: (1) o próprio coração (taquicardia, ritmo de galope, pulso alternante, intolerância ao esforço) e (2) extracardíacas, relacionadas aos leitos circulatórios congestos e órgãos
hipoperfundidos (dispneia, edema e ascite, cianose, expectoração hemoptoica, estertores pulmonares, estase jugular, oligúria, refluxo hepatojugular). E, nem sempre correlaciona com gravidade.

• Perfil clínico de apresentação: De acordo com Sociedade Brasileira de Cardiologia, ICA pode ser (1)
com PA elevada (50%): Caracterizada como primeiro episódio, euvolemia ou pouco hipervolemia, presença
de estertores, radiografia de tórax com congestão e sem edema periférico, e FEVE normal em maioria dos
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casos. (2) com PA normal (48%): Sinais e sintomas graduais, edema periférico e pulmonar, e FEVE reduzida
em sua maioria. Sugere modelo de ICA crônica descompensada. E, (3) com PA baixa (2%): Engloba uma
minoria dos pacientes, apresenta sinais e sintomas de hipoperfusão tecidual e choque, além de um pior
prognóstico. A classificação segundo Heart Fall Ver (2007) apresenta um espectro variado: ICA hipertensiva, edema pulmonar, IC crônica descompensada agudamente, ICD e IC associado à SCA.

• Perfil clínico-hemodinâmico: Presença ou não de congestão (úmido) e hipoperfusão (frio).
Importância prognóstica e terapêutica. Perfil mais comum dos casos de IC aguda (67-80%) é quente e
úmido. Perfil mais grave é frio e úmido. Perfil ideal é quente e seco.
Sinais: Ganho ponderal; turgência jugular; edema, ascite e anasarca; reflexo hepatojugular; hepatomegalia dolorosa; baixa saturação de hemoglobina; estertoração; auCongestão

mento de BNP; ritmo de galope (B3 e B4); taquipneia (na radiografia de tórax, sinais

ou Úmido

de congestão pulmonar e efusão cavitária). Sintomas: Dispneia em solicitação ou repouso; ortopneia e dispneia paraxística noturna; tosse com expectoração característica; dor retroesternal em compressão; distensão abdominal; plenitude pós-prandial;
edema MMII
Sinais: Hipotensão; pressão de pulso reduzida; taquicardia; rebaixamento da consci-

Hipoperfusão

ência; extremidades frias; marcadores de piora na função renal (aumento das escórias

(baixo débito)

nitrogenadas) e hepática; hiponatremia. Sintomas: Fadiga; oligúria; rebaixamento da

ou Frio

vigília e sonolência; náusea; êmese.

• Diagnóstico: Eminentemente clínico (congestão e/ou hipoperfusão). Soma-se, para confirmação, evidência de alterações funcionais ou estruturais do coração (terceira bulha, cardiomegalia, alteração no ecocardiograma, alteração do BNP).

• Evolução radiológica: Auxilia no diagnóstico da síndrome (cardiomegalia), quando realizado em ortostase. Maior valor na exclusão de comorbidades ou fatores precipitantes de origem pulmonar. Os principais
achados da IC na radiografia são cardiomegalia, linhas B de Kerley, inversão do padrão vascular e derrame
pleural caracteristicamente maior à direita, podendo ser apenas a D ou bilateralmente à direita.
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• Tratamento: Visa melhora sintomática imediata, com alívio da congestão e/ou baixo débito; prevenir a
piora da função renal (síndrome cardio-renal) e dano miocárdico, com agravamento da função ventricular;
garantir utilização de terapias com comprovado efeito em morbimortalidade; e, melhora prognóstica do pósalta hospitalar. Baseia-se respectivamente no tipo de IC aguda (nova ou crônica agudizada), na PAS e no
perfil clínico-hemodinâmico. De modo geral, (1) Quente e seco: Tratamento ambulatorial, otimização das
medicações para IC e investigar fator desencadeante (EP, SCA, anemia, depressão). Recomenda-se
IECA/BRA, BB e suspensão de diurético. (2) Quente e úmido: Indica-se diurético (furosemida IV) e
vasodilatador, bem como manutenção do BB e IECA/BRA. Se PAM aumentar, introduzir nitroprussiato de
sódio. Considerar suplementação de O2 e VNI, se necessário. (3) Frio e úmido: Adota-se vasodilatador
(PAS 85-110mmHg) ou vasopressor (PAS<85mmHg), inotrópico (dopamina ou noradopamina + dobutamina) e diurético (furosemida IV). Suspende-se BB e IECA/BRA. Internação na UTI e considerar suporte
mecânico; é o perfil clínico-hemodinâmico mais grave. (4) Frio e seco: Reposição de volume (com soro
fisiológico); considerar vasopressor ou inotrópico, se houver piora clínica. Não prescrever diurético; e
suspender BB e IECA/BRA. O foco em perfil úmido é na eliminação e redistribuição da água corporal; e em
frio, na recuperação do DC.

Observação: O tratamento para ICFEN é semelhante a ICFER, usando as mesmas drogas. Deve-se manter
a contração atrial, prevenir FA e taquicardia, controlar HAS, tratar isquemia e evitar hipertrofia do ventrículo
cardíaco.

Observação: Na rotina do CSSJ, adota-se: (1) Não suspensão do betabloqueador. Admite-se redução da
dose pela metade ou naqueles com aumento recente da dose (que pode ter contribuído para a descompensação), e retornar para a dose inicial. Apenas suspender BB em casos de choque cardiogênico, ou no perfil
frio que não responde ao tratamento inicial, permanecendo em baixo débito. (2) Uso de todos inotrópicos.
Em sua maioria, indica-se dobutamina. Levosimendana é recomendada para aqueles em uso de BB; e, milrinona, com hipertensão pulmonar importante. (3) Em casos de edema agudo de pulmão, uso de VNI,
associado aos vasodilatadores e morfina. BIPAP é o modo preferencial. Nesse modelo de IC aguda, pode
ocorrer sobrecarga hídrica. Em ICFEN, uso de diurético com muita restrição, visto que é um IC mais vascular
(levando a translocação de fluidos), do que hipervolemia propriamente dito. Frequentemente existe uma
causa irreversível, como arritmia, hipertensão ou isquemia. (4) Profilaxia de TVP com HBPM. (5) Na dúvida
diagnóstica acerca ao perfil clínico-hemodinâmico ou resposta insatisfatória ao tratamento inicial, é realizado ecocardiograma hemodinâmico para reorientar estratégia terapêutica. (6) Dosagem de BNP na
admissão (visa diagnóstico) e na alta-hospitalar (visa prognóstico); não se faz dosagens seriadas ou tratamento baseado nos seus valores. (7) Considera-se critérios de melhora ao tratamento inicial com seguintes
parâmetros: melhora da dispneia, diurese >1,5ml/kg/h nas primeiras horas e estabilidade hemodinâmico.

• Prognóstico: A taxa de mortalidade é decrescente conforme aumenta a PAS. Isto é, pacientes que
cursam com hipotensão apresentam pior prognóstico. Além disso, outros preditores (importantes para estratificação de risco) são: creatinina (marcador de função renal), BUN elevada, idade, FR e nível plasmático
de sódio baixo.

- Caso clínico CSSJ: Feminino, 62 anos, admitida no setor de emergência por queixa de dispneia. Refere
ser hipertensa em uso regular de medicação anti-hipertensiva e tabagista. Há 3 dias, vem se queixando de
cansaço, mas rapidamente progrediu para repouso. Ao exame, lúcida e orientada; PA 178x92mmHg e FC
92bpm. RCR B4 de VE, sem sopros. Crepitação na metade inferior de ambos os pulmões. Ausência de
hepatomegalia ou ascite, bem como de edema de MMII. Radiografia de tórax com presença de congestão
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pulmonar, sem cardiomegalia. Em relação ao exame laboratorial, BNP 375mg/dl (valor de referência
100mg/dl) e ecocardiograma evidenciou função sistólica normal e disfunção diastólica com elevação das
pressões de enchimento ventricular. Diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda; diagnóstico clínico. Perfil
clínico-hemodinâmico é quente-congesto. Tratamento inicial é vasodilatador e diurético. A missão é descongestionar. Não há necessidade de inotrópico (como dobutamina).

Dor Torácica
INTRODUÇÃO
• Princípios e premissas do atendimento: (1) Não deixar de diagnosticar causas de dor torácica que
demandem tratamento emergencial; isso significa evitar de dar alta ou atrasar o tratamento de pacientes
em condições graves. (2) Não diagnosticar uma condição de alta gravidade em um paciente que tenha dor
torácica por uma condição benigna; isto é, não expor pacientes de baixo risco à investigação e tratamento
desnecessários, por vezes, invasivos.

• Principais causas de dor torácica: Em primeiro de acordo com sua etiologia, seguida de gravidade.

Dor torácica
Cardiopulmonar

Não cardiopulmonar

Isquêmica

Não isquêmica

Angina instável

TEP

Gastroesofágica

Não gastroesofágica
Herpes Zoster

IAMSSST

Síndrome aórtica aguda

Doenças osteomusculares

IAMCST

Pericardite

Condições psiquiátricas

Pneumotórax
Pneumonia
Gravidade!

• Causas de dor torácica ameaçadoras à vida: Respectivamente, SCA (1 a cada 50-100 atendimentos
de emergência), TEP (1 a cada 1000), síndrome aórtica aguda, doenças do pericárdio (incomum), pneumotórax (raro) e mediastinite (raro).
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• Abordagem inicial: (1) Realização e interpretação do ECG em 10 minutos; (2) Monitorização cardíaca
contínua, pressão não invasiva e oximetria de pulso (verificar hemodinãmica e a ventilação); (3) Identificação de alergias (destaque ao iodo presente em contrastes); e, (4) uso de inibidores da fosfodiesterase
nas últimas 24 horas (tais como viagra, que em conjunto com vasodilatodores, podem provocar hipotensão
refratária e agravar o quadro); além disso, (5) estratificação de risco.

• HEART Score para dor torácica: Leva em conta a história clínica, ECG, idade, fatores de risco e níveis
de troponina. Quantificação em pontos e quando <3 apresenta um valor preditivo negativo de 99% para
evolução e complicação cardiogênica em 30 dias. Isso significa possibilidade de alta.

• Exames complementares e diagnósticos diferenciais: Consistem em (1) ECG (normal na maioria dos
pacientes com dor torácica); (2) marcadores de necrose de miocárdio; (3) radiografia de tórax (maior utilidade em diagnóstico de dor torácica não isquêmica); (4) TC (maior utilidade para diagnóstico de embolia
pulmonar e dissecção aórtica); (5) teste de esforço ou ergometria (descartar doença coronariana significativa em pacientes com dor torácica e de baixo risco); (6) cintilografia miocárdica de repouso (exame normal
implica em baixa probabilidade de eventos cardíacos adversos nos próximos meses); (7) ecocardiograma.

• Algoritmo da dor torácica: Na CSSJ, adota-se:

• Objetivo da Unidades de Dor Torácica (UDT): Promover reconhecimento imediato do SCA e oferecer
prontamente terapia de reperfusão; e afastar outras causas potencialmente catastróficas, tais como angina instável, dissecção da aorta, embolia pulmonar, pneumotórax, ruptura do esôfago, úlcera perfurada e
pancreatite aguda. O ponto central é a disponibilização de uma quantidade de leitos exclusivos para atendimento de pacientes com dor torácica, equipados com monitor cardíaco, material padronizado para RCP,
aparelho de ECG e laboratório capaz de dosar enzimas cardíacas.

63

SÍNDROME CORONARIANA AGUDA (SCA)
• SCA: Uma das principais causas de atendimento na sala de emergência, Cerca de dois terços dos pacientes com dor torácica não têm diagnóstico final uma causa coronariana; isto é, um terço, apresentam IAM
ou AI.

• Diagnóstico e suspeita: Caracterização da dor, segundo três parâmetros: localização retroesternal ou
precordial, caráter opressivo ou de queimação e fatores precipitantes (esforço ou estresse); presença de
fatores de risco para doença coronariana (idoso, HAS, DM, DLP, tabagismo, obesidade, HF, doença cerebrovascular, doença vascular periférica e insuficiência renal crônica); ECG; e, marcadores de necrose
miocárdica.

• Angina típica: Preenche os três critérios da caracterização da dor. Apresenta (1) desconforto/dor
retroesternal ou precordial, (2) presumivelmente desencadeada pelo esforço ou estresse, (3) com
melhora ao repouso ou uso de nitratos, e duração de até 20 minutos. Diferentemente, angina atípica
(provável) apresenta apenas 2 dos 3 critérios; e, dor não isquêmica ou cardíaca, 1 ou nenhum critério.
Classificação CASS da Dor torácica
A Definitivamente anginosa

Dor retroesternal ou precordial, precipitada por esforço físico que
irradia para ombro, mandíbula ou face interna do braço, com duração de minutos, aliviada com repouso ou nitrato em menos de
10 minutos.

B Provavelmente anginosa

Tem a maioria das características da dor definitivamente anginosa, mas não todas, precisando de exames para confirmação de
SCA.

C Provavelmente não-anginosa

Tem poucas características da dor definitivamente anginosa, precisando de exames para exclusão de SCA.

D Definitivamente não-anginosa

Nenhuma da dor anginosa, mesmo quando localizada na região
precordial ou retroesternal.

• Sinais e sintomas característicos em IAM: Dor opressiva ou em queimação (valor de verossimilhança
relativamente baixa), dor retroesternal ou precordial, com irradiação para o braço e ombro (especialmente
ambos ou somente no MSD), piora ao esforço, diaforese, ausculta da B3, hipotensão e estertores pulmonares.

• Eletrocardiograma: Fundamental em até 10 minutos. É absolutamente normal na maioria dos
pacientes com dor torácica; desses, 5% apresentam SCA. Em razão da baixa sensibilidade para o diagnóstico de IAM, ECG não deve ser o único exame complementar utilizado para confirmar ou diagnosticar. A
taxa de falso-positivo do exame é de 11-14%. Importância de monitorização e ECGs seriados com
intervalos de 3-4 horas nas primeiras 12 horas ou a qualquer momento em caso de recorrência da dor ou
surgimento de instabilidade clínica, visto que aumentam (para até 95%) o diagnóstico. Principais achados
de SCA são: supra- e infradesnivelamento do segmento ST, bem como inversão da onda T
(principalmente simétrica).

• Marcadores de necrose do miocárdio (MNM): (1) Troponinas (Tn) cardíacas T e I são marcadores
laboratoriais de escolha, são mais sensíveis e específicos de lesão miocárdica. Valor positivo confirma o
diagnóstico. Eleva-se em 3 horas, pico em 12 e normalização em semanas. Tem valor prognóstico, cujo

64

aumento da troponina implica risco 3x maior de óbito. A troponina ultrassensível eleva-se mais rapidamente, e um valor negativo após 6h de dor, praticamente exclui o diagnóstico de IAM. (2) Mioglobina é
marcador mais precoce disponível (aumenta em 2-3h após o infarto, tem pico de 6-12h e normalização
em 24h); é um marcador sensível (se negativo, exclui IAM em 90% dos casos), mas pouco específico (proteína encontrada no músculo cardíaco e esquelético) e com pouco papel na emergência. (3) Creatinofosfoquinase-MB (CKMB), bastante específico da lesão miocárdica; eleva-se após 3-4 horas, com pouca
aplicação na dor torácica inferior de 4h; e, exames seriados negativos (a cada 3 horas) por 12 horas, a
partir do início da dor, praticamente excluem o diagnóstico de IAM. Possível papel para diagnóstico de reinfarto (já que a troponina pode ficar elevada por 10-14 dias). Os MNM devem ser solicitados em todos os
pacientes com suspeita de SCA: uma dosagem à chegada e outra entre 6-12 horas da dor precordial são
necessárias.

Observação: Dosagens de MNM conforme AHA (2014) e ESC (2015): Os casos suspeitos de SCA podem
ser excluídos com uma dosagem de troponina ultrassensível negativo, se o início dos sintomas for ≥6 horas
ou paciente for de baixo risco. Entretanto, em casos de alto risco (a exemplo, HAS), ou se início dos sintomas
<6h, deve ser repetido mais uma dosagem após 3h da primeira.

• Nitrato sublingual: Tradicionalmente usado para diagnóstico de angina típica é a melhora da dor com
repouso ou com nitrato. No entanto, não se pode confirmar ou afastar a presença de SCA com base na
resposta ´positiva ao nitrato sublingual.

• Angiotomoggrafia (AngioTC): Ajuda no processo de afastar o diagnóstico de IAM, especialmente se
houver dúvida diagnóstica (IAMCSST, IAMSSST e causas não-SCA) mesmo após história clínica, ECG,
exame laboratoriais e radiografia. É realizada quando: (1) dor suspeita com uma amostra de Tn negativa e
TIMI 0; (2) assintomático na entrada, mas com dor suspeita; (3) sintoma anginoso com curva de troponina
duvidosa ou uma amostra isolada alterada; e (4) curva de troponina ou ECG seriado duvidoso. Juntamente
com a dosagem de troponina, permitiu a redução do custo e a estadia hospitalar do paciente.

• Tratamento da SCA:
Conduta em SCA
M orfina (opioide)

Alivio da dor e controle de isquemia

O xigênio
N itrato (vasodilatador)
A antiplaquetário (AAS, clopidogrel, ticlopidina)

Ação na trombose coronariana

A nticoagulantes (HFN, HBPM, Fondaparinux)
R eperfusão (angioplastia ou fibrinólise)
B etabloqueador

Efeito antiarrítmico e antianginoso

I ECA ou BRA

Prevenção de complicações

E statina

(se LDL >70mg/dL)
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SÍNDROMES AÓRTICAS AGUDAS (SAA)
• SAA: Englobam três condições de altíssima mortalidade, tais como (1) dissecção aórtica aguda, (2)
hematoma intramural e (3) úlcera penetrante de aorta.

• Perfis clínicos principais: Paciente (1) com hipertensão de longa data e mal controlada, (2) com
presença de válvula aórtica bicúspide, (3) com aneurisma de aorta conhecido e (4) com doença de
colágeno (Marfan, Ehlers-Danlos, ectasia anuloaórtica). Outros fatores predisponentes incluem: idade avançada, sexo masculino, arterite temporal, uso de cocaína, gestantes e puérperas.

• Sinais e sintomas característicos: Dor torácica excruciante/lancinante, de início súbito, que pode apresentar irradiação para qualquer parte do tórax ou abdome, pulsos assimétricos e alargamento do
mediastino na radiografia de tórax. A ausência dessas manifestações exclui corretamente o diagnóstico
(VPN) em 95% dos casos.

• Complicações da dissecção aórtica: Ruptura dos vasos, insuficiência aórtica aguda, dissecção das coronárias, extensão para vasos cervicais e isquemias (mesentérica, de MMSS e MMII, medular e renal).

• Diagnóstico e conduta inicial: Diante da sua letalidade, é obrigatória a realização de exames. Para pacientes estáveis, opta-se pela angiotomografia ou angiorressonância tóraco-abdominal; e, para os
instáveis, realiza-se ecocardiograma transesofágico. Em ambas as situações, é fundamental o controle
da dor, do duplo produto e a monitorização intensiva do estado clínico.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)
• Manifestações clínicas: Condição de alta mortalidade, caracterizada por oclusão de uma artéria
pulmonar por um êmbolo, em geral, proveniente de uma trombose na circulação venosa. No TEP, o principal
sintoma é a dispneia, na maioria das vezes, súbita, e o principal achado do exame físico é a taquipneia. Dor
torácica ocorre em 44% dos casos e, em sua maioria, tem característica pleurítica, indicando algum grau
de infarto pulmonar com irritação da pleura visceral. Além disso, soma-se apresentação de hipotensão ou
choque.

• Estratificação de risco: Uso de escore de Wells modificado, em casos de alta suspeita clínica. Considera
seguintes critérios (e seus respectivos pontos): presença de TVP (3), outro diagnóstico menos provável que
TEP (3), FC >100bpm (1,5), imobilização maior que 3 dias ou cirurgia no último mês (1,5), TEP ou TVP
prévia (1,5), hemoptise (1) e neoplasia (1); permitindo a confirmação de um TEP muito provável (somatório
>4) ou menos (<4).

• Diagnóstico: A troponina pode estar positiva em até 50% dos casos; e confere pior prognóstico. Exame
de D-dímero (produto da degradação da fibrina) apresenta alta sensibilidade; é de alto valor preditivo
negativo. ECG, quando alterado, pode mostrar o padrão S1Q3T3, BRD incompleto e T invertida nas
derivações precordiais. A radiografia de tórax pode ser normal (dissociação clínico-radiológica), mas, em
sua maioria, apresenta atelectasias discretas ou derrame pleural.

PERICARDITE OU MIOPERICARDITE
• Pericardite ou miopericardite: Representam cerca de 5% dos pacientes atendidos com dor torácica na
sala de emergência, em que o diagnóstico não seja SCA. Caracteristicamente, há dor torácica tipo
pleurítica, que, em geral, melhora com a inclinação do tronco para frente. O achado do atrito pericárdico é
patognomônico; contudo, é pouco sensível.
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• Exame laboratorial e de imagem: A presença de troponina positiva configura o quadro de miopericardite; sendo este pior quadro. O padrão eletrocardiográfico clássico de pericardite com supradesnível do
segmento ST difuso e infradesnivelmaneto do segmento PR ocorre com mais frequência quando associado
com miocardite. Ecocardiograma é importante para avaliar a presença de derrame pericárdico e a extensão
do acometimento miocárdico na miocardite associada.

• Abordagem da pericardite: Na sala de emergência, é fundamental identificar pacientes com maior risco.
São critérios de internação: elevação de enzimas de necrose miocárdica; febre acima de 38 graus e leucocitose; derrame pericárdico volumoso; pacientes imunocomprometidos; história prévia de anticoagulação;
e, disfunção global do (ventrículo esquerdo) pelo ecocardiograma.

• Cuidados: Não pode ser confundida com SCA, pois a anticoagulação e a trombólise podem levar ao
tamponamento cardíaco.

PNEUMOTÓRAX
• Epidemiologia e manifestações clínicas: Tipicamente ocorre em pacientes entre 20 e 40 anos (jovens),
em repouso, e manifesta-se por dor pleurítica e dispneia de início súbitos. Pode ser primário quando não
associado a doença pulmonar sabida. Nesse caso, algumas condições estão implicadas, tais como,
tabagismo, síndrome de Marfan, homocistin´uria e endometriose. O pneumotórax secundário pode complicar qualquer patologia pulmonar, mas associa-se mais frequentemente com DPOC, fibrose cística, neoplasia pulmonar e pneumonia necrotizante.

• Diagnóstico: Seja primário ou secundário, após a história sugestiva, o hipertimpanismo e a redução do
murmúrio vesicular do lado acometido corroboram com o diagnóstico. Confirmado pela radiografia de
tórax ou tomografia computadorizada (em casos duvidosos).
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Síndrome Coronariana Aguda (SCA)
INTRODUÇÃO
• Doença arterial coronariana (DAC): Uma das manifestações mais comuns de doenças cardiovasculares
e está associada à alta morbimortalidade. As apresentações clínicas incluem: isquemia silenciosa, angina
estável (AE), angina instável (AI), infarto agudo do miocárdio sem supradesenvolvimento de ST (IAMSSST)
ou com supradesenvolvimento de ST (IAMCSST), insuficiência cardíaca (IC) e morte súbita.

• Síndrome coronariana aguda (SCA): Engloba especificamente angina instável, IAMSSST e IAMCSST.
São caracterizadas por um desbalanço abrupto entre oferta e consumo de oxigênio e substratos
energéticos pela célula miocárdica. Esse desbalanço tem como consequência isquemia do tecido e, dependendo do tempo, necrose. Representa a manifestação de maior gravidade da DAC.

• Fisiopatologia da SCA: Complexo processo que envolve ruptura da placa aterosclerótica instável, lesão
endotelial, cascata inflamatória, subsequente adesão plaquetária, vias de coagulação e formação de
trombos. Como resultado, ocorre a oclusão total ou parcial das coronárias, com ou sem vasoconstrição
concomitante, causando uma grave e abrupta redução do fluxo sanguíneo. SCA pode ter etiologia não aterosclerótica, tais como dissecção, arterites, anomalias congênitas, ponte miocárdica, abuso de cocaína, síndrome do coração partido (de Takotsubo) ou complicação de cateterismo cardíaco. Lembra-se também condições clínicas como causas secundárias de SCA: anemia grave, sepse, síndrome da resposta inflamatória
sistêmica (SIRS), hipertireoidismo e hipoxemia.

• Classificação da dor torácica:
Classificação CASS da Dor torácica
A Definitivamente anginosa

Dor retroesternal ou precordial, precipitada por esforço físico que irradia para ombro, mandíbula ou face interna do braço, com duração
de minutos, aliviada com repouso ou nitrato em menos de 10 minutos.

B Provavelmente anginosa

Tem a maioria das características da dor definitivamente anginosa,
mas não todas, precisando de exames para confirmação de SCA.

C

Provavelmente não-angi-

Tem poucas características da dor definitivamente anginosa, preci-

nosa

sando de exames para exclusão de SCA.

D

Nenhuma da dor anginosa, mesmo quando localizada na região pre-

Definitivamente não-angi-

nosa

cordial ou retroesternal.

• Diagnóstico: Com base no quadro clínico, alterações de marcadores de lesão miocáridica (troponina e
CK-MB) e alterações do ECG. As manifestações clínicas são, em geral, dor precordial em aperto com
duração aproximada de 20 minutos, com irradiação para MSE, pescoço ou mandíbula, podendo ser acompanhadas por náusea, vômitos, dispneia, dor epigástrica e diaforese. Pacientes do sexo feminino, idosos,
diabéticos, portadores de doença renal crônica ou demência podem apresentar sintomas atípicos (equivalentes isquêmicos). A troponina é o marcador com maior sensibilidade e especificidade; em IAM, sua elevação ocorre aproximadamente 4 horas após o início dos sintomas e pode persistir elevada por até duas
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semanas, na AI e IAMSSST, o aumento da troponina se resolve em 48-72h. ECG é um exame complementar
de extrema importância e deve ser realizada em até 10 minutos. Nas AI e IAMSSST, anormalidades como
depressão do segmento ST ou sua elevação transitória e alterações da onda T são achados frequentes. Já
no IAMCSST, é característico o supradesnivelamento de ST persistente (>20min) em mais de uma
derivação consecutiva ou novo bloqueio de ramo esquerdo (BRE), com evolução frequente de onda Q
patológica. Esses achados eletrocardiográficos são fundamentais para estratificação de risco e abordagem
terapêutica. Exames de imagens como ecocardiograma, arteriografia e necrópsia (com evidência de trombo
coronariana) também tem valor diagnóstico.

• Abordagem terapêutica geral: Anamnese e exame físico dirigido. ECG de doze derivações deve ser
realizado e interpretado nos primeiros 10 minutos do atendimento hospitalar. Colher troponina, com resultado disponível em até 1 hora; além dos outros marcadores bioquímicos de necrose miocárdica (CKMB e mioglobina). Repete-se o exame em 3-6-9h se o primeiro não for conclusivo ou negativo; e, em seguida, de forma seriada por 12-24h se suspeita clínica for grande. Paciente com diagnóstico ou em investigação deve ser mantido em observação com monitorização cardíaca contínua, repouso, acesso venoso
periférico, analgesia (morfina se necessário), oxigenioterapia através de cateter nasal de oxigênio 2L/min
nas primeiras 6 horas e após, caso a saturação periférica de O2 for <90%. Paciente sem contraindicação,
deve receber AAS na dose de 150-300 mg VO durante a fase inicial do atendimento.

• Terapia anti-isquêmica: Envolve uso de medicações que têm por objetivo a redução do consumo de
oxigênio pelo miocárdio ou aumento da oferta de oxigênio para o mesmo. Encontram-se os
betabloqueadores (BB), bloqueadores dos canais de cálcio (BCC) e nitratos. Os BBs são consagrados no
tratamento do SCA; apresentam efeito cronotrópico e inotrópico negativo, além de inibir os efeitos das catecolaminas circulantes sobre o miocárdio. Devem ser iniciados VO em todos os pacientes com SCA nas
primeiras 24 horas, salva contraindicações. Os BCCs drogas vasodilatadoras e cronotrópicas e inotrópicas
negativas; subdivididas em 3 classes, entretanto, nenhuma é primeira linha nas SCA, com redução da
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mortalidade. São indicados em angina de Prinzmetal. Os nitratos têm como ação redução da pré-carga
(venodilatação periférica) e vasodilatação coronariana; é indicado principalmente em pacientes hipertensos
e com sintomas anginosos em fase aguda, seja por VO ou IV.

ANGINA INSTÁVEL E IAMSSST
• Definição: Presença de angina típica ou atípica ou equivalente anginoso, que tem (1) surgimento
recente, (2) mudança de padrão com piora ou (3) ocorrência em repouso ou aos esforços mínimos. Apresenta geralmente uma duração menor que 20 minutos e pode ser aliviada com NTG sublingual. Sugere uma
instabilidade da placa aterosclerótica. A diferença entre AI e IAMSSST é que, neste último, o insulto isquêmico é intenso suficiente para produzir necrose miocárdica constatada pela positividade dos marcadores
de necrose miocárdica (destaca-se a troponina).

• Diagnóstico: É clínico. No ECG, IAMSSST caracteriza-se como novo infradesnivelamento retificado ou
descendente maior que 0,05mV; ou inversão de onda T maior que 0,1mV com R proeminente ou relação
R/S >1, em pelo menos duas derivações contíguas (isto é, da mesma parede miocárdica). Ressaltar que o
primeiro ECG não é diagnóstico em até 45%, sendo recomendado realizar as derivações adicionais ou auxiliares (V7, V8 e V9).

• Estratificação e preditores de risco: Em geral, pacientes com IAMSSST apresentam pior prognóstico
em comparação aos com AI. Com a presença de alterações eletrocardiográficas, a redução da sobrevida
em 30 dias é de 10%; e, a elevação da troponina (indicativo da lesão celular miocárdica), a diminuição da
sobrevida chega a 20%. O ecocardiograma também pode ser importante. Dos escores de risco de curto e
médio prazo, usa-se amplamente o GRACE e o TIMI risk. O primeiro é mais preciso, com bom poder discriminativo, mas complexo com oito variáveis de importância diferente; e, permite estimar a mortalidade durante a internação hospitalar e nos próximos 6 meses, sendo predizer o risco de novos eventos isquêmicos.
Por outro lado, TIMI risk, mais prático, apresenta a desvantagem de conter apenas um fator de risco de
outros escores (alteração dinâmica do ST); e, estima risco de eventos adversos nos próximos 30 dias. É
recomendado a aplicação de dos escores de risco e a classificação baseada no de maior risco.
Escore de Risco TIMI

Escore GRACE

Idade >65 anos

Idade

>3 fatores de risco para DAC

Classe Killip (insuficiência cardíaca) (ICCE)

DAC conhecida (estenose >50%)

Creatinina sérica

Uso de AAS nos últimos 7 dias

FC em repouso (taquicardia)

Angina grave recente (<24h)

PA sistólica (hipotensão)

Elevação de marcadores cardíacos

Depressão do segmento ST

Infradesnivelamento de ST >0,5

Parada cardíaca à admissão
Elevação de marcadores de necrose

TIMI ≤2

Baixo risco

TIMI 3 ou 4

Médio risco

Variáveis com importância distinta

TIMI >5

Alto risco

<108
109-140

TIMI ≥2 indica taxa cumulativo de eventos 8,3%

>140

Baixo
Moderado
Alto

<1%
1-3%
>3%
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• Estratégia terapêutica: O tratamento consiste em drogas antiplaquetárias, anticoagulantes, nitratos,
betabloqueadores, estatinas e terapia de reperfusão. Para pacientes com baixo risco, adota-se estratégia
conservadora: AAS, anti-ADP, anticoagulantes (HNF, HBPM ou fondaparinux). Após a estabilização clínica, esses pacientes devem ser direcionados para um teste de estresse para avaliação de risco. Já para
pacientes com intermediário ou alto risco, adota-se estratégia invasiva: intervenção coronária percutânea
(ICP) urgente (<4h) ou precoce (4-48h) com revascularização ou reperfusão de uma lesão coronária instável, AAS, anti-ADP e opcionalmente inibidores da glicoproteína IIb/IIIa. O teste ergométrico pode ser
realizado em pacientes com risco intermediário, após 24-48h sem sintomas de angina e ICC, enquanto em
pacientes de alto risco deve ser realizado somente após 48h de estabilização.

• Terapia antiplaquetária: Reduz complicações isquêmicas agudas e eventos trombóticos recorrentes.
Pacientes com AI e IAMSSST devem receber dupla antiagregação plaquetária: ácido acetilsalicílico (AAS) e
inibidor do receptor plaquetário do ADP (clopidogrel, ticlopidina e prasugrel).

• Terapia anticoagulante: Reduz formação de trombos e seus eventos consequentes. Independentemente
do risco, uso preferencial de Fondaparinux (inibidor direto e seletivo do fator Xa), 2,5mg via subcutânea,
1 vez ao dia, sem necessidade de ajuste para o peso. Entretanto, como sua eliminação é preferencialmente
renal, fondaparinux é contraindicado em pacientes com clearance de creatinina <20ml/min; nesse caso, usase cleaxane 1mg/kg, 1 vez ao dia. Se o paciente evoluir para realização de cineangocoronariografia e colocação de stent, deve receber heparina não fracionada adicional (85UI/kg ajustado pelo tempo de coagulação
ativa) na sala de hemodinâmica, para prevenção da incidência de trombose de stent. Outros anticoagulantes
disponíveis: HNF, HBPM e inibidores diretos da trombina.

• Betabloqueador (BB): Administração preferencial do Metoprolol de 50mg VO; ou manutenção do BB
em uso prévio. Pode-se utilizar o metoprolol venoso caso não haja boa resposta com a medicação via oral.
Nesses casos, faz-se 5mg IV em bolus, podendo repetir a mesma dose a cada 5 minutos até 3 vezes. Em
casos de hipotensão, congestão pulmonar, sinais de baixo débito, broncoespasmo, BAV de alto grau e taquicardia mantida, deve-se ter extremo cuidado no uso do BB.

• Escore de risco de sangramento maior CRUSADE: Fator preditivo muito útil e altamente confiável
para mortalidade intra-hospitalar em uma grande variedade de pacientes com SCAs, especialmente aqueles
com angina instável ou infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Os critérios incluem: hematócrito de
base, clearance de creatinina, FC, sexo, sinais de IC na apresentação, doença vascular prévia DM e PAS.
Classificando em: muito baixo risco (≤20), baixo risco (21-30), moderado risco (31-40), alto risco (41-50) e
muito alto risco (>50). Considerar protocolos de dosagem antitrombóticos menos invasivos ou de alto risco
naqueles pacientes com risco aumentado de sangramento.

• Critérios de risco para indicação de estratégia invasiva: Elevação e quedas importantes dos níveis de
troponina; e, alteração dinâmica de ST ou onda T (sintomática ou silenciosa) (Primários); DM; Insuficiência
renal (clearance de creatina <60ml/min); fração de ejeção do VE <40%; angina pós-infarto precoce; ICP
recente; revascularização miocárdica prévia; e, escore GRACE, risco intermediário ou alto (Secundários).

• Critérios de estratificação invasiva de urgência: Insuficiência respiratória, edema agudo do pulmão,
choque cardiogênico; instabilidade hemodinâmica; complicações mecânicas, como insuficiência mitral e
CIV; angina refratária; taquicardia ventricular sustentada; e, alterações dinâmicas do ST-T. Pacientes
para cateterismo ou coronariografia nas próximas 4 horas.

Observação: No protocolo de dor torácica implementado na Casa de Saúde São Jos´´é (CSSJ), pacientes
que são classificados como código amarelo, devem, todos, realizar cineangiocoronariografia nas primeiras
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72 horas, salvo contraindicações. Esta estratégia está de acordo com as diretrizes nacionais e internacionais
que recomendam estratificação invasiva precoce (dentro de 24 a 72 horas), em todo paciente com SCA sem
supranivelamento de ST, de moderado a alto risco.

• Contraindicações do teste de estresse: Idade >75 anos, DPOC, BRE, infradesnivelamento de ST, uso
de digital, insuficiência arterial periférica e arritmias. Nesses casos, ou frente a dúvidas de interpretação do
teste ergométrico, o ecocardiograma de estresse com dopamina pode ser realizado, ou então a cintilografia
miocárdica de perfusão.

• Evolução hospitalar: Em todos os pacientes, é obrigatória a avaliação clínica, com atenção especial ao
aparelho cardiovascular. Observa-se: (1) persistência ou recorrência de algum sintoma; (2) surgimento ou
piora de sinais sugestivos de baixo débito cardíaco, congestão pulmonar ou complicações mecânicas; (3) é
mandatório acompanhamento do padrão eletrocardiográfico e dos marcadores de necrose do miocárdio; e,
(4) nos pacientes submetidos à estratificação invasiva é fundamental a avaliação do sítio de punção e dos
pulsos distais, bem como presença de hematomas ou sopros.

• Prescrição básica em IAMSSST: AAS 100mg/dia após o almoço; Ticagrelor (antiplaquetária) 90mg de
12 em 12 horas; Fondaparinux 2,5mg via subcutânea, 1 vez ao dia (até a realização da intervenção percutânea); Atorvastatina 80mg após o jantar; Metoprolol 200mg/dia (controle do FC); Pantoprazol (IBP) 40mg
IV ou VO (em jejum) (para prevenção de úlcera gástrica e/ou de estresse); e, início de IECA e aldactone é
individualizado (especialmente em evolução da disfunção ventricular esquerda).

IAMCSST
• Epidemiologia: Evento de maior gravidade das SCA, com alto impacto de mortalidade, alcançando 10%
em 1 ano. Possível evolução para choque cardiogênico. Risco relativo de morte está diretamente relacionado
com o diagnóstico e tratamento (“tempo é músculo”).

• Fisiopatologia: Obstrução (quase) completa da determinada coronária, redução do suporte de oxigênio
e acometimento transmural do miocárdio, com subsequente disfunção ventricular.

• Diagnóstico: Rotina de ECG em até 10 minutos. Em contexto clínico apropriado, elevação do segmento
ST medido a partir do ponto J em duas derivações contíguas: em mulheres, nas derivações V2-V3 ≥1,5mm
e nas outras ≥1mm; e, em homens <40 anos, ≥2,5mm e, >40 anos, ≥2mm. Ressalta que depressão do
segmento ST de V1-V3 com onda T positiva, obriga a avaliação de V7-V9 à procura de supradesnivelamneto de ST, que quando >0,5mm confirma o diagnóstico de IAM posterior. Independentemente do critério,
ECG apresenta baixa sensibilidade (~50%) e alta especificidade.

• Diagnósticos diferenciais do achado eletrográfico de IAMCSST: Pericardite, miocardite, repolarização precoce, hipertrofia ventricular esquerda, BRE, angina de Prinzmental, aneurisma de VE, hipercalemia,
hipotermia, pós-cardioversão elétrica ou PCR e patologias do SNC.

• Morfologia do supradesnivelamento de ST no ECG: Importante para diferenciação de causas não
isquêmicas (ST côncavo) e isquêmicas (ST convexo ou retificado), quando traçado uma linha imaginária
entre o ponto J e ápice da onda T. Em relação à distribuição das áreas de acometimento, geralmente, as
causas não isquêmicas são difusas e, isquêmicas, focais, localizadas ou segmentares.

• Distribuição do supradesnivelamento de ST: Em V1-V2, sugestivo do acometimento da parede direita,
VD e septo interventricular; V3-V4, parede anterior, VE e região apical; V5-V6, parede lateral baixa; D1
e aVL, parede lateral alta; DII, DIII e aVF, parede inferior; e, V7-V8, parede posterior. Permite determinar
possível coronária obstruída.
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• Segmentos ventriculares x coronariana: (1) DAE: parede anterior do VE próximo ao ápice; porção
anterior do septo IV e ápice. (2) ACD: parede ínfero-posterior do VE; porção posterior do septo IV; parede
ventricular direita ínfero-posterior livre; (3) CXE: parede lateral do VE, exceto o ápice.

• Abordagem inicial: Suporte de oxigênio, se a Sat02 <92%, apresentar de sintomas respiratório e
sinais de insuficiência cardíaca. A oferta indiscriminada do oxigênio é de pior prognóstico. Melhora e
controle da dor, por meio de nitratos, opioides (morfina) e benzodiazepínicos (ansiolíticos); há bloqueio
das vias inflamatórias e estressores da parede miocárdica. Cuidados do uso de nitrato e opioides em pacientes com infarto do VD (tendência de hipotensão grave), seja por redução da dosagem, seja por administração lenta.

• Esquema terapêutico: O tempo de início dos sintomas é fundamental. Pacientes com início da apresentação clínica e supradesnivelamento de ST ou novo/presumivelmente novo BRE em até 12 horas devem
ser direcionados para a terapia de reperfusão mecânica ou farmacológica imediatamente. Pacientes com
sintomas de isquemia e alterações eletrocardiográficas com tempo de início de sintomas >12 horas também
podem ter uma terapia de reperfusão coronária (nível de evidência inferior).

Observação: Na CSSJ, adotam seguinte esquema:

• Indicação de terapia de reperfusão (angioplastia ou trombolíticos): Suspeita de quadro isquêmico com
critérios de ECG para IAMCSST; suspeita clínica e ECG com BRE; sintomas isquêmicos persistentes na presença de BRD (indicativo de maior gravidade); IAM isolado de parede posterior; infradesnivelamento de ST
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≥1mm em pelo menos 8 derivações somado ao supradesnivelamento de aVR ou V1 (sugestivo da obstrução
do tronco coronário esquerdo).

• ICPP: A intervenção coronária percutânea primária (ICPP) é a terapia de escolha sempre que possível
e deve ser indicada imediatamente (tempo porta-balão em até 2h preferencialmente). Definida como intervenção coronária percutânea durante o quadro de IAMCSST. Comparada à terapia fibrinolítica, tem como
vantagens: maiores índices de patência e fluxo de artéria culpada pelo IAM; redução da mortalidade, reinfarto e isquemia recorrente; menores taxas de complicações imediatas e tardias; única estratégia terapêutica em pacientes com contraindicação ao uso de fibrinolíticos; e, permite definição precoce da anatomia
coronariana. Tratamento com ICPP deve ser realizado somente na artéria culpada. É recomendada durante
sua realização, além da angioplastia, implantação de stents.

• Terapia fibrinolítica: Pode ser indicada quando não apresenta laboratório de hemodinâmica disponível,
ou o tempo de porta-balão previsto for maior que 90min e se houver menos de 12h do início dos sintomas
(preferencialmente 3h), isso se não houver contraindicação ao uso de fibrinolíticos, em pacientes de alto
risco (Killip >2), e em casos de dúvida diagnóstica. Realização em até 10min (tempo porta-agulha, no
máximo, de até 30min); o tempo de apresentação e administração do fibrinolítico está relacionada à
redução da mortalidade. As drogas disponíveis são: (1) estreptoquinase (escolha para >75 anos, devido ao
menor risco de sangramento no SNC), (2) alteplase (tPA) (maior redução da mortalidade, porém com pequeno aumento da incidência de AVE) e (3) tenecteplase (TNK-tPA) IV em bolus, em regra, dose correspondente ao metade do peso (menor taxa de sangramento cerebral e vantagem de administração em bolus).
É importante verificar a eficiência da reperfusão, cujos critérios são: melhora da dor, redução do
supradesnivelamento do ST <50% após 1h da trombólise (principal), pico precoce de biomarcadores e
arritmias de reperfusão. A ausência de redução significativa do supradesnivelamento do ST após 60 min
de medicação requer transferência para centros com hemodinâmica para a realização de ICP de
resgaste.

• Contraindicações ao uso dos fibrinolíticos: (1) Absolutas: antecedentes de AVC hemorrágico ou isquêmico de origem desconhecida a qualquer momento; AVC isquêmico nos últimos 6 meses; trauma/cirurgia maior/TCE nas últimas 3 semanas; hemorragia digestiva no último mês; dissecção aórtica; distúrbio da
coagulação conhecido; sítio de punção não compressível nas últimas 24h (biópsia hepática, punção lombar;
e, (2) Relativas: AIT nos últimos 6 meses; gravidez ou puerpério recente (1 semana); terapia de anticoagulação oral; hipertensão refratária (pressão sistólica >180mmHg ou diastólica >110mmHg); doença hepática
avançada; endocardite infecciosa; úlcera péptica ativa; ressuscitação prolongada ou traumática.

• Terapia farmacológica adjuvante: (1) Antiplaquetários: Dupla antiagregação plaquetária, sendo AAS
(VO, 200mg mastigados e 100mg/d) e inibidor do receptor plaquetário do ADP (clopidogrel, prasugrel e
ticagrelor), as drogas recomendadas. Clopidogrel deve ser administrado na dose de ataque de 600mg,
seguido por 150mg/d por 7 dias e, posteriormente, 75mg/d para pacientes submetidos à ICPP. Medicamentos mantidos idealmente por um ano. Em pacientes com alto risco de sangramento e candidatos à
fibrinólise, a dose de ataque deve ser 300mg e a de manutenção 75mg/d (pacientes >75 anos não
recebem a dose de ataque). Pacientes com programação de procedimentos cirúrgico devem ter o medicamento suspenso 5-7 dias. Prasugrel (60mg de ataque e 10mg/d de manutenção) é reservado para pacientes em virgens de uso do clopidogrel, sem história de AIT ou AVE prévios, <75 anos e >60kg; é feito na sala,
após a anatomia conhecida. (2) Anticoagulantes: Em pacientes submetidos à ICPP, incluem HNF (na dose
de 70-100U/kg, IV, se não planejar uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, até atingir tempo de
coagulação ativa (TCA) ≥250s; se uso de IGP IIb/IIa, dose de 50-70U/kg, atingindo TCA ≥200s),
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enoxaparina e bivaluridina; o fondaparinux não é recomendado. Não necessitam manter uso de anticoagulantes em seguida do procedimento, exceto por outra indicação. Em pacientes submetidos a terapia
fibrinolítica, HBPM é a droga de escolha. Para <75 anos, é recomendada dose de enoxaparina 30mg, IV,
seguida após 15min por 1mg/kg, SC, 12/12h (dose máxima nas duas primeiras doses <100mg); para >75
anos, não é recomendada dose em bolus, a dose deve ser reduzida para 0,75mg/kg, SC, 12/12h (dose
máxima nas duas primeiras doses <75mg). Pacientes com clearance de creatinina <30ml/min devem receber dose única 1mg/kg diária.

• Outras condutas: (1) Hidratação venosa, guiada a partir dos dados clínicos e ecocardiográficos; entretanto, é fundamental definir a melhor estratégia de nefroproteção. Evitar especialmente se tiver sinais de
congestão. (2) Betabloqueador, deve ser iniciado com cautela (aguardar se IC ou choque cardiogênico). (3)
IECA ou BRA, iniciados desde que a PA permita. IECA pode prevenir ou atenuar o remodelamento ventricular, reduzindo a incidência de IC pós-IAM; no desenvolvimento de efeitos colaterais IECA deve ser substituído por BRA. (3) Terapia hipolipemiante imediata com objetivo de LDL <70mg/dL. As estatinas de alto
poder hipolipemiante são atorvastatina 40-80mg e rosuvastatina 20-40mg.
Conduta em IAMCSST
M orfina (opioide)

Alivio da dor e controle de isquemia

O xigênio
N itrato (vasodilatador)
A AS (antiplaquetário)

Ação na trombose coronariana

C lopidogrel (antiplaquetário)
A nticoagulantes (HFN, HBPM, Fondaparinux)
R eperfução (angioplastia ou fibrinólise)
B etabloqueador

Efeito antiarrítmico e antianginoso

I ECA ou BRA (antihipertensivos)

Prevenção de complicações

S invastatina (hipolipemiante)

Uso de IECA ou BRA se apresentar IC ou HAS;
e de sinvastatina se LDL >70mg/dL

• Complicações de IAM: Ocorre em cerca de 4-6% dos pacientes. (1) Arritmias (Fibrilação/Taquicardia
ventricular/Bradiarritmias), (2) Insuficiência Cardíaca (Choque Cardiogênico/Disfunção de VD), (3) Isquemia
Reinfarto/Angina Instável), (4) Doenças do pericárdio (Pericardite/Síndrome de Dressler) e (5) Mecânicas
(Aneurisma ventricular/Ruptura do músculo papilar/Ruptura do Septo Interventricular/Ruptura de parede
livre do VE).

75

Síndromes Aórticas Agudas (SAA)
• Definição: Conjunto de patologias similares da aorta e que compartilham quadro clínico semelhante. Englobam: (1) dissecção da aorta (ruptura da camada íntima da artéria com formação de falsa luz, separandoa da adventícia), (2) úlcera penetrante aterosclerótica ou úlcera de aorta (erosão de uma placa na camada
média da aorta, decorrente do processo inflamatório local e podendo formar secundariamente um hematoma intramural) e (3) hematoma intramural (formação de hematoma aórtico intramural sem que haja sinais
de ruptura da íntima, podendo ser um precursor da dissecção).

• Epidemiologia: Implicam em elevada mortalidade. Como o hematoma intramural (5-20% das SAA) pode
ter evolução mais atípica, com autoresolução na dependência de sua extensão (sendo dois terços, a ocorrência na aorta descendente), muitas vezes o paciente não procura a urgência ou o diagnóstico não é feito
por não ser considerado. Tem grande associação com HAS. Já a úlcera penetrante é uma situação tão crítica
que geralmente está associada ao óbito pré-hospitalar, pois implica em choque hipovolêmico grave. Por
causa disso, a dissecção de aorta é a mais conhecida e mais encontrada.

• Perfis clínicos principais: Paciente (1) com hipertensão de longa data e mal controlada, (2) com
presença de válvula aórtica bicúspide, (3) com aneurisma de aorta conhecido e (4) com doença de
colágeno (Marfan, Ehlers-Danlos, ectasia anuloaórtica). Outros fatores predisponentes incluem: idade avançada, sexo masculino, arterite temporal, uso de cocaína, gestantes e puérperas.

• Fisiopatologia: Em 90% dos casos, ocorre rotura da camada íntima da parede vascular que resulta em
´penetração do sangue na camada média (dissecção), podendo, assim, romper a camada adventícia ou
novamente a íntima em outro local. Outro mecanismo, especialmente no hematoma intramural, consiste na
ruptura do vasa-vasorum (responsável pela irrigação vascular) dentro da camada média da artéria, formando um possível hematoma. A hipertensão é o fator perpetuador e agravador.

• Classificação da dissecção aórtica: Classificação Standford: (1) Tipo A, quando a aorta proximal ou
ascendente é acometida (geralmente mais grave, podendo complicar para o coração); ou (2) Tipo B, com
acometimento apenas na aorta distal ou descendente. Além disso, também é subdividia em classificação
De Bakey: (1) Tipo I, com acometimento proximal e distal da aorta; (2) Tipo II, acometimento exclusivo da
aorta ascendente; e, (3) Tipo III, acomete somente a aorta descendente.

• Aspectos clínicos: Principal sintoma é dor torácica aguda, excruciante ou lancinante (descrita como
migrante, rasgante e pulsante), de grande intensidade, sem sinais prodrômicos. Quando a dor migra e seu
ponto de origem para outros, seguindo o percurso da aorta (70% dos casos), a presença de sinais autonômicas (como palidez cutânea e sudorese profusa) deve levantar suspeita de dissecção da aorta. Repetições
da dor, a exemplo do que ocorre no IAM, podem significar progressão da SAA. Além disso, há pulsos
assimétricos e alargamento do mediastino na radiografia de tórax. A ausência dessas manifestações
exclui corretamente o diagnóstico (VPN) em 95% dos casos. Outros quadros incluem: síncope, hipertensão, AVE, tamponamento cardíaco, ICC e IAM (geralmente da parede inferior)
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Observação: Importante destacar o papel da dor na diferenciação do infarto agudo do miocárdio, geralmente com início insidioso, aumento progressivo atingindo um platô e regride quando tratado.

• Complicações da dissecção aórtica: Ruptura dos vasos, insuficiência aórtica aguda, dissecção das coronárias, extensão para vasos cervicais e isquemias (mesentérica, de MMSS e MMII, medular e renal).

• Exames complementares: (1) Radiografia de tórax (revela aumento no contorno da aorta, alargamento
do mediastino; pode mostrar calcificação deslocada, opacificação da janela aórtico-pulmonar). (2) ECG (descartar infarto agudo do miocárdio; alterações inespecíficas no segmento ST e na onda T são os achados
mais comuns na SAA; é mandatória a obtenção das derivações V3r, V4r, V5 e V6, pela possibilidade de
associação de infarto ínfero-posterior). (3) TC de tórax com contraste (principal método diagnóstico na
SAA pela rapidez e disponibilidade, além da permitir avaliar toda a aorta). (4) Ecocardiograma transtorácico
(avaliar possíveis complicações e função ventricular); (5) Ecocardiograma transesofágico (utilizado para
pacientes hemodinamicamente instáveis; maior sensibilidade do que o ecocardiograma transtorácico, podendo avaliar aorta ascendente e descendente). (6) Ressonância Magnética. (7) AngioTC ou Aortografia
(padrão-ouro para pacientes estáveis hemodinamicamente). (8) Angiografia coronária (determinar com
precisão anatomia coronariana quando indicado, no pré-operatório; pode ser mandatório em situações em
que haja a associação entre dissecção e IAM por obstrução do óstio da coronária pelo “flap” da dissecção.
(9) Biomarcadores (em fase de estudos), D-dímero geralmente encontra-se elevado (>500mcg/l).

• Tratamento otimizado: Pensar no diagnóstico. Diagnóstico de SAA se confunde com SCA, devido a
dor torácica; e, 30% dos pacientes com SAA são inicialmente tratados para outras condições, especialmente
com antiagregantes, anticoagulantes e trombolíticos, podendo ter um efeito agravante.

Observação: Antigamente, o tratamento consistia em repouso, não alimentação (ou desnutrição), a fim de
minimizar a circulação sanguínea, e sedação.

• Medidas gerais: Transferência imediata para UTI ou direto para sala de cirurgia (especialmente para
os pacientes com dissecção aórtica do tipo A); e, monitorar intensamente FC e PA, além de débito urinário
e ritmo cardíaco. Somado a isso, controle da dor. O esquema terapêutico depende da porção da aorta
envolvida e da condição clínica do paciente.

• Tratamento farmacológico: Reduzir a pressão arterial até o limite suficiente para manter a perfusão
orgânica e o duplo produto adequados: FC entre 60-80bpm e PAS entre 100-120mmHg. Assim, visa
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limitar a progressão da dissecção da parede arterial. Vasodilatador de escolha é nitroprussiato de sódio,
podendo ser utilizado nitroglicerina; associado ao uso do betabloqueador (seletivo) venoso, como
metoprolol, esmolol e propranolol, é a base do tratamento de SAA até o direcionamento à cirurgia. É
mandatório que se inicie o betabloqueador antes do uso de qualquer vasodilatador; caso contrário, há
chance de progressão da dissecção. Analgésico opiáceos devem ser utilizados (redução da liberação de
catecolaminas secundárias a dor; e, consequentemente, diminui FC e PA). Pode acrescentar diurético (furosemida).

• Tratamento da SAA ascendente: Corresponde uma emergência cirúrgica; com necessidade de acionar
equipe cirúrgico imediatamente. Em alguns casos, pode ser utilizada uma abordagem de cirurgia aberta
combinada com endoprótese. O tratamento cirúrgico apresenta uma sobrevida maior e mortalidade menor
em comparação ao tratamento não cirúrgico.

• Tratamento da SAA descendente: Sempre clínico. Exceções englobam: má perfusão de órgão ou membro, acometimento da artéria renal com insuficiência renal, dissecção progressiva, dor intratável ou refratária, expansão da aorta, coleção de sangue extra-aórtica (sinais de ruptura dos vasos) e hipertensão nãocontrolada. O tratamento médico otimizado ou endovascular apresentam uma relativa melhora no prognóstico do que observado no tratamento cirúrgico (aberto); entretanto, sem diferença estatística significativa.

- Caso clínico CSSJ: Homem, 49 anos, refere dor torácica intensa após a queda na água enquanto praticava ski aquático. Foi levado imediatamente para emergência. Taquicardia e sudorese (com clínica de choque cardiogênico) na admissão; ECG com IAMCST; radiografia torácica com sinais de congestão pulmonar
e redistribuição da trama pulmonar para o ápice. Hipóteses diagnósticas iniciais são IAM (quadro de dor
torácica e ECG com supradesnivelamento de ST) e SAA (história de trauma torácica). Cateterismo evidencia
oclusão da artéria descendente anterior, bem como dissecção da artéria coronária direita. Diagnóstico final
consiste em dissecção da coronária e da aorta por trauma. Conduta foi colocação de stent coronária e
marca-passo, com restabelecimento do fluxo sanguíneo.

78

Terapia Transfusional: Uso de Hemoderivados e Hemocomponentes
DEFINIÇÕES
• Hemocomponentes: São produtos obtidos a partir do sangue total por meio de processos físicos (centrifugação ou congelamento). Outra maneira de obter-se hemocomponentes é a utilização de separadores
celulares (máquinas de aféreses) que obtém apenas o componente desejado. Englobam concentrado de
hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado.

• Hemoderivados: São produtos obtidos a partir do plasma por meio de processos físico-químicos, geralmente produzido em escala industrial. Incluem albumina, gamaglobulina e concentrado de fatores de
coagulação.

• Princípios da hemoterapia: (1) Toda transfusão traz risco, seja imediato e/ou tardio. Assim, apesar de
sua atual segurança, a decisão transfusional deve ser norteada por um diagnóstico preciso e real conhecimento dos benefícios versus graves complicações imunoinflamatórias e infecciosas. (2) Não exceder
período de 4 horas de infusão; se ultrapassar, é essencial descartar a unidade. (3) Não deve ser
adicionado nenhum fluido ou droga ao produto hemoterápico. Além disso, (4) não existe contraindicação
em pacientes febris (deve-se abaixar a temperatura previamente, porque a febre pode ser sinal de hemólise
ou reação transfusional; a fim de não perder um parâmetro importante), (5) transfusão não promove
cicatrização de feridas, e (6) não deve ser usado apenas como expansor volumétrico. É essencial adotar
as indicações precisas da transfusão.

• Procedimentos especiais dos hemocomponentes e hemoderivados: (1) Desleucocitar, (2) fenotipar,
(3) irradiar, (4) lavar, (5) desplasmatizar, (6) aférese.

• Transfusões de emergência: Considerar o risco de hemólise ao realizar uma transfusão não compatibilizada com o paciente contra seu benefício (otimização da oxigenação). A compatibilidade total de um concentrado de hemácias exige o mínimo de 40 minutos para pacientes cuja pesquisa de anticorpos antieritrocitários seja negativa (a positividade pode ocorrer em 3% em pacientes transfundidos e/ou expostos a gestação). Caso esse risco seja sobrepujado pela necessidade clínica, o médico solicitante e o hemoterapeuta
devem assinar um termo de responsabilidade para tal liberação.

79

HEMOCOMPONENTES
• Concentrado de hemácias (CH): Tem como objetivo melhorar a liberação de oxigênio aos tecidos. O
nível de hemoglobina é isoladamente o parâmetro mais atualizado, apesar de outros fatores como saturação
de Hb e DC também determinarem a oferta total de O2. Normalmente, é originado da centrifugação de uma
bolsa de sangue total com remoção da maior parte do plasma; e, deve ser armazenado a 4 grau Celsius,
com validade de 40 dias (lesão de estocagem). Pode ser transfundida em acesso venoso compartilhado
(apenas com soro fisiológico 0,9%); e a velocidade de infusão 15 gotas por segundo. Cada unidade de CH,
corresponde 270-320ml de solução; espera-se elevar hemoglobina (Hb) em 1g/dl e hematócrito (Hto) em
3%. Essa estimativa é importante para a avaliação do sucesso da terapia.

• Indicações de CH: A decisão transfusional em terapia intensiva é influenciada por grau de anemia, idade,
performance cardíaca, previsão de perda sanguínea, comorbidades e conceitos religiosos. Incluem: (1) Hb
≤5g/dl com anemia crônica e sem sinais de hipoperfusão ou hipóxia tecidual; (2) Hb ≤7g/dl com anemia
aguda e sem sinais de hipóxia tecidual e sem fatores agravantes; (3) Hto ≤27% ou Hb ≤9g/dl com quadros
de má perfusão tissular (SVO2 <75%, ScvO2 <70%, lactato aumentado), isquemia tecidual aguda,
aumento do consumo de O2 (tais como em sepse, trauma grave, pós-operatório de grande porte) ou
comprometimento da oferta de O2 (como em pneumopatia ou cardiopatia), condições clínicas frequentemente encontradas em UTI; (4) Hto ≤30% ou Hb ≤10g/dl em pacientes portadores de CMP isquêmica ou
pós-operatório imediato de cirurgia de revascularização miocárdica; (5) hemorragias agudas (com perda
sanguínea >10ml/kg/h), especialmente em salas de emergências. Não transfundir se Hb >9g/dl (evidência
A).

• Indicação de subgrupos específicos: (1) SCA, aceitável transfundir se Hb estiver entre 8-10g/dl, mantendo Hb em 10g/dl; (2) choque séptico de até 6 horas de evolução, aceitável transfundir se Hb entre 810g/dl, mantendo em 10g/dl; (3) plaquetopênicos e urêmicos na vigência de sangramento, transfundir se
Hb <10g/dl.

• Administração de glóbulos vermelhos: A transfusão deve ser administrada conforme a velocidade de
instalação da anemia. É aconselhável reavaliar o paciente após cada unidade transfundida, até que se atinja
o nível de Hb entre 7 e 9g/dl e/ou estabilidade hemodinâmica.

• CH com filtro de leucócitos: Filtros para remoção de leucócitos de um componente sanguíneo celular
(CH ou plaquetas). Corresponde ao processo de “desleucocitar”. Há redução de aproximadamente 99%
dos leucócitos, com diminuição do risco de aloimunização contra antígenos leucocitários e plaquetários,
e consequentemente, a ocorrência de reação transfusional e reação febril não-hemolítica (imediata) Além
disso, também reduz risco de transmissão de doenças infecciosas por agentes intranucleares (tal como
CMV). É indicado para em casos de hemoglobinopatias, imunossuprimidos, oncohematológicos,
politransfundidos e em pacientes críticos.

• CH com hemácias irradiadas: Procedimento que inclui radiação gama com a finalidade de inativar
células imunocompetentes viáveis contaminantes dos CHs. Uso profilático da doença enxerto-versushospedeiro, associada geralmente à reação tardia (>24h) da transfusão. Entretanto, ainda mantêm as
propriedades antigênicas, possibilitando a sensibilização contra antígenos leucocitários. Assim, muitas vezes, requer solicitação com CH com filtro de leucócitos. É indicado em recém-nascidos, leucocitose,
quimioterapia, transplantados e parentesco com doador.

• CH com hemácias lavadas ou desplasmatizar: Corresponde à lavagem com salina, em geral, com
retirada de proteínas. Visa redução de 60-80% dos leucócitos e mais de 95% do plasma existente na
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unidade de CH, bem como prevenir reação alérgica. Não é eficaz na profilaxia da sensibilização
leucoplaquetária, especialmente em comparação com filtro de leucócitos. Indicação inclui histórico de
reações alérgicas.

• Concentrado de plaquetas (CP): Pode ser obtido a partir de sangue total ou por aférese, coletadas de
doador único. A dosagem é conforme o peso: 1U de concentrado de plaqueta para cada 10kg. Deve ser
infundido (rápida) em 30min; e, pode adotar procedimentos especiais, tais como plaquetas lavadas e
filtradas, a fim de diminuir reação transfusional. Indicação em trombocitopenia no CTI.

• Trombocitopenia no CTI: Decorrente de diversas causas, tais como sepse (52%), coagulação
intravascular disseminada (CIVD) (25%), indução por drogas (10%), perda maciça de sangue (8%),
púrpuro trombocitopênica idiopática (PTI) (3%) e trombocitopenia induzida por heparina (HIT) (1%).

• Trombocitopenia induzida pela heparina (HIT): A heparina (HNF e HBPM) é uma das principais condutas hospitalares. HIT é causada por uma ativação de anticorpo antiplaquetário (ou células endoteliais e
monócitos) em resposta à interação de heparina; e caracterizada por uma queda na contagem de plaquetas
mais de 50% do maior valor antes do início do uso da heparina. Geralmente ocorre de 5 a 10 dias após o
início do uso. Paradoxalmente a trombocitopenia, representa também um possível estado de
hipercoagubilidade associada; isto é, semelhante ao CIVD, a condição apresenta tanto o risco de sangramento, quanto o risco de trombose (venosa e arterial). Escore de risco auxilia no diagnóstico; e o tratamento
consiste em suspender heparina e iniciar outro regime de anticoagulação (argatroban, fondaparinux ou
bivalirudina), seja inibidores diretos da trombina ou fator X. Além disso, deve-se evitar o uso de
dicumarínicos (warfarina) no HIT agudo, diante do seu efeito inicial pró-coagulante.

• Púrpura trombocitopênica trombótia (PTT) - Síndrome hemolítico-urêmico (SHU): Pêntade clássica inclui: anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia (invariavelmente presentes), alterações neurológicas, alteração renal (manifestações variáveis) e febre (menos frequente). A presença de grande número de esquizócitos associada à elevação exacerbada da LDH e um coagulograma normal auxiliam no
diagnóstico. O tratamento de ambos engloba retirada do agente causa; a primeira escolha em PTT é a plasmaférese terapêutica, sendo contraindicada transfusão de plaqueta, e na SHU, a infusão de imunoglobulina
EV pode ser indicada.

• Pré-eclampsia e Síndrome HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets in pregnancy): Síndrome HELLP é definida pela presença de anemia hemolótica mcroangiopática, plaquetopenia
(<50.000/mm3), LDH >600UI/l e AST >40UI/l em gestantes. A maioria das gestantes apresenta dor no
quadrante abdominal superior, náuseas e vômitos. Ocorre no terceiro trimestre da gestação e pode complicar a pré-eclâmpsia. O parto é o tratamento efetivo.

• Indicação de transfusão de plaquetas: Dependente do número de plaquetas e condição do paciente.
(1) Quando plaquetas <10.000/µLn, transfusão é sempre realizada; (2) para plaquetas <20.000/µLn com
fator de risco (eventos hemorrágicos, febre >38 graus Celsius, petéquias, equimoses, doença transplante
versus hospedeiro, esplenomegalia, utilização de drogas que induzem trombocitopenia, leucócitos
>30.000/mm3 ou queda rápida da contagem de plaquetas); (3) plaquetas <100.000/µLn na presença de
alterações graves da hemostasia, perda maciça de sangue, politrauma ou lesão do SNC.

• Transfusão de plaquetas pré-procedimentos invasivos: Para determinados procedimentos requer um
valor mínimo de plaquetas. A saber: na punção lombar, plaquetas >30.000; biópsia (do cólon, EDA, BFO),
>50.000; cirurgia de médio e grande porte, >50.000; cirurgia oftalmológica e SNC, >100.000.
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• Plaquetas em situações especiais: O risco de sangramento pode ser minimizado com uso de agulhas
mais finas em punções venosas e procedimentos guiados por USG, por exemplo. Nas disfunções plaquetárias congênitas (trombastenia de Glazmann, síndrome de Bernard-Soulier e outros), a transfusão plaquetária pré-procedimentos invasivos é insuficiente, e requer agentes antifibrinolíticos e DDAVP. Nos casos de
PTT e HIT, a transfusão de plaquetas é somente realizado quando houver sangramento grave (pois isso
pode piorar o quadro clínico e aumentar fenômenos tromboembólicos). Na dengue hemorrágica, leptospirose e riquetsioses, a trombocitopenia é por reação cruzada contra antígenos plaquetários; não se realiza a
transfusão de plaquetas de forma profilática, requer o tratamento da causa.

• Plasma fresco congelado (PFC): É a porção acelular do sangue obtida por centrifugação a partir do
sangue total. É constituído de água, proteínas (albumina, globulinas, fatores de coagulação) e lipídeos. Tem
como objetivo reverter distúrbios da coagulação quando há deficiência de múltiplos fatores e apenas
quando não estiverem disponíveis produtos com concentrados estáveis de fatores de coagulação. Não
se utiliza plasma como repositor volêmico, que, se necessário de coloide, administra-se albumina. A
dosagem é determinada por 15-20ml/kg; em geral, realiza-se em torno de 3U de plasma; e, infundindo de
15-20 minutos.

• Indicação para transfusão de plasma: (1) Sangramento ou risco de sangramento por deficiência de
múltiplos fatores de coagulação (hepatopatia, CIVD); (2) Sangramento severo causado por uso de anticoagulantes orais (warfarina) ou necessidade de reversão urgente da anticoagulação; (3) Transfusão maciça
com sangramento por coagulopatia; (4) Púrpuro trombocitopênica trobótica (PTT), como líquido de reposição na plasmaférese.

• Crioprecipitado: É o sobrenadante do descongelamento de uma unidade de plasma fresco. É a
principal fonte de fibrinogênio, além dos fatores de coagulação VIII e XIII e fator von Willebrand. Indicação
consiste na reposição desses fatores citados: hemorragia por deficiência de fibrinogênio ou fator XIII ou
fator de von Willebrand, quando não se dispuser do concentrado de fibrinogênio industrial; repor
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fibrinogênio na CID e graves hipofibrinogenemias; e, transfusões maciças com fibrinogênio baixo. A dose é
1U de crioprecipitado para cada 10kg de peso.

• Coagulação intravascular disseminada (CIVD): Síndrome caracterizada por ativação do sistema de
coagulação, acarretando aumento da geração de trombina; o resultado final é a formação indiscriminada de
trombos de fibrina na microcirculação, com consumo de fatores de coagulação e plaquetas, levando ao
sangramento. A combinação de anemia hemolítica microangiopática, tempo de atividade da protrombina
(TAP) prolongado, hipofibrinogenemia e plaquetopenia na vigência de um quadro clínico sugestivo é, em
sua maioria, suficiente para o diagnóstico. O principal tratamento é a correção da doença de base; a terapia
de suporte na vigência de sangramento ativo inclui transfusão de hemocomponetnes (CH, CP, plasma
fresco e crioprecipitado).

HEMODERIVADOS
• Abumina: Proteína plasmática obtida a partir do plasma. Representa cerca de 50% da síntese hepática
de proteínas (100 a 200mg/kg/dia); responde por 60-80% da pressão coloidosmótica do plasma, sendo
40% intravascular. Albumina exógena apresenta uma meia-vida de 18h, entretanto, somente 10% permanecem na circulação após 2h. No Brasil, albumina é o único coloide disponível para reposição volêmica;
além dele, faz uso de cristaloides (soro fisiológico, Ringer lactato, por exemplo). Não objetiva a normalização
de albumina sérica; isso é alcançado com o contorno da causa, nutrição enteral ou parenteral, por exemplo.
Além disso, é importante lembrar de possível reação transfusional. As indicações incluem: hepatopatias,
anasarca com hipoalbuminemia, grande queimado (com grande perda de proteína) e síndrome
hepatorrenal.

• Complexo protombínico (Beriplex e Protromplex-T): É um concentrado complexo protrombínico
(fatores de coagulação II, VII, IX e X), bem como proteínas C e S. Isto é, análogo a um plasma sintético,
com vantagem de menor necessidade de reposição volêmica, mas com alto custo. As indicações consistem em hemorragias ou perioperatória em portadores com deficiência de fatores doe coagulação do complexo protrombínico e reversão de warfarina; e, contraindicações, hipersensibilidade, risco de trombose,
CIVD aguda, SCA, histórico de HIT e hiperfibrinólise.

• Fibrinogênio sintético (Haemocomplettan): Indicação semelhante ao crioprecipitado, como deficiência de fibrinogênio; e, contraindicação semelhante ao complexo protrombínico (hipersensibilidade, trombose
atual, IAM e gestante). Um frasco corresponde a 1g de fibrinogênio. Vantajoso por necessitar menos reposição volêmica; os pontos negativos englobam alto custo e risco de indução da trombose.

• Fator recombinante de coagulação VII ativado (NovoSeven): Tem como indicação hemorragia ou
prevenção de sangramento pré-procedimentos invasivos em pacientes com hemofilia ou deficiência
congênita do fator VII. Como toda substância sintética, é contraindicado em casos de hipersensibilidade;
e, o risco potencial é eventos trombóticos (doença aterosclerótica avançada, SCA, sepse ou CIVD).

OUTROS
• Fármaco antifibrinolítica (ácido tranexâmico): Forma um complexo reversível que desloca o plasminogênio da fibrina, resultando em inibição da fibrinólise. Também inibe a atividade proteolítica da
plasmina, induzindo a coagulação. Administrado via oral (650mg, 3x ao dia) ou intravenosa (1g/10ml). É
indicado em sangramento ginecológico, oral, obstétrico ou ortopédico, epistaxe, pré-operatório de cirurgia
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cardíaca. Contraindicações são a hipersensibilidade contra a droga, doença tromboembólica ativa ou risco
de trombose.

• DDAVP (desmopressina): Hormônio que aumenta os níveis plasmáticos de fator de von Willebrand,
do fator VIII e do t-PA. Indicações são: hemorragia com uso de antiagregante plaquetário ou sangramento
secundário a uremia (faz-se dose única de 0,3-0,4mcg/kg); hemofilia e doença de von Willebrand (pode ser
usada antes de procedimentos invasivos ou com hemorragia; podendo repetir a dose até 20mcg). Principal
contraindicação é hipersensibilidade; e pode induzir a hiponatremia.

TRANSFUSÃO MACIÇA
• Definição: (1) a troca de pelo menos uma volemia sanguínea em um período menor ou igual a 24
horas; ou (2) transfusão de mais de 20 unidades de GV em um período de 24 horas; ou (3) troca
de mais de 50% da volemia em 3 horas; ou (4) perda de mais de 150ml/min em um adulto.
• Tríade letal: Acidose, hipotermia e coagulopatia; podem vir acompanhados da instalação de distúrbios
eletrolíticos (hipocalcemia e hipercalemia). Alterações de transfusão maciça decorrem do choque hemorrágico e das características físicas e bioquímicas dos eritrócitos estocados.

• Prevenção: Manter isovolemia e normotermia, inclusive com o aquecimento de todos os hemocomponentes (a exceção das plaquetas) a serem administrados (em equipamentos específicos - blood warmers).
Reação Transfusional
Reação

Sintomas

Conduta

Reação febril

Afastar hemólise

Antitérmico

Reação hemolítica aguda

Febre, calafrios, hemoglo-

Hidratação venosa

binúria, IRA
Reação alérgica

Prurido, urticária

Suspensão do produto; anti-histamínico

Sobrecarga volumétrica ou

Dispneia, HAS

Diurético; suplementação de O2

circulatório pós-transfusio-

Indução de EAP e IR

nal
Contaminação (Infecção bacteriana, viral e de protozoário)
Aloimunização (especialmente de antígenos de hemácias e HLA)
TRALI

• Infecção viral: O risco de transmissão viral por transfusão de hemocomponentes sofreu redução drástica
com a realização de testes sorológicos mais sensíveis e específicos, aliados a testes de biologia molecular
(PCR). A infecção por citomegalovírus (CMV) é causa importante de morbidade e mortalidade em pacientes
imunossuprimidos, como os receptores de MO e órgãos sólidos, pacientes com AIDS e recém-nascidos. O
risco de transmissão transfusional do CMV é acentuadamente reduzido com uso de componentes CMV
negativos ou leucorreduzidos (por se tratar de um vírus intracelular).

• Contaminação bacteriana: Ocorre em diferentes fases do procedimento. O início dos sintomas ocorre
mais frequentemente durante a transfusão; e, a contaminação bacteriana é mais comum na transfusão de
plaquetas porque este hemocomponente permanece estocado à temperatura de 20-24 graus Celsius, ideal
para crescimento bacteriano. Para evitar tal ocorrência, utiliza-se um método de cultura rápida dos hemocomponentes.
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• Injúria Pulmonar Aguda relacionada à Transfusão (TRALI): Apresenta alta morbimortalidade. Tem
como principal causa hipotética a transmissão via antígenos leucocitários. Assim, sendo, destaca-se a importância do uso de filtros, derivados lavados e sangue com pouco tempo de estocagem, visando a prevenção. Independe do produto e da quantidade. Corresponde a um edema (congestão) pulmonar não
cardiogênico, sem a pressão hidrostática (diferente ao sobrecarga circulatório pós-transfusional), com
alteração da permeabilidade (semelhante à síndrome aguda respiratória). Em relação aos sintomas, persiste durante ou até 6 horas, com taquipneia, dispneia, febre, hipoxemia e edema pulmonar. E, o tratamento consiste na ventilação mecânica e suporte clínico; com pouco benefício ao uso de corticoide e
surfactante. A maioria melhora em 48 a 96 horas.

Hipertensão Intra-abdominal e Síndrome Compartimental Abdominal
• Hipertensão Intra-abdominal (HIA): Elevação patológica e mantida de PIA >12mmHg, após 3 medidas seriadas com intervalo de 4 e 6 horas. Costuma ser dividida em graus: I (PIA 12-15mmHG), II (PIA 1620mmHg), III (PIA 20-25mmHg) e IV (PIA >25mmHg). HIA é geralmente associada com uma situação que
leva ao aumento do volume abdominal, à diminuição da complacência abdominal ou a uma combinação de
ambos.

• Síndrome Compartimental Abdominal (SCA): Elevação sustentada da PIA >20mmHg, associada a
disfunção ou falência orgânica. Esta pode ser: diminuição do débito urinário, instabilidade hemodinâmica,
aumento da pressão de pico inspiratório, diminuição do índice cardíaco e aumento da pressão intracraniana.
SCA pode ser classificada em primária (condição patológica na região abdominopélvica; tais como tumores
e trauma abdominais ou pélvicos, e ascite), secundária (não originada no abdome ou na pelve; exemplos
são sepse, ressuscitação volêmica maciça e queimadura abdominal de terceiro grau) e terciária ou
recorrente (ressurgimento da SCA após tratamento clínico ou cirúrgico). Toda SCA cursa com HIA, mas
nem toda HIA é uma SCA.

• Pressão intra-abdominal (PIA): Pressão uniforme e oculta no interior da cavidade abdominal, oriunda
da interação entre a parede abdominal e as vísceras em seu interior, oscilando de acordo com a fase respiratória e a resistência da parede abdominal. Em adultos, o valor fisiológico é até 5mHg; obesos, entre 1015mmHg, e em pacientes críticos, 5-7mmHg. PIA acima de 20 mmHg afetam negativamente os sistemas
respiratório, cardiovascular, esplâncnico, neurológico e renal.

• Medida de PIA: Pode ser estimada por meio da medida da pressão intra-vesical gerada a partir de um
transdutor de pressão ou equipamento acoplado à uma das vias de um cateter vesical (Foley). Para adequação internacional, deve ser medida ao final da expiração, na posição supina completa, na ausência de
contrações musculares abdominais e transdutor colocado em zero na linha média axilar ao nível da crista
ilíaca. Além disso, deve instilar um volume de 25ml de solução salina estéril.

• Pressão de perfusão abdominal (PPA): Corresponde ao valor da diferença entre pressão arterial média
(PAM) e pressão intra-abdominal (PIA). Isto é, PPA = PAM – PIA. É análogo à pressão de perfusão cerebral.
É a variante mais confiável para determinar o grau de perfusão dos órgãos abdominais. Na predição de
falência múltipla de órgãos e do prognóstico na SCA, os indicadores apresentam a seguinte ordem de
acurácia: PPA >PIA >pH arterial > base déficit > lactato.

• Fatores de risco para HIA e SCA: Trauma e tríade letal (hipotensão, coagulopatia e acidose metabólica);
Ressuscitação volêmica maciça; Politransfusão; SIRS, sepse grave ou choque séptico; VM e PEEP
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>10cmH20; Alterações do volume intra-abdominal; Íleo metabólico; Cirurgia abdominal e síntese da aponeurose abdominal.

• Quadro clínico: Abdome distendido e tenso, hipotensão arterial inexplicada, oligúria, altas pressões nas
vias aéreas e hipercapnia (sem alterações respiratórias e pulmonares).

• Diagnóstico: Medição da PIA quando houver suspeita clínica. Exame físico e métodos de imagem tem
pouca sensibilidade para estimar a PIA (40-60%). Assim sendo, uma rotina de monitoramento é essencial
para o reconhecimento da HIA ou SCA e condução de um tratamento eficaz.

• Tratamento: Incluem: Monitorização seriada da PIA; Otimização da perfusão sistêmica e da função
orgânica; e, Instituição de intervenções clínicas específicas para controle e redução da PIA. Essas medidas redutoras da PIA incluem: (1) Diminuição do tônus da musculatura toracoabdominal, por meio da
sedoanalgesia e bloqueio neuromuscular. (2) Drenagem ou esvaziamento do conteúdo abdominal e extraluminal abdominal (ascite e abcesso), por meio de sonda nasogástrico e/ou retal, enema e
descompressão endoscópica (em alguns casos). (3) Uso de procinéticos (tais como bromoprida, metoclopramida e neostigmina), especialmente para pacientes com íleo paralítico ou redução de movimentos peristálticos. Neostigmina é preferível e apresenta melhor eficácia; entretanto, é essencial afastar obstrução
intestinal antes da sua administração e monitorar constantemente, visto seu efeito arrítmico. (4) Em casos
de agravamento e refratariedade ao tratamento conservador, além da evidência de disfunção orgânica,
indica-se fortemente laparotomia descompressiva. Em geral não há consenso no valor exato de PIA que
indique a cirurgia de descompressão, contudo na prática clínica a indicação as indicações de cirurgia descompressiva iniciam com valores maiores que 20 mmHg. Um exemplo é peritoneostomia com curativo à
vácuo, que apresenta melhor qualidade de ferida e menor tempo de seu fechamento. Ressaltar que a reposição volêmica excessiva deve ser evitada; terapias com diuréticos em associação a coloides podem ser
consideradas.
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Pancreatite Aguda
• Definição: Processo inflamatório decorrente do extravasamento e ativação das enzimas pancreáticas,
dentro do próprio órgão e nos tecidos adjacentes. Apresenta curso clínico variado, de leve a grave (necrosante), e dependente da extensão da agressão local, aumento da pressão abdominal e resposta
inflamatória sistêmica.

• Epidemiologia: Há 2 tipos de pancreatites segundo sua gravidade: leve (80%) e grave (20%). A mortalidade é variável de acordo com a forma de apresentação: pancreatite leve (1,5%), grave com necrose estéril
(10%) e grave com necrose infectada (30-50%).

• Etiologia: Colelitíase (40%) (principal causa de pancreatite aguda), alcoolismo (30%) (principal causa de
pancreatite crônica), hipertrigliceridemia, hipercalcemia, trauma abdominal, drogas (antirretrovirais, quimioterápicos e imunossupressores), obstrução (destacando por neoplasia intra-ductal mucinosa) pós-CPRE,
infecção (CMV, EBV, caxumba, áscaris), alteração anatômica ou malformação (como pâncreas divisum) e
idiopática.

87

• Quadro clínico: Mais comumente dor abdominal, de forma súbita, caracteristicamente localizada no abdome superior (região epigástrica) e com irradiação para o dorso (“em barra”). Costuma-se adotar posição
gênupeitoral ou “prece maometana” para alívio da dor. Frequentemente a dor é acompanhada de náusea
e vômitos incoercíveis. Além disso, pode-se observar distensão abdominal sem irritação peritoneal. Sinais
clínicos de SRIS (febre, taquicardia, oligúria e choque), podem ocorrer. Achados da pancreatite ao exame
físico, de forma geral, denotam gravidade. A presença de equimoses peri-umbilicais (sinal de HalstedCullen) e nos flancos (sinal de Gray-Turner) é sugestiva de hematoma retroperitoneal fruto de uma pancreatite necro-hemorrágica. Outros achados sistêmicos são a necrose de tecido cutâneo semelhante a um
eritema nodoso e retinopatia que pode levar à cegueira súbita (retinopatia de Purtscher). O edema da cabeça pancreática pode ainda comprimir colédoco, causando icterícia.

• Diagnóstico: (1) Manifestação clínica. (2) Elevação da amilase e lipase séricas em 3x ao valor da normalidade. Em geral, ocorre em 90% em até 24h dos sintomas (diagnóstico precoce). Cabe ressaltar que
lipase é enzima mais específica e permanece elevada por período de tempo superior à amilase. Ambas são
apenas enzimas diagnósticas, e não prognósticos (seus valores não são proporcionais à gravidade). E, (3)
Imagem radiológica compatível. Solicitação conforme a estratificação do quadro: Pacientes com pancreatite grave frequentemente apresentam complicações, que devem ser diagnosticadas por métodos complementares; os com pancreatite leve não se beneficiam de maior estratificação anatômica. Exame de
escolha é TC com estudo trifásico (arterial, portal e equilíbrio); não só permite revelar complicações locais,
como também estimar prognóstico.

• Outros exames laboratoriais: Leucocitose, hemoconcentração, elevação de PCR podem ser sinais de
resposta inflamatória sistêmica. Aumento dos níveis de TGO, TGP, FA e bilirrubinas sugerem geralmente
etiologia biliar (litiásica); entretanto, é importante ressaltar que até 10% de pancreatite biliar pode apresentar níveis de enzimas hepáticas normais durante admissão.

• Estratificação de risco: Para definir a gravidade, usa-se escores de riscos; contudo, só podem ser calculados após 24-48h da internação. Diante disso, elevação mais acentuada de citocinas e PCR pode colaborar
para identificação precoce (<24h) de uma condição mais grave. Apoia-se nos Critérios de Atlanta. São eles,
(1) Escore de Gravidade de Ranson ≥3 (cada critério =1); ou (2) APACHE ≥8 (avaliação da gravidade em
UTI; escore complexo) ou; (3) Disfunção orgânica (choque, insuficiência pulmonar, insuficiência renal e hemorragia digestiva) ou; (4) Complicação local (necrose, pseudocisto ou abscesso) ou; (5) Complicação sistêmica (CIVD, por exemplo). Além disso, atualmente usa-se muito, em associação com as manifestações
clínicas, o Escore Tomográfico de Balthasar, que considera o somatório do grau de extensão da doença
pancreática e da intensidade percentual de necrose, e permite determinar a taxa de mortalidade: 0-3 pontos (3%); 4-6, (6%); e, 7-10, (17%).
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• Tratamento: Não há esquema terapêutico específico. Baseia-se no suporte clínico, estabilização hemodinâmica, prevenção e tratamento de complicações, e “repouso pancreático”. Em casos de (1) pancreatite
leve: Internação hospitalar; recomenda-se dieta zero, reposição hidroeletrolítica (Ringer Lactato de 510ml/kg/h nas primeiras 24h; isto é, aproximadamente 2,5-4L), analgesia, procinéticos e profilaxia de
possíveis complicações (como TEV e lesão aguda da mucosa gástrica). A dieta oral (hipolipídica) deve ser
oferecida se o paciente apresentar melhora significativa da dor, náuseas e vômitos, ausência de distensão
abdominal, queda dos parâmetros inflamatórios e enzimas pancreáticas, bem como conforme a tolerância.
A monitorização é constante. Por outro lado, em casos de (2) pancreatite grave: Internação em terapia
intensiva; realiza-se reposição hidroeletrolítica agressiva e, para correção do hipercatabolismo, dieta
enteral precoce (por cateter nasogástrico ou jejunal, com ou sem uso endoscópico, para evitar atrofia de
enterócitos e translocação bacteriana). A dieta parenteral é reservada para pacientes intolerantes à dieta
enteral e, sobretudo, em casos de íleo paralítico ou resíduos gástricos elevados. Antibioticoprofilaxia com
imipenem (carbapenêmicos) é indicada relativamente para casos com necrose pancreática em mais de
30% do parênquima (literatura diverge); mas sua indicação é absoluta quando há comprovação de
infecção da necrose. Outros possíveis esquemas antimicrobianos são: cefepime + metronidazol e piperacilina + tazobactam. Procedimento cirúrgico, postergado ao menos por 2-3 semanas, pode ser considerada
juntamente com ATB em: 10-20% de pancreatite aguda, mais frequentemente nos casos graves com necrose séptica e, gás no retroperitônio; e, piora clínica ou refratário ao tratamento conservador. Para pesquisa
de necrose, faz-se punção guiada por TC. Nos pacientes com pancreatite de etiologia biliar (colangite ou
coledocolitíase) sugestiva, a colescistectomia videolaparoscópica deve ser realizada após resolução clínica
e antes da alta hospitalar. Em icterícia obstrutiva, a colangiopancreatectomia retrógrada (CPRE) +
papilotomia endoscópica deve ser realizada nas primeiras 24h (pancreatite grave) e 72h (leve). Não se
recomenda CPRE em casos de pancreatites biliares não graves e sem obstrução mantida, visto que a realização de colangiografia intraoperatório posterior.

• Complicações: Pseudocisto pancreático e necrose pancreática.

Terapia Intensiva na Obstetrícia
INTRODUÇÃO E FISIOLOGIA GESTACIONAL
• Epidemiologia: Incidência de 2/1.000 nascimentos. Representa 10/1.000 de pacientes admitidos no CTI
são obstétricos. Apresenta mortalidade maternal e fetal variável de 12-20%. As principais causas de morte
materna são respectivamente: eclâmpsia e pré-eclâmpsia, hemorragia pós-parto, infecção puerperal, anomalias da contração uterina e descolamente prematura da placenta. Do ponto de vista sindrômico, dois
grandes grupos de patologias obstétricas se destacam na terapia intensiva: as síndromes hemorrágicas
(atonia, acretismo, placenta prévia, abortamentos) e complicações da doença hipertensiva específica da
gravidez (ou pré-eclâmpsia).

• Fisiologia da gestação: Principal mudança do sistema cardiovascular é o aumento do volume
sanguíneo em quase 50% dos níveis pré-gravídicos (corresponde elevação de 1-2l no volume de sangue
total). Assim sendo, o organismo materno fica preparado para uma perda em torno de 1l, sem refletir nos
seus sinais vitais. Outras modificações, especialmente no terceiro trimestre, são aumento da FC e DC, além
da redução de RVS e PA (esta também pode ser normal). Sobre sistema respiratório, ocorre uma restrição
da ventilação; há uma diminuição do volume residual e pCO2, aumento do volume-minuto (mecanismo
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compensatório) e tendência à menor reserva respiratório e hipoxemia. Portanto, a importância de suplementação de O2. No sistema hematológico, observa-se uma anemia fisiológico decorrente da hemodiluição secundária ao aumento de volume. Ademais, há redução da taxa de hemoglobina, fatores de
coagulação e fibrinólise. No sistema renal, a taxa de filtração glomerular pode atingir 50% do basal ao
final do terceiro trimestre. Há queda expressiva nos níveis de ureia e de creatinina. Certo grau de glicosúria
e proteinúria ocorre; além disso, aumento da retenção de sódio e água por efeito do eixo RAA, com aumento
da água livre corporal, queda no sódio e osmolaridade plasmática. Elevação do bicarbonato sérico é resultante como mecanismo compensatória da acidose respiratória. E, no sistema gastrointestina, nota-se gastroparesia, com diminuição do esvaziamento gástrico e do tônus do esfíncter esofagiano, muitas vezes,
relacionadas à náusea e vômito, bem como refluxo e broncoaspiração. Isso justifica a necessidade de IOT.

DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GRAVIDEZ (DHEG)
• Conceitos: HAS crônica ocorre antes de 20 semanas de gestação, e pode progredir para eclâmpsia.
DHEG é hipertensão arterial (PAS >140mmHg ou PAD >90mmHg) após 20 semanas de gestação, acompanhada de proteinúria (>300mg/dia), em gestante sem história prévia. Atualmente não é necessário a presença de edema para a caracterização. Na ausência de proteinúria também se considerada DHEG, quando
o aumento da PA é acompanhado de sintomas como cefaleia, borramento da visão e dor abdominal, ou por
trombocitopenia e aumento de enzimas hepáticas. Pré-eclâmpsia é definida como HAS com proteinúria
após 20 semanas de gestação, podendo também progredir para eclâmpsia. Pré-eclâmpsia superposta à
HAS crônica é HAS associada à proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades da função hepática, em
gestantes portadoras de HAS crônica, com idade gestacional superior a 20 semanas. Eclâmpsia, por sua
vez, é pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas.
Hipertensão gestacional é HAS sem proteinúria ocorrendo após 20 semanas de gestação; o diagnóstico é
temporário e pode representar fase pré-proteinuria da pré-eclâmpsia ou recorrência de HAS crônica abatida
pela gravidez.

• Fisiopatologia: Segundo a teoria da isquemia placentária (1974), a deficiência da invasão trofoblástica
na pré-eclâmpsia, inviabiliza algumas artérias manter suas propriedades musculoelásticas e sua responsividade a substâncias vasoativas. O resultado é não acomodação do aumento de volume, redução da perfusão placentária, hipóxia e formação de um ambiente com baixo tensão de O2, hostil para o desenvolvimento
fetal. Somado a isso, a teoria da segunda onda de invasão inadequada de Page (2002), desencadeada por
vários fatores, é talvez a mais aceita atualmente.

• Fatores de risco: SAAF (risco relativo de 9,7%); História prévia de DHEG (risco relativo de 7,2%); DM
(risco relativo de 3,6%); História familiar de DHEG (risco relativo de 2,9%); Gemelaridade ou gestação
multifetal; Primeira gestação ou nuliparidade; HAS crônica (risco relativo de cerca 2%; doença altamente
prevalente); Idade materna avançada (> 40 anos); Idade <18 anos; Doença renal crônica; Trombofilia hereditária; Doença do tecido conjuntivo vascular; Elevado índice de massa corporal (IMC); Raça negra; Hidropsia
fetal; Restrição do crescimento fetal inexplicada; Descolamento prematuro de placenta ou morte fetal em
uma gravidez anterior; Intervalo intergestacional prolongado; Fatores parceiro relacionados (novo parceiro,
baixa exposição a esperma - uso frequente de contraceptivo); Mola hidatiforme.

• Pré-eclâmpsia leve: Presença de (1) PA >140x90mmHg ou aumento de 30mmHg na PAS ou 15mmHg
na PAD, (2) edema de face e mãos, além dos MMII (diante da compressão da VCI), (3) ganho de peso
>500mg/semana (indicativo de edema) e (4) proteinúria <2g/dia ou 1 a 2+ no EAS.
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• Pré-eclâmpsia grave: Pelo menos um desses achados: PA >160x100mmHg; proteinéuria >2g/dia ou
+2 no EAS; creatinina >1,2mg/dl; oligúria; eclâmpsia iminente, isto é, com presença de sintomas do SNC
(cefaleia, torpor, alteração de comportamento), alterações visuais (escotomas, turvação, amaurose) e sintomas do TGI (náusea, vômitos, dor no HCD ou epigástrico); eclâmpsia (crise convulsiva); síndrome HELLP.

• Síndrome HELLP: É a forma grave de pré-eclâmpsia (10-20%), acompanhada de altas taxas de mortalidade materna e perinatal. A gravidade é inversamente proporcional com idade gestacional. Baseia-se em
uma tríade (nem sempre simultânea) que inclui a disfunção hematológica (plaquetopenia) e hepática (elevação das enzimas hepáticas), na presença de anemia hemolítica microangiopática.

• Tratamento da DHEG: (1) Prevenção, com uso de AAS, reposição de cálcio e de omega3. (2) Restrição
da ingesta de sódio. (3) Monitoramento do crescimento fetal e viabilidade fetal. (4) Controle laboratorial.
(5) Corticoterapia antenatal entre 24-34 semanas (prematuridade), com objetivo de maturação pulmonar
fetal. Recomenda-se betametasona 12mg/dia por 2 dias. Atentar para possível efeito hipertensor. (6)
Sulfato de magnésio, a fim de prevenir eclâmpsia (convulsão). Magnésio é um estabilizador de membrana.
Inicia-se próximo ao termo e infusão até 24h pós-parto; e o regime indicado é 4-6g (dose de ataque) e 13g/h (dose de manutenção). Cuidado com insuficiência renal e congestão pulmonar. Toxicidade é medida
por meio da perda de reflexo profundo (Aquileu), insuficiência respiratória e distúrbio de condução. Assim
sendo, não é necessário dosagem sérica (apenas se tiver convulsão ou sinais de toxicidade). Em fase tóxica,
além da suspensão do sulfato de magnésio, usa-se como antídoto gluconato de cálcio 1-3g (em bolus). (7)
Controle pressórico, por meio metildopa oral (recomendação classe A; primeira droga de escolha),
hidralazina oral ou IV (em bolus de 5mg, máximo de 20mg), nifedipina (tratamento oral), betabloqueador
(destaque ao pindolol, de uso oral e ambulatorial; labetolol IV, preserva o fluxo útero-placentário, mas não
está disponível no Brasil). Em caso de urgência hipertensiva, administra-se nitroglicerina ou nitroprussiato
de sódio (entretanto, este, apresenta risco de morte fetal por intoxicação, no período próximo ao parto).

• Interrupção da gestação na DHEG: Idade gestacional >37 semanas; Plaquetas <100000mm3; Deterioração da função hepática e renal; Descolamento de placenta; Cefaleia, dor epigástrica, náusea e vômitos
sem outra causa e/ou alterações visuais significativas persistentes; Sofrimento fetal; Oligodramnia severa.
Importância da equipe multiprofissional (a exemplo, Intersivista, Intersivista neonatal e Obstetra).

HEMORRAGIA PÓS-PARTO (HPP)
• Visão geral: Representa 1-5% dos partos. A mortalidade é variada de acordo com a eficiência do sistema
de saúde. HPP primário ocorre nas primeiras 24h de pós-parto. Principais hemorragias no 3° trimestre: são
descolamento prematuro de placenta e placenta prévia. Vale ressaltar que os sinais clínicos de choque podem ser tardios (diante da alteração fisiológica da gestação).

• Causas: Atonia uterina, trauma e coagulopatia.
• Fatores de risco: Retenção de placenta ou membrana; Falência na progressão no segundo estágio do
trabalho de parto; Placenta percreta ou acreta; Laceração no canal de parto; Recém-nato grande para idade
gestacional (GIG); DHEG; Parto induzido.

• Conduta na HPP: (1) Monitorar sinais vitais. (2) Estimar perda sanguínea. (3) Ressuscitação volêmica
com cristaloide. (4) Examinar útero e trato genitourinário baixo, com objetivo de buscar causas de sangramento ativos, lacerações e hematomas, bem como tentar reverter tal situação. (5) Observar tônus uterino.
(6) Buscar restos placentários. (7) Atenção para rotura uterina.
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• Tratamento da HPP: (1) Atonia uterina requer massagem uterina, ocitocina, derivado do Ergot,
trometamina e misoprostol, a fim de estimular contração uterina. (2) Rafia de lacerações. (3) Curetagem
dos restos placentários (guiado por USG). (4) Uso de anti-fibrinolítico (ácido tanexâmico) e corrigir os
distúrbios de coagulação, são importantes no controle do sangramento. (5) Tamponamento uterino (na
atonia e sangramento baixo irresponsíveis às drogas). (6) Embolização arterial (pouco uso na prática). (7)
Histerectomia consiste em tratamento final da HPP, especialmente em casos de atonia uterina refratária e
ruptura uterina. Procedimento questionável.

INFECÇÃO PUERPERAL
• Definição: Infecção com febre entre 24h pós-parto até 10 dias de puerpério.
• Sintomas: Febre, dor abdominal, calafrios, loquios (secreção vaginal pós-parto) purulentos, amolecimento
uterino, queda do estado geral.

• Etiologia: Polimicrobiano, tais como mycoplasma, neiseria, chlamydia, clostridium e enterococos.
• Tratamento: Antibioticoterapia com cobertura ampla. Adota-se clindamicina + gentamincina ou
ampicilina + sulbactam (preferência).

• Formas de infecção: (1) De episiotomia (necessidade de realizar tratamento local). (2) Endometrite,
muitas vezes, decorrente de restos placentários (necessidade de avaliar curetragem). (3) Anexite ou
parametrite. (4) Peritonite, resultante de uma possível ruptura uterina (requer laparotomia para correção
anatômica). (5) Tromboflebite séptica pélvica, condição pouco comum (necessidade de anticoagulação
plena). Todos necessitam de tratamento concomitante de ATB.

• Causas de febre refratária: Infecção por enterococos (quando utilizado esquema que não oferece
cobertura); infecção de outros sítios (como de parede, mastite, PNM, ITU); abcesso com necessidade de
drenagem; e, tromboflebite séptica pélvica.
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Terapia Nutricional no Paciente Grave
• Visão geral: Desnutrição representa maior índice de complicações durante a internação hospitalar,
sendo esta um fator independente aquela. Desnutrição hospitalar é iatrogênica, apesar de a gravidade das
comorbidades contribuir, há contribuições intra-hospitares, tais como negligência na avaliação e intervenção nutricional, programação aleatória de exames e procedimentos que exigem jejum e desrespeitam horários de alimentação, e suspenção por comodidade.

• Epidemiologia: Segundo estudo do IBRANUTRI, dos 4000 pacientes internados avaliados, 48,6% de
indivíduos desnutridos, sendo 12,7% com desnutrição grave e 35,5%, moderada. Prevalência de
desnutrição e sua piora aumentam com o tempo de internação e eleva sua permanência hospitalar.

• Determinantes do impacto da doença sobre estado nutricional: Envolve desde estado de saúde
(tempo da doença, tratamento prévio, comorbidades, idade, sexo), tempo UE (ressuscitação), admissão na
UTI, tempo de internação associado ao suporte vital e tratamento (complexidade hospitalar), até condições
da alta e domiciliares. Cada um desse pilar representa possíveis dificuldades no tratamento nutricional dos
pacientes, sendo importante sua introdução (enteral ou parenteral) precoce. Além disso, soma-se a decisão
em terapia nutricional na UTI, baseada no risco nutricional (alto ou baixo), estado inflamatório (marasmo,
caquexia ou agressão), reserva nutricional (normal ou diminuída) e capacidade funcional (normal ou diminuída).

• Definição de desnutrição (falência nutricional) baseada na etiologia (Consenso ASPEN): Desnutrição é diretamente relacionada à falência ou disfunção orgânica (secundária). Avaliação inicial consiste na
estratificação de risco nutricional presente (ingestão comprometida ou perda de massa magra), seguida
de presença de inflamação. Caso intensa (seja crítico agudo, agudo crônico, crítico crônico ou crônico persistente), pode ser falência nutricional relacionada a doença aguda ou agressão, sepse, queimadura ou
trauma. Quando a inflamação é leve a moderada, a falência nutricional pode ter associação com a doença
crônica, disfunção orgânica, câncer, artrite reumatoide e obesidade sarcopênica. E, quando ausente, a desnutrição relaciona-se a inanição e anorexia nervosa.

• Estágios metabólicos entre estado pós-absortivo e inanição prolongada: A fonte é exógena com a
nutrição. As reservas de carboidratos são mínimas e são rapidamente consumidas durante o jejum. O início
do jejum estimula a glicogenólise, seguida de lipólise e cetogênese para a gliconeogênese, que tem como
substratos proteína e lipídeos.

• Síndrome de inflamação persistente, imunossupressão e catabolismo (PISC): Os pacientes com
doença crítica crônica são os que mantêm ambiente inflamatório persistente, distúrbios humorais,
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hormonais e neuromusculares com redução da imunidade, e têm consumo progressivo das reservas fisiológicas. PISC caracteriza-se objetivamente como o fenótipo da disfunção múltipla de órgãos tardia, com
critérios de inflamação crônica, imunossupressão e catabolismo refratário. É o equivalente à síndrome de
resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e à síndrome de resposta anti-inflamatória compensatória (CARS)
exacerbadas por um acúmulo de defeitos imunológicos e desregulação da resposta inflamatória que se
prolongam antagonicamente sem uma compensação efetiva.

• Alteração na composição corporal com a doença: De modo geral, observa-se redução do peso, bem
como perda de massas celular corporal (marcador do catabolismo), muscular ou magra e gorda. Entretanto, pode ocorrer aumento de líquido extracelular, com aparecimento de edema e anasarca. O paradoxo
da obesidade pode ser verificado na UTI, uma vez que os pacientes obesos têm maior taxa de sobrevivência
à doença grave, em comparação àqueles emagrecidos.

• Sarcopenia: Refere-se à perda de massa muscular; em pacientes graves, essa perda alcança em torno
de 1,6-2,0% a cada dia imobilizado. Suas causas englobam não só nutrição inadequada, má-absorção e
caquexia (decorrente de agressão prolongada), mas também às questões relacionadas à idade (hormônios
sexuais, apoptose e disfunção mitocondrial), desuso (imobilidade, inatividade física e gravidade zero),
doenças neurodegenerativas (perda do neurônio motor) e endócrinas (liberação de corticosteroide, GH,
IGF-1). É importante evitar sarcopenia acelerada, visto ser um risco para complicações grave na UTI, tais
como atrofia, úlcera por pressão e infecções nosocomiais, por Clostridium difficile e outros.

• Importância de terapia nutricional no paciente grave: Ausência representa risco. Na UTI, o jejum e a
baixa ingestão calórica e proteica estão associados a disfunção orgânica. Não há sistema orgânico que
mantém funções básicas sem nutrição. Não há doença na UTI que se beneficie da privação alimentar. O
prognóstico com terapia nutricional não está relacionado ao ganho ponderal em si, mas sim à melhora
funcional do indivíduo. Fundamental terapia nutricional precoce e individualizada.

• Taxa de mortalidade relacionada a adequação da oferta de proteína e caloria : Hipocaloria e hipercaloria contribuem para risco de morte. No entanto, parece não haver prejuízo e relação com mortalidade
com aumento da oferta proteica para pacientes em estado grave. A oferta calórica e proteica adequada é
fundamental para maior sobrevida e prevenção de mortalidade, visto que menor fornecimento nutricional
está associada a infecção da corrente sanguínea (em escala logarítmica e por dia do não recebimento). A
estratégia é infundir >50% da nutrição necessária como suporte. E, para melhorar a oferta de nutrição

94

em pacientes graves: se a tolerância de nutrição enteral <60% até o terceiro dia, realiza-se a nutrição parenteral suplementar até a meta estabelecida.

• Abordagem da avaliação nutricional e duração da permanência hospitalar: Identificar rapidamente
os pacientes em risco; Definir o estado nutricional; e, Identificar pacientes que requerem avaliação mais
detalhada e monitorização periódica. Conforme Nutritional Risck Score (NRS 2002), realiza-se (1) triagem
inicial, englobando critérios como IMC <20,5, perda ponderal nos últimos 3 meses, diminuição da ingestão
alimentar na última semana e gravidade da doença. A presença de doença crônica não é sinônimo de
gravidade. Se uma resposta for positiva, precede-se a triagem nutricional completa; se não, reavaliar a intervalos semanais. Em casos de grandes cirurgias, deve considerar plano nutricional preventivo. E, na (2)
triagem final, em que se utiliza uma pontuação variável entre os valores 0 e 6, de acordo com estado
nutricional e gravidade da doença, e se classifica com (≥3) ou sem risco nutricional. A idade acima de 70
anos é considerada como um fator de risco adicional e deve ser acrescentado um ponto no escore. A terapia
nutricional está indicada quando ≥3, visto seu efeito positivo e progressivamente maior com o risco. Além
disso, uma outra escala Nutric Score apresenta como variáveis idade, Apache, Sofa, comorbidades e dias
de internação hospitalar antes da UTI; classifica os pacientes em baixo e alto risco; e a terapia é de acordo
com cada indivíduo. Isto é, para baixo risco, adota-se terapia não agressiva, conservador; e para alto, agressiva, visando a meta. A não responsividade à terapia, a meta deve ser revista.

• Papel fisiológico do intestino: Intestino é grande regulador da resposta inflamatória, onde se situa
90% do sistema imunológico (MALT/GALT), além de ser um órgão de reconhecimento de antígenos e toxinas. Representa maior sistema humoral do organismo (trofismo inter-orgânico), apresenta sistema nervoso
independente e é sensível a variações de fluxo e oxigenação. Cabe ressaltar que a única maneira de estimular a imunidade de um ser humano saudável ou doente é por meio da nutrição via oral ou nutrição enteral,
pela ação no tecido linfoide associado ao intestino e à sua mucosa.

• Escolha da via de acesso para terapia nutricional: Em geral, conforme a funcionalidade do TGI, de
acordo com sinais e sintomas e pressão intra-abdominal. Caso sim, a via enteral é preferível, diante de
apresentar benefícios da manutenção do estado nutricional, redução do tempo de hospitalização e diminuição da morbimortalidade. Questiona-se também risco de aspiração, que quando positivo, adota-se
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colocação de sonda pós-pilórica. No acesso enteral de curta duração se dá por vias nasogástricas e nasoestéricas (por meio de sondas nasogástricas e duodenal ou jejunal, respectivamente). Para o acesso
prolongado (>6 semanas), opta-se por uma gastrostomia ou jejunostomia. Entretanto, a não
funcionalidade do TGI, escolhe-se via parenteral. E, discute-se possibilidade de nutrição parenteral
hiperosmolar (necessidade de acesso central), bem como colocação de acesso prolongado ou definitivo.

• Acesso nutricional enteral de curta duração: Sonda nasoenteral (ex: Trilumina) é a modalidade mais
utilizada em terapia nutricional enteral, e geralmente são aplicadas à beira leito. Atualmente são disponíveis
sondas de silicone ou de poliuretano, macias e flexíveis, com diferentes calibres, comprimentos e formatos,
dependendo das características das fórmulas enterais ou das necessidades nutricionais de cada pacientes.
Possuem um fio-guia para facilitar sua introdução. Para passagem do cateter, é importante adotar algumas
medidas: explicar o método ao paciente, elevar a cabeceira (>45o) e fletir o pescoço, avaliar e lubrificar a
narina, aguardar a deglutição e introduzir gentilmente. Posteriormente, é essencial checar a posição
adequada (na porção do fundo gástrico) com uma imagem radiográfica, bem como sua tolerância nutricional. Possível complicação é sinusite, porém o risco é pequeno.

• Acesso nutricional parenteral: Local preferível para acesso venoso central é a veia subclávia, em posição infraclavicular e de via exclusiva (isto é, sem troca durante o período). Um exemplo de cateter é MultiLumen.

• Nutrição enteral: Consiste na administração de nutrientes in natura ou artificialmente preparados, em
forma integral ou fracionada, através de sondas ou estomias digestivas para o paciente que não quer, não
pode ou não deve se alimentar pela boca. As formulações enterais poliméricas são aquelas em que os macronutrientes, apresentam-se na sua forma intacta e necessitam de digestão e trato gastrointestinal funcionante. Apresentam-se com proporção de proteína, densidade calórica e osmolaridade variáveis e a maioria
é isenta de glúten e lactose.

• Contraindicações da nutrição enteral: Absolutas: Instabilidade hemodinâmica, Sangramento digestivo,
Obstrução intestinal completa, Íleo intestinal grave e Incapacidade de absorver nutrientes pelo trato gastrointestinal. Relativas: Dor pós-prandial intensa, Síndrome do intestino curto, Vômitos incontroláveis, Diarreia grave e Fístulas de alto débito.

• Cálculo de necessidade de nutrientes: Uso de fórmulas; destaca-se Harris-Benedict (1919) (para doentes não críticos, saudáveis) e Penn State (1998; 2004; 2010) (para pacientes críticos). Outras fórmulas
são: Owen, Mifflin-St Jeor, Linvingston, Swinamer, Ireton-Jones, Brandi e Fansy. Recomenda-se atualmente
na UTI, adoção de calorimetria indireta, a exemplo, por quilo de peso, por sua simplicidade. A necessidade
e os níveis de macronutrientes podem ser variável de acordo com seu objetivo: nutrição trófica (15-25%),
ficar livre de infecção de corrente sanguínea (sobretudo em UTI clínica) (25%), manter integridade gastrointestinal e reduzir mortalidade (50%), evitar infecção (em queimados) (64%), menor mortalidade (em pacientes ventilados (80%) e evitar déficit calórico e proteico (100%). A estratégia é infundir >50% da nutrição
necessária como suporte.
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• Prescrição da terapia nutricional:

• Parâmetros de monitorização da terapia nutricional: O monitoramento é realizado por meio de sinais
e sintomas (cólica e distensão, por exemplo), posição de cateter, cabeceira a 30o, resíduo gástrico, evacuações, quantidade infundida, exames laboratoriais e pontuação de falência gastrointestinal. Em relação ao
resíduo gástrico, indicativo de adaptação da terapia nutricional, o procedimento engloba avaliar a cada 4
horas, interromper a dieta (quando necessário), lavar cateter nasoenteral (30ml de água), aspirar resíduo
gástrica e não reinfundir o aspirado. Para resíduo gástrico <300ml, mantém-se a infusão; caso >300ml,
reduz-se a mesma em 25% e reavalie. As proteínas plasmáticas (como pré-albumina) não se
correlacionam com a proteína corporal total, e não refletem estado nutricional e a sua recuperação após a
agressão; ao contrário, relacionam-se ao estado/fase inflamatória.

• Lesão gastrointestinal aguda: Dividida em estágios de acordo com risco de e disfunção. (1) AGI I, indicativo de risco de disfunção: Presença de náusea, vômito e diminuição da peristalse. (2) AGI II, indicativo
de disfunção: Presença de gastroparesia, refluxo, íleo, diarreia e pressão intra-abdominal (PIA) de 12-15.
(3) AGI III, indicativo de falência: Caracteriza-se por intolerância de nutrição enteral, PIA entre 15-20, e
pressão de perfusão abdominal <60mmHg. (4) AGI IV, indicativo de falência com lesão orgânica à
distância: Marca-se choque, disfunção de múltiplos órgãos, isquemia gastrointestinal, PIA >20 e síndrome
de olgilvie. Uso de escalas de Reitam e Berger. Vale saber que pode decorrer do uso de drogas vasoativas
(isquemia esplâncnica e luminal), uso prolongado de opioides (inércia intestinal) e múltiplos antibióticos,
além da deficiência de nutrientes do intestino distal com nutrição enteral oligo/monomérica e parenteral.
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• Complicações metabólicas: No que diz respeito ao (1) excesso de macronutriente, a infusão exagerada
de carboidratos (>5mg/kg/min) tem repercussão pulmonar (com a produção aumentada de CO2 e elevação de ventilação-minuto), resultando em uma VM prolongada; além disso, a hiperglicemia exige infusão
de insulina (alvo de 140-180mg%), com alteração de transporte intracelular de potássio e fosfato. Ingestão
demasiado de lipídeo (>2g/kg/dia) está associada à congestão dos sistema retículo-endotelial e à
hipertrigliceridemia. Associação conjunta do excesso de carboidrato e lipídeo (≥150%) pode levar a
esteatose hepática, hepatomegalia e colestase, com elevação de enzimas TGO, TGP e FA. E, maior oferta
de proteína (>2g/kg/dia) representa dano ao rim, com ureagênese e disfunção renal, ainda mais se préexistente; além disso, relaciona-se à hiperosmolalidade, como aumento da mortalidade. A (2) síndrome de
realimentação caracteriza-se por alterações neurológicas, sintomas respiratórios, arritmias e falência cardíacas, poucos dias após a realimentação; ocorre em consequência do suporte nutricional (oral, enteral ou
parenteral) em pacientes severamente desnutridos. Os processos fisiopatológicos incluem distúrbios de glicose e de equilíbrio de fluidos, além de distúrbios eletrolíticos que envolvem principalmente os íons intracelulares fosfato, potássio e magnésio. O resultado é hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalemia. Apesar de ser potencialmente evitável, está associada à alta incidência, morbidade e mortalidade. Realiza-se
infusão lenta de carboidratos durante 5-7 dias; além da reposição de fósforo, potássio, magnésio e
vitamina B1.
Reposição de Fósforo:

Reposição ao Potássio:

10-15mMol/l (NPT)

10-15mMOL/1000cal

1mEq/3g glicogênio produzido

0,2-0,8mMol/kg q12h

Manter P sérico normal

3mEq/gN2 (síntese proteica)

Atenção ao K

Fósforo orgânico

80-120mEq/dia

1,2-1,5mEq/kg

Reposição de Magnésio:

Reposição à vitamina B1:

0,5mEq/g N2

3,0mg (NPT)

8-16mEq (1-2g)/d

100mg/dia (3-5 dias)

0,5mg/1000cal
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Síncope
• Definição: Perda transitória da consciência causada por hipoperfusão cerebral, caracterizada por rápida
instalação, curta duração e recuperação completa e espontânea (em geral, de 5 minutos). Em algumas formas, pode existir determinados sintomas prodrómicos (ou pré-síncope) que incluem náusea, sudorese, fraqueza e escurecimento visual.

• Epidemiologia: Evento relativamente frequente, com incidência estimada em 6,2 por 1000 pacientesano. Corresponde a mais de 3% de todas as consultas ao pronto-socorro, podendo ser uma condição benigna e autolimitada ou um marcador de grande risco de morte súbita. Maior prevalência em mulheres. O
primeiro episódio apresenta-se entre 10 e 30 anos; e o segundo pico >65 anos. Quanto maior a idade, maior
a recorrência. Em relação ao impacto socioeconômico, pensa-se em profissões de risco.

• Fisiopatologia: Resulta de um hipoperfusão cerebral transitório e, em sua maioria, está relacionado a
falha dos mecanismos autorreguladores do fluxo sanguíneo cerebral. Assim sendo, a queda do DC e/ou
resistência vascular sistêmica (dois determinantes da pressão sanguínea) funcionam como base fisiopatológica da síncope.

• Classificação: De acordo com a fisiopatologia: (1) Por reflexo (ou neuromediada): Mais frequente, ocorre
na ausência de doença cardíaca e geralmente é recorrente de longa data. Pode estar associada a náusea e
vômito. Inclui síncope situacional (precipitada por tosse, defecação, micção com esforço), a síndrome do
seio carotídeo (que ocorre em pacientes com hipersensibilidade do seio carotídeo) e as formas pouco usuais
(por apresentação atípica ou sem aparente ponto de gatilho). (2) Síncope devido a hipotensão ortostática:
Geralmente ocorre após levantar, início de drogas anti-hipertensivas e relacionada a neuropatia autonônima
ou Parkinson. Insuficiência autonômica primária, secundária (diabetes, uremia, amiloidose, lesões medulares), induzida por drogas (álcool ou medicamentos vasodilatador, diurético e antidepressivo) ou por hipovolemia (desidratação, hemorragia, diarreia e vômito). (3) Síncope cardiovascular: Relacionada a história
familiar de morte súbita e cardiopatia, geralmente tem início súbito de palpitação precedido e ocorre durante
exercícios ou por vasodilatação arterial (calor ou medicação) ou na posição supina. Tanto por arritmias como
por doenças cardíacas estrutural (isquemia miocárdica, doenças valvares, cardiomiopatia hipertrófica, tumores intracárdicos, tamponamento pericárdico, embolia pulmonar, dissecção aguda da aorta e outros).

• Abordagem inicial: Conforme a causa da síncope e presença ou ausência de comorbidades. Questionar
sobre (1) se é síncope ou outra situação simuladora, (2) determinação da etiologia e (3) existência da
evidência sugestiva de alto risco de eventos cardiovasculares ou morte. É necessário afastar a causa
cardíaca. Em relação à história clínica, é importante perguntar acerca do período antecedente do episódio
(posição, pródromo, esforço físico), durante (rigidez, abalos, liberação esfincteriana, mordida da língua especialmente na região lateral) e posterior (tempo de recuperação, consciência e orientação), número de episódios semelhantes, comorbidades, uso de medicação e/ou drogas e história familiar. Sobre exame físico,
pesquisa-se palidez cutânea, dispneia e alterações papilares, lesões na língua, hematoma e lesões no segmento cefálico, sopros carotídeos, arritmias cardíacas, sopros cardíacos, B3 e B4, hiperfonese de P2 ou
hipofonese de A2, cuidadosa palpação abdominal e dos pulsos periféricos (lembrar na doença cardíaca
estrutural, a exemplo, estenose aórtica e dissecção aórtica, podem haver diferença na pulsação) e aferição
de PA em posição deitado, sentado e em pé (de ambos os braços).

• Exames complementares: (1) Hemograma, bioquímica, gasometria e lactato. (2) ECG: Apresenta baixa
sensibilidade. (3) Radiografia de tórax. (4) TC de crânio. (5) ECO transtorácico: Investigar doenças

100

cardíacas estruturais. (6) Doppler de carótidas e vertebrais: Investigar possíveis obstruções ou placas ateroscleróticas. Em pacientes com ECG normal e sem doença cardíaca, a síncope neuralmente mediada é
principal hipótese.

• Testes diagnósticos: Dependendo dos achados, pode ser realizado testes específicos, como massagem
do seio carotídeo (indica hipersensibilidade do seio carotídeo), tilt-table test (teste de inclinação, é recomendada para pacientes de múltiplos episódios, sem trauma e sem critérios de alto risco; entretanto, não
deve ser indicado em pacientes com hipotensão postural, histeria de conversão, AIT ou AVC ou IAM nos
últimos 3 meses, bem como estenose aórtíca moderada/grave, hipertensão pulmonar e DAC), monitorização
contínua do ECG, como Holter (pesquisa de arritmias), telemetria ou dispositivos de longa gravação, Looper
(monitor de evento implantável; indicado para síncope recorrente) e testes de isquemia miocárdica ou cineangiocoronariografia, além de aplicativos de smartphone (realização de medição simples de FC) e gravação
de vídeo intra e extra-hospitalar. Soma-se também teste ergométrico (avaliar resposta ao esforço), estudo
eletrofisiológico e angiografia coronariana.

• Diagnóstico diferencial: Várias situações podem ser confundidas com síncope; e se organizam em dois
grupos (1) não há perda de consciência, tais como queda da própria altura, ataque isquêmica transitório
de território carotídeo ou AVC, doenças psiquiátricas, catalepsia; e (2) não existe hipoperfusão cerebral
global, em que ocorre alteração da consciência, como em crise epiléptica, intoxicação aguda, alteração
metabólica (hipoglicemia, hipoxemia, hiperventilação) e insuficiência vertebrobasilar. Ressaltar como
principal diagnóstico diferencial a crise convulsiva (que pode cursar com pós-ictal, sendo comum liberação
esfincteriana e mordedura da língua na parte lateral ou posterior, e pouco pródromo). E, cuidados com causas potencialmente catastróficas que causam ou simulam síncope (associadas a cefaleia súbita, dor torácica,
sinais e sintomas de tronco cerebral, dor abdominal).

• Estratificação de risco: Segundo a qual, define-se indicação de internação hospitalar ou não. Para
pacientes com critérios de alto risco, considera-se internação e investigação, bem como tratamento da
causa base, visto que apresentam maior morbimortalidade e risco de morte súbita.
Alto risco
História

Baixo risco

Palpitações

Dor precordial

Pródromos ou gatilho

Dispneia

Durante exercício

Ocorre com rotação da cabeça
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Sem pródromos

Cardiopatia prévia

Ao levantar

Em posição supina

Ausência de cardiopatia

História familiar de morte súbita

Recorrentes em situações similares

Exame físico

PAS <90mmHg

Normal

Sangramento digestivo
Sopro sem diagnóstico prévio
ECG major

ECG minor

BRE ou BRA >120ms

Onda Q patológica

HVE

FC <40bpm

BAV 3o ou 2o grau

Isquemia aguda

Pausa sinusal >3s

TV ou TVNS

Disfunção do MP

QT longo >460ms

BAV 1 grau

BAV 2o grau Mobitz I

FA ou TSV

FC 40-50bpm

Pré-excitação

QT curto <340ms

o

Normal

Normal

Brugada atípico
Onda T invertida nas precordiais direitas

• Tratamento: A síncope não é uma doença, e sim manifestação sintomática de algum distúrbio de base
que deve ser corrigido quando presente e após estabilização hemodinâmica. Segue-se os princípios do
ACLS. Na síncope vasovagal, solicita-se aumento da ingesta hídrica e de sal (recomendação classe A),
uso de meias elásticas, medidas fisioterápicas e exercícios posturais, além da administração de
midodrina (alfa-adrenérgico) (primeira escolha) e fludrocortisona (agonista mineralocorticoide), especialmente na falha dos métodos de reabilitação e em casos de hipotensão ortotástica. Na síncope cardiogênica,
considera-se tratamento da doença estrutural, implante de marca-passos (MP) (em bradiarritmias) ou
cardiodesfibrilador implantável (CDI) (em taquiarritmias), bem como ablação (a exemplo, no caso de fibrilação atrial). Os pacientes devem ser orientados quanto aos riscos profissionais e quanto à direção de veículos automobilísticos.

- Caso Clínico CSSJ: Paciente de 82 anos, dá entrada na emergência com relato de queda com desmaio
há 3 horas. Apresenta queixa de sensação de vertigem antes da sincope; relata episódio único, presenciado
por acompanhante, que nega abalos. Além disso, refere HAS em uso de losartana 50mg 2x/dia e hidroclorotiazida 25mg 1x/dia, bem como pai com implantação de marca-passos por arritmia (desconhecida). No
exame físico, apresenta-se hipocorado, hipotenso e bradicárdico; com PA de 70x35mmHg e FC de 35bpm.
E, na ausculta cardíaca e palpação de pulsos evidenciando bradicardia. No ECG, evidenciava um bloqueio
atrioventricular total (com dissociação entre onda P e complexo QRS). Conduta: Internação hospitalar e
tratamento da causa base, no caso, BAVT, com implantação do marca-passo.
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- Caso clínico CSSJ: Durante a coleta do sangue do paciente anterior, seu acompanhante de 20 anos, que
nega comorbidades, apresentou palidez cutânea, mal-estar, seguido de episódio de perda de consciência.
Realizados exames de rotina, todos dentro dos índices de normalidade. Afirma-se que a provável causa de
síncope é neuromedida, sem necessidade de internação hospitalar para maior investigação, a nível de
emergência, visto ser um evento benigno.
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Crise Hipertensiva
• Crise hipertensiva: Elevação rápida, inapropriada, intensa, sintomática ou não, da pressão arterial,
com risco de deterioração rápida dos órgãos alvo, podendo colocar o indivíduo em risco de vida. É classificada em urgência e emergência hipertensiva.

• Urgência hipertensiva: Situação clínica em que há elevação acentuada de PA (definida arbitrariamente
com PAD ≥120mmHg1,2 e/ou PAS ≥180mmHg2) sem lesão de órgão-alvo. Não há risco iminente de morte.
Deve ser tratada preferencialmente com medicamentos orais e preconiza acompanhamento ambulatorial
precoce (7 dias).

• Emergência hipertensiva: Situação clínica em que há elevação acentuada da PA (definida arbitrariamente como PAD ≥120mmHg1,2 e/ou PAS ≥180mmHg2) com lesão aguda de órgão-alvo aguda e progressiva. Há risco iminente de morte. Deve ser tratada preferencialmente com agentes anti-hipertensivos
parenterais; exige-se internação em UTI.
1

Diretriz Brasileira; 2 Guideline Americana
Emergência hipertensiva
Neurológicas

Cardiovasculares

Encefalopatia hipertensiva

Dissecção aguda de aorta

Hemorragia intraparenquimatosa

SCA

Hemorragia subaracnoide

EAP (com insuficiência ventricular esquerda)

Crises adrenérgica grave

Associadas à gestação

Crise de feocromocitoma

Eclâmpsia

Ingestão de cocaína e catecolaminérgicos

Síndrome do HELLP

Renais
Lesão renal aguda rapidamente progressiva
Urgência hipertensiva
Insuficiência coronariana crônica
Insuficiência cardíaca

Glomerulonefrites agudas
Pré-eclâmpsia

AVCi
Hipertensão acelerada-maligna

Aneurisma de aorta

Observação: Os valores da PA isoladamente não são tão importantes quanto a presença ou ausência de
lesão de órgão-alvo.

• Pseudocrise hipertensiva: Situação clínica na qual o aumento acentuado da PA é desencadeado por
dor (cólicas, cefaleia, fibromialgia), desconforto (tonturas, mal-estar), dispneia, ansiedade, estresse
psicológico, abandono do tratamento, ou por associação desses fatores. Provavelmente é responsável
por maior procura por pronto-socorro. Pacientes devem receber sintomáticos (analgésicos, antivertiginosos, benzodiazepínicos) e não anti-hipertensivos.

• Hipertensão acelerada-maligna: Designa hipertensão arterial e graves alterações de fundo de olho,
associada a papiledema. Ocorre com PAD ≥130mmHg e presença de exsudatos e hemorragias no exame
de fundo de olho.

• Epidemiologia: Crise hipertensiva corresponde por 0,45-0,59% de todos os atendimentos de emergência hospitalar; e, emergência hipertensiva, por 25% de todos os casos de crise, AVE isquêmico e EAP. Em
relação à prevalência, segundo OMS, cerca de 30-45% da população mundial possui o diagnóstico de HAS.
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Além disso, estima-se que cerca de 1-2% da população previamente hipertensa possa vir a desenvolver
uma emergência hipertensiva.

• Fisiopatologia:

• Diagnósticos diferenciais: Hipertensão acelerada-maligna, encefalopatia hipertensiva, SCA, dissecção
aguda da aorta e AVC.

• Abordagem inicial: (1) História clínica: Incluir duração e gravidade da hipertensão previamente
existente; presença de lesão prévia de órgão-alvo (IC, DAC, IR, doença cerebrovascular); uso de
medicamentos anti-hipertensivos, grau de aderência ao tratamento e controle de PA; uso de outras substâncias como simpaticomiméticos ou drogas ilícitas; presença de sintomas específicos (náusea e vômito,
dispneia, síncope, dor torácica, cefaleia, visão turva, dor abdominal, oligúria e urina espumosa), bem como
fatores desencadeantes. (2) Exame físico: Avaliação adequada da PA e de lesão de órgão-alvo. PA deve
ser medida nos dois braços, de preferência em ambiente calmo, no mínimo 3 vezes. E, com paciente
deitado e em pé (se possível). Além disso, inclui-se verificação de pulsos, procura de sinais de IC (taquipneia, estase jugular, crepitações pulmonares, B3, íctus desviado, hepatomegalia, edema de MMII), procura
de sinais de dissecção aórtica (pulsos assimétricos, medidas significativamente diferentes da PA, sopros
cardíacos e abdominais e massas pulsáteis), exame neurológico (avaliar nível de consciência e orientação,
sinais de irritação meníngea, campo visual e sinais neurológicos focais, e fundoscopia) e exame do sistema
renal (alteração no volume ou na frequência miccional, no aspecto da urina, hematúria, edema, desidratação,
massas e sopros abdominais).
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• Exames complementares: Em geral, hemograma, dosagem de eletrólitos, função renal, glicemia, urina
tipo I, ECG e radiografia de tórax. Podem ser necessários: marcadores de necrose do miocárdio, marcadores
de hemólise, gasometria arterial, TC de crânio sem contraste, punção liquórica e ECO transtorácico.

• Tratamento da Urgência hipertensiva: O controle dos níveis tensionais é urgente, porém deve ser feito
de forma gradual, com drogas orais ou sublinguais, visando redução lenta nas 24h. Os medicamentos
anti-hipertensivos mais indicados são captopril (6,25-25mg, VO; repetir em 1h se necessário), clonidina
(0,1-0,2mg, VO, a cada hora) e hidralazina. O uso de nifedipino tem, atualmente, uma discutível aplicação
em pré-eclâmpsia. Após a fase inicial de redução da PA na emergência, e depois afastada a possibilidade
de lesão de órgão-alvo, pode-se liberar o paciente para casa, reintroduzindo ou fazendo o ajuste de suas
drogas orais habituais. Importante buscar o motivo da elevação dos níveis tensionais, a fim de direcionar
a terapia sempre que possível e evitar sua recorrência. O paciente deve ser revisto ambulatorialmente
dento de 5-7 dias. Outras orientações incluem realização de MAPA/MARA e modificações do estilo de vida
(perda de peso, dieta, exercícios e diminuição do tabagismo e etilismo).

Observação: Captopril reduz de forma eficaz a PA; quando administrado via oral, tem início de ação entre
15-30min e pode ser repetido em 1-2h; normalmente é utilizada a dosagem de 25mg; sua resposta pode
ser potencializada pela administração de um diurético de alça (como furosemida); e deve atentar a hipotensão na estenose de artéria renal bilateral ou no volume depletado e na insuficiência renal. Clonidina é um
agonista alfa-adrenérgico central; tem início de ação entre 30-60min após administração oral, com efeito
máximo em 2-4h e duração de 6-85h; pode ser feito na dose de 0,1-0,2mg seguida de 0,1mg por hora até
a dose total de 0,6mg; seu efeito colateral mais comum é a sonolência, seguida de boca seca; deve evitar o
uso em pacientes com alteração do nível de consciência. Hidralazina é um vasodilatador arterial direto; pode
ser utilizado na urgência hipertensiva, especialmente na gestante; preconiza-se a dose de 25mg inicialmente; apresenta meia-vida plasmática de 90min; pode induzir taquicardia reflexa e aumento do volume
sistólico, por isso, não é a melhor escolha na coexistência de doença isquêmica ou na dissecção aórtica.

• Resposta exagerada à terapia via oral: Ocorre em vigência de doença cerebrovascular, coronariopatia,
desidratação (diarreia, vômito, diurético), uso de múltiplas drogas hipotensora e hipotensão ortostática. A
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conduta é observação por 6h e consulta ambulatorial em 24h é recomendável, bem como pesquisa de HAS
secundária.

• Tratamento da emergência hipertensiva: Cautela para não se reduzir a PA excessivamente, causando
hipoperfusão de órgãos. O foco é abordagem ao sistema ou órgão-alvo acometido; portanto, cada tipo de
lesão (cardiovascular, cerebral, renal ou outras) deve ser caracterizada previamente antes de se iniciar a
terapia anti-hipertensiva específica. Visa reduzir PA, com finalidade de impedir a progressão da lesão. Pacientes devem ser monitorizados, administrados com anti-hipertensivos IV e admitidos em UTI. As recomendações gerais são: (1) diminuir PA ≤20-25% na primeira hora, (2) reduzir PA para 160x100110mmHg em 2-6h e (3) PA em 135x85mmHg dentro de 24-48h. Em sua maioria, adota-se
nitroprussiato de sódio (0,25-10mg/kg/min EV). De modo geral, para insuficiência coronariana, recomenda-se nitroglicerina (5-100mg/min EV); para eclâmpsia, hidralazina (vasodilatador de ação direta) (1020mg EV ou 10-40mg IM de 6/6h); para insuficiência coronariana e dissecção da aorta, metoprolol (5mg
EV, repetir de 10/10min, se necessário até 20mg), em associação com nitroprussiato de sódio; insuficiência
ventricular esquerda e situações de hipervolemia, furosemida (20-60mg, repetir após 30min); excesso de
catecolaminas, fentolamina (bloqueador alfa-adrenérgico) (infusão contínua de 1-5mg, máximo de 15mg).

• AVC hemorrágico: Diagnóstico é por quadro clínico e TC de crânio sem contraste. Conduta consiste em
manter PAS entre 150-220mmHg, sendo a redução aguda para 140mmHg segura e pode melhorar o
desfecho; realiza-se infusão de anti-hipertensivos IV em uma hora e monitorizar PA a cada 5min. Para
pacientes com PAS >220mmHg, considera-se redução agressiva com infusão IV contínua e monitoramento
frequente. Drogas de escolha são labetalol ou nitroprussiato de sódio até atingir os alvos, e após, iniciar
captopril oral para reduzir dose do anti-hipertensivo parenteral.

• AVC isquêmico: Não se deve instituir tratamento anti-hipertensivo durante o atendimento inicial, a
menos que PAS >220mmHg ou PAD >120mmHg. Para pacientes sem indicação de terapia trombolítica e
PA inicial >220x120mmHg, não se deve reduzir PA em >15-20%, mantendo-se PAD em 100-110mmHg
nas primeiras 24h. Para pacientes com indicação de terapia trombolítica e PA inicial >185x110mmHg,
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reduz-se a PA para 185x105mmHg por, no mínimo, primeiras 24h após trombolítico. Drogas de escolha
são labetalol ou nitroprussiato de sódio.

• SCA: Consiste em angina instável, IAMSSST e IAMCSST. A nitroglicerina IV (5-100mg/min) está indicada
nas primeiras 48h. Seu uso não deve excluir a terapêutica com outras intervenções comprovadas de redução de mortalidade, tais como betabloqueador ou IECA, estando, contudo, contraindicada e houver uso
recente (24-48h prévias) de inibidores da fosfodiesterase (viagra). Betabloqueadores IV estão indicados
em indivíduos que não apresentem sinais de IC, baixo DC, aumento do risco para choque cardiogênico ou
outras contraindicações relativas ao uso de BB.

• EAP: Cerca de um terço dos pacientes submetidos com EAP, tem função ventricular esquerda preservada.
A isquemia miocárdica também pode estar envolvida na fisiopatogenia, associado à emergência hipertensiva. A EH com quadro de EAP deve ser controlada em UTI, com medicação via parenteral, monitoramento
e diminuição gradativa da PA.

• Dissecção aguda de aorta: Considerar dissecção de aorta em pacientes com dor precordial e elevação
da PA. A progressão da dissecção está relacionada ao valor de PA e à velocidade de ejeção ventricular. A
PAS alvo (120mmHg) deve ser alcançado em 20min. Uso isolado de nitroprussiato de sódio não é
recomendado, pois promove aumento da FC e da velocidade de ejeção aórtica, com piora da dissecção.
Deve ser associado ao uso de betabloqueador.

• Uso de substância ilícitas: Crack e cocaína aumentam o risco de AVE e insuficiência coronariana aguda.
Ecstasy tem outros efeitos além do aumento da FC e da PA, principalmente a síndrome serotoninérgica,
podendo causar rabdomiólise e lesão renal aguda. Um complicador dessas intoxicações é ingestão concomitante de altas doses de cafeína, presentes em energéticos, nicotina ou álcool. Um traço comum é o elevado nível de noradrenalina plasmática. Tratamento inclui uso de BB (controle de FC), alfa-bloqueadores
e BCC.

• Lesão renal aguda (LRA) rapidamente progressiva: Definida como agravamento súbito da função
renal em um período de 48h e têm critérios específicos de classificação (RIFLE e AKIN). Tratamento inclui
hidralazina, diurético de alça e BB. Quando não houver resultado, pode-se considerar nitroprussiato de
sódio até a realização da diálise.

• Nitroprussiato de sódio x Nitroglicerina: Nitroprussiato de sódio é vasodilatador direto com ação
balanceada sobre pré- e pós-carga, apresenta início de ação imediato e de fácil titulação. A intoxicação por
cianeto é rara e a toxicidade pelo tiocianato é incomum, se seguida a dosagem recomendada; o quadro é
completamente reversível com a suspensão da droga. Por outro lado, nitroglicerina é um vasodilatador
predominantemente venoso, reduzindo a pré-carga e o consumo de oxigênio miocárdio. Tem ação sobre
artérias coronárias mais importante que o nitroprussiato. É droga de escolha para manuseio da crise hipertensiva associada a síndromes isquêmicas coronarianas.
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• Emergência hipertensiva na gestação: HAS crônica ocorre antes de 20 semanas de gestação, e pode
progredir para eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é definida como HAS com proteinúria após 20 semanas de gestação, podendo também progredir para eclâmpsia. Pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica é HAS associada à proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades da função hepática, em gestantes portadoras de
HAS crônica, com idade gestacional superior a 20 semanas. Eclâmpsia, por sua vez, é pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas. Hipertensão gestacional é HAS sem
proteinúria ocorrendo após 20 semanas de gestação; o diagnóstico é temporário e pode representar fase
pré-proteinuria da pré-eclâmpsia ou recorrência de HAS crônica abatida pela gravidez. Medicamentos principais são hidralazina e metildopa ou labetalol (metoprolol); sulfato de magnésio previne a convulsão.

- Caso clínico CSSJ: Paciente de 50 anos, dá entrada na emergência na emergência com dispneia intensa,
de caráter progressivo, iniciada há 1h. Lúcido, informou ser hipertenso e vinha em uso irregular de suas
medicações, tendo suspenso o tratamento por conta própria há 36h. PA 230x150mmHg, FC 110bpm e FR
34irpm. No exame físico, ictus desviado e propulsivo, ritmo de galope e estertores em todo hemitórax. Apresentação clínica: Emergência hipertensiva, visto que há lesão de órgão-alvo. Melhor conduta:
Nitroprussiato de sódio.
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Analgesia, Sedação e Bloqueio Neuromuscular
INTRODUÇÃO
• Dor, ansiedade e agitação estão entre os sintomas mais relatados como estressores pelos pacientes
críticos que necessitam de cuidados intensivos. Analgésicos e sedativos são utilizados na UTI para atingir
conforto e tolerância ao ambiente. Necessidade de uma adequada avaliação da indicação e manutenção
dessas drogas, bem como do constante acompanhamento, com objetivo de garantir melhor benefício e
menor risco possível. O uso de bloqueadores musculares tem se mostrado restrito com a melhora da estratégia de ventilação mecânica (VM) e a comprovação dos seus efeitos colaterais.

• Ansiedade, agitação e dor compreendem uma complexa resposta orgânica, que resultam na ativação do
sistema nervoso simpático, tais como aumento da FC, PA e do consumo de O2 pelo miocárdio.

• Princípios da sedação e analgesia: (1) Recomenda-se sedação (se necessário) somente após analgesia
adequada e investigação e tratamento de causas fisiológicas. (2) Utilização de menores doses possíveis.
(3) Sedação e analgesia individualizada (metas). (4) Ajuste diário das doses.

ANALGESIA
• Dor: Principal sintoma e fator estressante da internação. É uma experiência desagradável de natureza
sensorial ou emocional associada ou não à lesão tecidual real. A fisiopatologia da dor envolve aumento dos
níveis plasmáticos de catecolaminas, cortisol, glucagon, vasopressina, GH e endorfina. Como efeitos, podemos citar: hiperglicemia, resistência insulínica, aumento da gliconeogênese, catabolismo proteico, retenção
de sódio e água e diminuição da resposta imune.

• Analgesia: Refere-se à ausência ou supressão da dor ou de estímulos nocivos.
• Avaliação e monitorização da dor: (1) Escala numérica da dor: 0 representa ausência de dor e 10, pior
dor possível. (2) Escala de decritores verbais: quantifica em 4 categorias, a saber, ausência de dor, dor leve,
dor moderada e dor intensa. (3) Escala visual analógica. (4) Escala de faces Wong Baker. (5) Behaviorial
pain scale (BPS): para pacientes profundamente sedados ou em uso de bloqueadores neuromusculares;
avalia expressão facial, movimentação de membros superiores e sincronia com ventilador; isto é, avaliação
de comportamento e indicadores fisiológicos indiretos. A avaliação subjetiva por parte dos profissionais
comumente subestima a dor sentida pelo paciente; a monitorização de variáveis hemodinâmicas é pouco
confiável. Quanto à presença de agitação, a dor sempre deve ser pesquisada. O indicador mais confiável é
o próprio paciente.

• Tratamento não farmacológico: Posicionamento adequado, cuidado com dobras de lençóis, com o
impedimento de tração de sonda vesical e tubo orotraqueal, estabilização de fraturas, evitar invasões
desnecessárias e retirada de estímulos físicos. Além disso, explicação de um procedimento doloroso.

• Tratamento farmacológico: “Escada da OMS” consiste no tratamento de acordo com o grau da dor:
Para dor leve, recomenda-se analgésico ou AINE; dor moderada, opioides fracos, associados a
analgésicos ou AINE; dor intensa, opioide fortes, juntamente com analgésicos ou AINE; e, dor refratária,
uso do BNM como procedimentos intervencionista, somado à administração de opioide forte, analgésico
ou AINE. Preferência por via endovenosa e administração dos medicamentos com horários programados.
Destaca-se também a diferença entre infusão contínua e doses programadas. (1) Opioides: Narcóticos são
as principais drogas analgésicas usadas em pacientes da UTI. Agem nos receptores opioides centrais e
periféricos, promovendo uma analgesia efetiva. Sem efeito ansiolítica; em altas doses, têm ação sedativa.
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Pode ter sinergismo com BZDs e propofol. Os opioides fracos (tramol, codeína) têm uma ação fraca nesses
receptores e são úteis apenas para dores moderadas; os fortes (morfina, fentanil e sufentanil) devem ser
usados sempre que o paciente revelar dor intensa. Efeitos colaterais comuns são depressão respiratória e
cardiovascular, redução da motilidade gastrointestinal, prurido (pela liberação de histamina) e retenção
urinária, pode levar também à hipotensão (pela liberação de histamina, especialmente morfina e meperidina). O antídoto para opiáceos é naloxona. (2) Analgésicos: Paracetamol e dipirona. Mecanismo de ação
dependente do bloqueio da ciclo-oxigenase. Eficazes em dores leves, associação sinérgica com opioides
para dores mais intensas. Sem efeitos colaterais significativas em doses recomendadas. No Brasil, paracetamol não tem apresentação endovenosa. (3) Anti-inflamatórios não hormonais (AINEs): Apesar de eficazes, devem ser evitados em pacientes críticos diante de seus efeitos adversos como sangramento digestivo
e insuficiência renal. (4) Anestésicos ou bloqueios regionais: Geralmente, utilizados em pós-operatórios.
(5) Anticonvulsivantes e alfa-agonistas. (6) Soluções analgésicos: Representa prática antiga. São misturas
de diferentes drogas analgésicos e diluídos. Devem ser evitados, pois seu efeito terapêutico não é adequado
por os fármacos não alcançarem a concentração necessária.

Observação: Entre os opioides, o fentanil e a morfina são os mais utilizados. A meperidina é contraindicada
para uso em paciente graves da UTI. (Consenso Brasileiro de Sedação, Analgesia e Bloqueio Neuromuscular, 1998). Produz vagólise e em uso prolongado pode produzir convulsões (normeperidina), principalmente na presença de insuficiência renal; além disso, libera histamina. A morfina é infundida em bolus e
causa vasodilatação e liberação de histamina e metabólitos ativos, podendo levar à instabilidade
hemodinâmica; assim sendo, não é recomendada na asma. Pode ser administrada na forma contínua ou
intermitente. O fentanil é um opioide sintético mais potente do que a morfina (100x). Também tem início
rápido (30s), mas sua duração é curta, sendo útil para administração em procedimentos ou em episódios
agudos de dor, mas quando indicado para analgesia em situações que o estímulo é permanente, como em
pós-operatórios, deve ser administrado de forma contínua. Em relação a morfina, apresenta a vantagem de
não ter um metabólito ativo que se acumule em situações de disfunção renal. No entanto, a excreção do seu
princípio ativo é reduzida em situações mais graves de insuficiência renal, levando ao acúmulo do seu efeito.
Não induz a liberação de histamina, que permite maior estabilidade hemodinâmica quando usado; sendo
escolha no paciente crítico com instabilidade ou broncoespasmo. Por provocar intensa depressão respiratória, facilita o acoplamento do paciente ao VM em ventilação controlada. Em doses altas, pode produzir
rigidez muscular e diminuição significativa da complacência do sistema respiratório, com necessidade de
maiores pressões para adequada ventilação (síndrome do tórax duro). AINEs e opioides fracos são os
agentes analgésicos mais utilizados e recomendados. Por outro lado, opioides fortes são os agentes mais
recomendados em dripping. Destaca-se também a diferença entre infusão contínua e doses programadas.

• Agitação do paciente em prótese ventilatória: Situações de inadequada adaptação ao VM devem ser
identificadas e tratadas. Pode ser consequente a condições orgânicas, tais como: hipóxia, hipercapnia, hipotensão arterial, hipoglicemia, dor, medo e incapacidade de se comunicar, doenças do SNC, encefalopatia
metabólica (hepática, renal) e doenças mentais, drogas excitantes e síndrome de abstinência aos opiáceos
e ao álcool. Outras situações de desconforto podem ser pelo decúbito, dissincronia entre o paciente e o VM
(por exemplo, FR e fluxos inspiratórios inadequados), posicionamento inadequado do tubo traqueal, desorientação, enchimento excessivo da bexiga, mau posicionamento no leito, incapacidade de comunicação e
privação do sono. Devem ser considerados também o pneumotórax e o IAM.
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SEDAÇÃO
• Definição: Envolve um amplo espectro de condições desde um simples estado de cooperação, tranquilidade e vigília, com orientação têmporo-espacial preservada, até estados de depressão das respostas aos
comandos, podendo ou não incluir a hipnose.

• Indicação: (1) Melhorar a sincronia paciente-ventilador; visto que a VM e aspiração traqueal podem ser
intensamente incômodas e dolorosas, além de estar associada a sensação de sufocação e medo. (2) Reduzir
o consumo de oxigênio. (3) Promover anamnésia. (4) Indução do sono. (5) Tratamento de ansiedade e
agitação; estimuladas diante da consciência da gravidade e da evolução e do ambiente hostil. (6) Controle
do delirium. (7) Atenuar alterações fisiológicas. (8) Controle de crise convulsiva. (9) Hipertensão
intracraniana. Deve-se investigar sempre que possível a etiologia do quadro de agitação antes de realizar
a sedação.

• Novas recomendações: Minimizar o uso de sedativos é benéfico, visto que a sedação profunda se
associa maior tempo de VM e de internação e maior incidência de delirium. A presença de memórias reais
parece ser um fator protetor ao desenvolvimento de transtornos psicológicos. Além disso, o aparente raciocínio de que o sedativo contorna o problema de privação de sono na UTI é contraposto, uma vez que os
sedativos não aumentam a proporção de sono REM (verdadeiro sono repousante). Evita-se também período
prolongado de recuperação e reduz custos com exames complementares.

• Monitorização e Mensuração da sedação: Avaliação rotineira e objetiva com uso de escalas
validadas: escala de sedação de Ramsay (simples), escala SAS (sedation-agitation scale) e RASS (Richmond agitation-sedation scale) (mais completa e mais utilizado). Escala que avalia grau de sedação e de
agitação é preferencial. Além disso, pode-se medir por meio do índice bispectral do eletroencefalograma
(EEG) (BIS), muito utilizado em centro cirúrgico. Salvo a avaliação eletrofisiológica, o uso de BNM
contraindica as outras escalas de avaliação da sedação. Objetivo é manter o paciente desperto, calmo e
colaborativo.

• Escala de Agitação-Sedação de Richmond (RASS): Apresenta como vantagem sobre a escala de
Ramsey a graduação do nível de agitação e ansiedade. O paciente alerta e calmo representa o zero da
escala; e, existem 4 níveis de agitação em forma crescente (+1 a +4) e 5 níveis de sedação (-1 a –5). A
parte negativa da escala é equivalente ao score de Ramsay. Os escores positivos discriminam graus de
agitação que vão de inquieto a agressivo, que não são contemplados pela escala de Ramsay.
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• Escala de sedação de Ramsay: É a mais popular e objetiva. O nível de sedação tem que ser individualizado pela condição clínica desejada. Nos pacientes sob ventilação mecânica, geralmente utilizam-se valores
entre 3 e 4. Não tem utilidade em pacientes com uso de bloqueio neuromuscular. Valor de 1 (ansioso e/ou
agitado), 2 (cooperativo, orientado e tranquilo), 3 (resposta somente a resposta verbal), 4 (resposta a um
estímulo auditivo leve), 5 (resposta a estímulo tátil intenso) e 6 (sem resposta).

• Índice bispectral (BIS): Analisa as ondas do eletroencefalograma e pode fornecer um valor que quantifica o efeito das drogas. Pode ser usado mesmo nos pacientes submetidos a bloqueio neuromuscular.
Valor de 40 (estado hipnótico profundo) a 100 (paciente acordado); O representa supressão do EEG. EEG
contínuo e entropia são semelhantes.

• Estratégias: (1) Protocolos de sedação: Algoritmos desenhados para ajuste de sedativos com alvo específico, normalmente para deixar o paciente desperto ou com um nível superficial de sedação (isto é, SAS 3
ou 4, RASS –2 a +1). (2) “despertar diário” (a interrupção diária da sedação contínua diminui o tempo de
VM, incidência de pneumonia associada à ventilação (PAV)e de internação no CTI) e (3) “não sedação”
são abordagens adotadas para reduzir a infusão dos sedativos.

• Tratamento não farmacológico: (1) Afastar fatores causais, (2) comunicação com paciente, (3)
manutenção do ciclo sono-vigília e (4) visitas familiares regulares.

• Tratamento farmacológico (mais utilizado):
(1) Benzodiazepínicos (BZDs): Destaca-se midazolam e diazepam, ambos via parental. Tem como mecanismo de ação inibição dos impulsos nervosos ao se ligar a receptores GABA no SNC. Tem atividade
sedativa, ansiolítica, anticonvulsivante, de relaxamento muscular e amnésia anterógrada. Não são
analgésicos, mas tem atividade sinérgica com opioides. Pode ser reversível com uso de flumazenil (antagonista dos benzodiazepínicos); entretanto, não é recomendado após infusões prolongadas, pois há risco
aumentado de sintomas de abstinência. Entre as desvantagens estão: depressão respiratória e
cardiovascular principalmente em pacientes críticos, prolongamento de seus efeitos em pacientes graves
(pela diminuição do metabolismo, aumento do volume de distribuição, idade avançada, obesidade,
hipoalbuminemia, insuficiência renal e hepática, com subsequente acúmulo em tecidos periféricos), gerando despertar imprevisível e possível hipotensão, especialmente quando administrado em bolus.
(2) Propofol: Mecanismo envolve agonismo do receptor GABA no SNC. Apresenta propriedades ansiolíticas, sedativas, hipnóticas, antieméticas, anticonvulsivantes e de relaxamento muscular, bem como
inotropismo negativo (cardiodepressão), vasodilatação e broncodilatação. Por ser lipossolúvel, apresenta
início rápido e efeito de curta duração, sendo recomendado para necessidade de despertar brusco como
avaliação neurológica rotineira e desmame da VM; tem papel neurointensivista (reduz PIC e metabolismo
cerebral). No entanto, pode causar hipotensão arterial, depressão respiratória grave, “síndrome da
infusão do propofol” (acidose metabólica, hiperlipidemia, arritimias e PCR), pró-inflamação e dor local.
Atentar para hipertrigliceridemia e infecção, bem como sepse (amostra diluída em uma emulsão lipídica,
sem conservante).
(3) Dexmedetomidina ou Precedex (agonistas alfa2-centrais): Apresenta efeito sedativo, anisolóitico,
simpaticolítico e analgésico. Vantagem de mínima depressão respiratória e permitir despertar rápido; bastante utilizado no desmame de prótese ventilatória. É desvantajoso por causar hipotensão e bradicardia,
além da hipertensão arterial inicial.
(4) Etomidato: É um derivado imidazólico, hipnótico, com efeito sedativo, sem analgesia, um utilizado na
indução anestésica, com efeito estimulatório em receptores GABA; e pouco efeito cardiovascular.
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Apresenta início rápido e duração curta. Tem como característica principal o fato de ser o único a não causar
instabilidade hemodinâmica, e por isso é o fármaco de escolha nos pacientes instáveis. Entre os problemas,
podemos citar dor no local de injeção, náusea e vômito, mioclonia e insuficiência adrenal (redução do cortisol circulante).
(5) Neurolépticos, especialmente antipsicóticos (haloperidol e droperidol): É agente preferível e indicado
para o tratamento do delirium e da agitação. Possui efeito sedativo, antipsicótico, antieméticos, sem interferir no drive respiratório ou na hemodinâmica. Seus efeitos colaterais são sintomas extrapiramidais,
prolongamento do intervalo QT (predispondo torsade de pointes) e síndrome neuroléptica maligna.

• Efeitos adversos gerais da sedação: Atrofia muscular, predisposição a TVP e PAV, úlcera de pressão
e lesões nervosas por compressão.

BLOQUEIO NEUROMUSCULAR (BNM)
• Mecanismo de ação: Impedem ação da acetilcolina no receptor pós-sinápticos na junção neuromuscular,
ocasionando paralisação dos músculos esqueléticos.

• Tipo: (1) Despolarizantes: succinilcolina (indicada em IOT; contraindicada em situações que predisponham a hipercalcemia, como insuficiência renal e queimadura, e pode predispor arritmias); (2) Não despolarizantes: cisatracúrio (adota-se infusão contínua; droga de escolha na presença de disfunções renais e
hepáticas), atracúrio, pancutônio e rocurônio (indicada em IOT, sequência rápida e infusão contínua).
Quando necessários por curto período de tempo, como durante a entubação orotraqueal ou as manobras
de recrutamento, devem ser usados agentes de curtas duração.

• Uso: Apenas em sequências rápidas de entubação orotraqueal e em SARA com P/F <150. Limitado
diante da sua miríade de efeitos colaterais, potencialmente amplificados pela condição associada no paciente crítico. Sempre associado à sedação e analgesia. E, em geral, administração em bolus intermitente.
Realizar profilaxia para TVP, cuidados oculares para impedir o ressecamento e fisioterapia para reduzir a
perda de mobilidade.

• Indicação: Facilitação da ventilação em situações dramáticas (como ventilação em doenças obstrutivas
graves ou necessidades de manobras de recrutamento alveolar) e controle de hipertensão intracraniana
refratária.

• Efeitos colaterais: Principal é fraqueza muscular secundária a miopatia. Síndrome miopática
quadriplégico, miopatia persistente após a suspensão do BNM.

• Interação medicamentosa: Efeito dos BNMs pode ser potencializado por aminoglicosídeos, polimixina
B, clindamicina, tetraciclina, anti-hipertensivos, furosemida, quinidina, entre outras drogas.

• Monitorização objetiva do BNM (train of four, TOF): Infusão contínua (<48h), uso de
aminoglicosídeos, hipermagnesemia e doenças neuromusculares.

- Caso clínico CSSJ: Paciente com 73 anos, admitido no CTI com DPOC e choque séptico de origem pulmonar, intubado, com P/F=270, e taquipneia e brancoespasmo. Qual a melhor conduta? Iniciar analgesia
com fentanil e avaliar necessidade de midazolam (sedativo). O paciente evolui com melhora clínica importante após 72 horas de tratamento, agora em desmame da ventilação mecânica. Hipertenso, com
FC=108bpm e taquipneia, com VC 560 em modo PSV. Qual a melhor alternativa? Iniciar dexmedetomidina
(sedativo). Após iniciada dexmedetomidina, o paciente encontra-se dormindo, com abertura ocular apenas
ao estímulo físico que dura aproximadamente cinco segundos. Qual a melhor alternativa? Reduzir a infusão,
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pois o paciente está em RASS –4. Isto é, em sedação extremo; visto que não responde ao ser chamado
pelo nome, mas apresenta movimentação ou abertura ocular ao toque (estímulo físico).

- Caso clínico CSSJ: Paciente masculino de 68 anos admitido no CTI em PO imediato de esofagectomia
total, somado a gastrectomia parcial com duração de 8 horas, intubado, com dreno de tórax bilateral e com
objetivo de ser extubado em 12 horas. Qual a melhor conduta? Iniciar fentanil (analgésico).

Delirium
• Definição: A situação clínica em que agudamente há um déficit global da atenção. Consiste em um distúrbio da consciência associado a (1) alteração da cognição que não pode ser atribuída a uma demência
preexistente, (2) desenvolvimento em um período curto (geralmente de horas a dias) e (3) flutuação ao
longo do dia. Há uma relação de ciclo vicioso entre dor, agitação e delirium.

• Sinônimos: “Psicose do CTI”; Estado confusional agudo; Síndrome cerebral aguda; Encefalopatia metabólica; Psicose tóxica; Falência cerebral aguda; Síndrome mental orgânica.

• Outros conceitos: A consciência é definida como coordenação e síntese da atividade psíquica; e, varia
de lucidez à sonolência à topor/obnubilação e à coma. A atenção pode ser voluntária ou espontânea, classificada como dispersa ou vigilância, e apresenta uma relação direta com memória imediata. A memória,
por sua vez, depende do nível de atenção global, e apresentam tanto uma fase de retenção e conservação,
quanto uma fase de reprodução e evocação. A orientação, auto- ou alopsíquica, pode correlacionar-se ao
tempo, espaço, pessoa, ambiente imediato ou situação.

• Prognóstico: A presença de delirium está correlacionada a um agravamento prognóstico do paciente, a
aumento da morbidade em curto prazo, a estadas prolongadas em hospitais e a maiores taxas de mortalidade (risco relativo de 3,7 aproximadamente).

• Causas: Drogas e toxinas; Infecção do SNC ou sistêmica; Desarranjos metabólicos; Falências múltiplas
de órgãos; e, Desordens físicas. Em relação às medicações relacionadas a alterações cognitivas, estão:
anticolinérgicos, anticonvulsivantes, antidepressivos, antiparkinsonianos, benzodiazepínicos, anti-inflamatórios, opioides, corticosteroides e medicações cardiovasculares.

• Fatores de risco: Demência, psicofármacos, condição clínica, idade avançada e sexo masculino são os
fatores de riscos mais relevantes em paciente idosos hospitalizados. Além disso, cita-se doença neurodegenerativa, polifarmácia, múltiplas comorbidades, malignidade, pós-operatório (sobretudo em procedimentos complexos), dor, prejuízo cognitivo prévio (demência), episódio prévio de delirium, déficits sensoriais (surdez), imobilidade, uso de drogas (principalmente drogas psicoativas; benzodiazepínicos, anticolinérgicos e narcóticos), infecções, distúrbios metabólicos, presença de cateter vesical.

• Método de avaliação para detecção de delirium: A escala mais indicada é CAM (Confusion Assesment
Method). Delirium é diagnosticado pela presença de critérios 1-2-3 ou critérios 1-2-4, isto é, identificar
presença de alterações do estado mental, desatenção e pensamento desorganizado ou nível alterado da
consciência, de acordo com diagrama do fluxo do método CAM-ICU. Entretanto, o teste mais utilizado para
o rastreamento de déficit cognitivo é o miniexame do estado mental, que avalia cognição isoladamente e
não é confiável para diagnóstico de delirium.
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• Abordagem inicial: Os passos essenciais para um paciente que chega ao pronto-socorro confuso, agitado, rebaixado ou em delirium são: glicemia capilar (dextro), priorizar ABCDE primário e secundário, e buscar imediatamente causas reversíveis e tratá-las. Entre elas podemos citar: distúrbios hidroeletrolíticos,
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infecções, intoxicação por drogas (benzodiazepínicos ou opioides) (30%), alterações metabólicas (hipoglicemia, hipercalcemia, uremia, insuficiência hepática), estados de hipoperfusão, hipoxemia, hipotensão e
abstinência (álcool e sedativos).

• Tratamento farmacológico: Antagonista dopaminérgico é padrão-ouro. (1) Antipsicóticos: Haloperidol
(primeira escolha) em baixas doses (0,5 a 1mg), via parenteral, a cada 3 minutos, até 3 doses; que apresenta uma ação em 30-60min, para tratamento de agitação e psicose. O haloperidol é associado com uma
baixa frequência de sedação e hipotensão; e, deve ser evitado em pacientes com parkinsonismo.
Neurolépticos atípicos (quetiapina, risperidona, ziprasidona e olanzapina) para pacientes com parkinsonismo, apresentam melhor tolerância. (2) Benzodiazepínicos: Devem ser administrados com reserva, com
preferência para os de ação curta (a escolha é o lorazepam); frequentemente são usados nos casos de
abstinência de sedativos e álcool, e em casos de contraindicação a neurolépticos; e deve monitorizar cuidadosamente a função respiratória e nível de sedação. Devem ser evitados em pacientes com risco de
delirium. (3) Dexmedetomidina (agonista α2-adrenérgico): Apresenta um início de ação rápida, meia-vida
curta, melhor adequação de sua titulação e menor efeitos colaterais; é utilizada na dose de 0,2-0,7mcg/kg/h
e indicada quando é necessário sedação contínua, bem como em casos de agitação intensa. Evita-se uso
em bolus em sinais de comprometimento cardiovascular importante, visto que pode levar à bradicardia e
hipotensão.

• Medidas ambientais e comportamentais inespecíficas: Evitar ruído elevado e mudanças frequentes
de quarto, manter boa iluminação durante o dia e limitá-la à noite, fornece dicas de memória, permitir uso
de lentes corretivas ou aparelhos de audição, evitar uso de múltiplas medicações, retirar lentamente medicamentos associados a algum tipo de abstinência e evitar uso de contenção.

Observação: Medicações profiláticas (tais como inibidores da colinesterase e antipsicóticos) não parecem
ser úteis para evitar delirium. Além disso, suplementação de tiamina deve ser considerada em todos os
pacientes com delirium.

- Caso clínico CSSJ: Paciente de 82 anos, internada há dois dias no CTI, com sinais vitais dentro dos limites
da normalidade, evoluiu com início súbito de sonolência associada a desorientação. Qual a melhor conduta?
Avaliação com CAM-ICU, para confirmar ou descartar a hipótese diagnóstica de delirium. Diante da normalidade dos sinais vitais, a gasometria arterial não se mostra necessária no momento; de forma semelhante, sem sinais de lesão focal ou alteração relevante, não há justificativa para solicitação de uma TC de
crânio ou de uma eletroencefalograma.

- Caso clínico CSSJ: Paciente de 87 anos, em PO de artroplastia de quadril, evolui no CTI com quadro de
desorientação e agitação, tentando levantar-se do leito. Qual a melhor conduta? Iniciar infusão de
dexmedetomidina, já que apresenta melhores titulações e menor efeito depressivo respiratório. A contenção física e sedação com midazolam (benzodiazepínico) são procedimento e medicação que podem agravar
o quadro de delirium. Injeção IM com fenergan, associado a haldol não pode ser considerado, uma vez que,
apesar de o segundo ser um psicotrópico comumente usado em casos de delirium, o primeiro apresenta
efeito sedativo imprevisível.
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Profilaxias no Doente Crítico
• As UTIs representam locais em que os pacientes, via de regra, apresentam inúmeras comorbidades, e o
esforço da equipe cuidadora deve ser redobrado, sob risco de implicar em graves consequências. É essencial
a realização de profilaxia da Síndrome da úlcera de estresse (SUS), do tromboembolismo venoso (TEV) e
úlcera de pressão (UP).

TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV) E TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP)
• Epidemiologia: É a principal causa de morte prevenível. Apresenta boa relação de risco-benefício e
custo-efetiva da sua profilaxia.

• Fatores de riscos: Em pacientes clínicos, cita-se: gestação, parto ou puerpério, viagens longas, imobilização, hospitalização e internação em CTI; e, em cirúrgicos, tipo e extensão da cirurgia, sepse recente,
idade avançada, TVP prévia ou história familiar, doença maligna, obesidade, estado de
hipercoagulabilidade adquirido ou congênito e presença de uma ou mais comorbidades significativas.

• Classificação de risco de TEV: De acordo com o tipo de cirurgia e o escore de Carpini, são divididos
em: muito baixo risco (cirurgia geral ou abdominopélvica + Caprini 0 ou cirurgia plástica reconstrutiva +
Caprini 1-2), baixo risco (cirurgia geral ou abdominopélvica + Caprini 1-2 ou cirurgia plástica reconstrutiva
+ Caprini 3-4), moderado risco (cirurgia geral ou abdominopélvica + Caprini 3-4 ou cirurgia plástica reconstrutiva + Caprini 5-6) e alto risco (cirurgia geral ou abdominopélvica + Caprini ≥5 ou cirurgia plástica reconstrutiva + Caprini 7-8). Pacientes com artroplastia ou fratura de quadril ou joelho (AQ, AJ), traumatismo
raquimedular, cirurgia para câncer colorretal e oncológica são sempre enquadrados como alto risco. Múltiplos fatores de risco adicionais consistem em muito alto risco.

Observação: Pacientes obesos ou que são submetidos a cirurgia bariátrica apresentam risco moderado a
alto (Caprini ≥4). É questionável administração de maior dosagem nesses pacientes, visto que a dose de
HBPM é dependente do peso. Recomenda-se adotar conceito de peso ideal, a fim de não realizar anticoagulação excessiva. Além disso, discute-se profilaxia combinada, mecânica e química.

• Profilaxia primária da TEV: Métodos farmacológicos e mecânicos. Segundo estratificação de risco:
para muito baixo risco, adota-se deambulação precoce; para baixo risco, métodos mecânicos; para
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moderado e alto risco, métodos farmacológicos; e, muito alto risco, métodos farmacológicos e mecânicos
(dupla-profilaxia). Vale ressaltar que os agentes mecânicos são indicados para risco aumentado de sangramento ou casos de hemorragia ativa e pré-cirurgia; podem ser retirados para deambular e se deve considerar mudança para HBPM assim que possível. Compressor pneumático intermitente atua como método
mecânico de profilaxia de TVP e está contraindicado se houver trombo in situ quando da realização do
Doppler pelo risco de embolização e complicação com TEP.
Profilaxia da TEV
Deambulação precoce

Sempre que possível

Métodos mecânicos

Indicações

Comentários

Compressor pneumático

Contraindicação à anticoagula-

Prevenção da estase venosa; Diminuir ini-

intermitente

ção

bidor do ativador de plasminogênio 1 (au-

Pacientes de alto risco

mento da fibrinólise)
Desvantajoso para idosos com fragilidade
cutânea; Contraindicação em doença arterial isquêmica

Meias compressivas

Menor eficácia

Métodos farmacológicos

Dose

Comentários

HNF

Baixa, 5000U, de 8/8h ou

Maior risco de HIT

12/12h

Monitorizar plaquetas

0,5mg/kg 1x/dia

Monitorizar função renal

HBPM
(Clexane)
Fondoparinux

Clearance de creatinina <30
2,5mg SC, 1x/dia

Monitorizar função renal

10mg VO, 1x/dia

Aprovado para AQ, AJ e FA

150-220mg ao dia, VO

Aprovado para AQ, AJ e FA

VO

Efeito após 3-4 dias

(inibidor do Xa)
Rivaroxabana
(inibidor do fator Xa)
Dabigratana (inibidor direto da trombina)
Antagonista da vitamina
K

Aumento do risco de sangramento

(Marevan)

• Início e descontinuação da profilaxia: Início precoce, logo quando a internação hospitalar; especialmente entre 12-24h em pacientes pós-operatórios. A suspensão pode ocorrer quando houver capacidade
total de deambulação. Em casos de alto risco, com permanência de risco de TEV elevado apesar do retorno
do andar, pode-se manter a profilaxia por mais alguma semana (profilaxia estendida).

ÚLCERA DE ESTRESSE
• Visão geral: Síndrome úlcera de estresse (SUS), também conhecida como lesão aguda da mucosa gástrica, é frequente. Maioria dos pacientes permanece assintomático; entretanto, quando clinicamente, manifesta-se geralmente como sangramento na sonda nasogástrica ou hematêmese ou melena. A perfuração é
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rara. Na sua maioria, o sangramento é difuso no estômago próxima, decorrente de múltiplas ulcerações
rasas.

• Epidemiologia: Incidência de 1,5-8,5%, alcançando a 15% sem profilaxia. Em geral, a morte não decorre
de choque hemorrágico, mas sim das consequências do sangramento em suas doenças de base. Lesão
aguda da mucosa gástrica é entendida como grande marcador de mortalidade e, quando presente, clinicamente, pode significar mortalidade até 80%.

• Fisiopatologia: Desequilíbrio entre proteção mucosa e produção de ácido gástrico. Podem estar envolvidos aumento de sais biliares e toxinas urêmicas, bem como hipoperfusão da mucosa.

• Fatores de risco: Coagulopatia (plaquetas <50000 ou INR >1,5 ou PTT >2); Ventilação mecânica (sobretudo >48h); Úlcera ou sangramento gástrico <1a; Injúria cerebral ou medular; Queimadura (>35%
SCQ); Sepse; CTI >1 semana; Uso de corticoide (hidrocortisona ≥250mg ou outro equivalente); IRA ou
insuficiência hepática aguda; Pós-operatório de hepactectomia, transplante hepático ou renal. Dois dos critérios, adota-se profilaxia de úlcera de estresse.

• Agentes farmacológicos: (1) Bloqueador histamínico H2: Segunda linha. (2) Inibidores da bomba de
próton (IBPs): Primeira linha; possui menores efeitos colaterais, bem como menores interações medicamentosas. (3) Sucralfato VO ou SNG: Ressaltar que a toxicidade por alumínio é infrequente, e pode ser
uma preocupação em pacientes com DRC e em diálise. (4) Análogos da prostaglandina.

• Riscos potenciais: Possível relação aumentada entre profilaxia de úlcera de estresse e pneumonia
nosocomial, associada à VM. Uma vez que o aumento do pH (alcalinização) promove proliferação bacteriana, particularmente Gram negativos originais do duodeno, bem como maior ocorrência de RGE e aspiração.
O impacto pode variar de acordo com o tipo de profilaxia.

ÚLCERA DE PRESSÃO (UP)
• Visão geral: UP é uma complicação inerente ao paciente crítico, com imobilização prolongada e seus
fatores de risco, como desnutrição, perfusão cutânea prejudicada (IC, hipotensão e choque, DAP) e déficits
sensitivos (delirium, demência, neuropatias, lesões medulares).

• Avaliação de risco: (1) Escala de Norton: Considera estados físico e mental, bem como atividade, mobilidade e incontinência. (2) Escala de Braden: Considera percepção sensorial, hidratação da pele (umidade
aumentada é um fator de risco), atividade, mobilidade, nutrição (desnutrição é um fator de risco) e
atrito/fricção.

• Estadiamento (NPUAP): (1) Estágio I: Integridade da pele e eritema localizado (hiperemia permanente). (2) Estágio II: Perda parcial da pele, com úlcera rasa, superficial e brilhante, com ou sem bolhas.
(3) Estágio III: Perda total a derme, com exposição do subcutâneo. A espessura varia em função da maior
ou menor presença de gordura subcutânea local. (4) Estágio IV: Perda total da derme, com exposição de
osso, tendão ou músculo. Pode haver cobertura parcial com tecido escarificado. (5) Indeterminado: Úlcera
com cobertura escarificada; impossibilidade de classificação correta até que o tecido de cobertura seja
desbridado.

• Profilaxia: Destaca-se (1) Alívio de pressão, bem como sua redistribuição. Pode ser feito por meio de
posicionamento (atenção às áreas de proeminências ósseas e articulações, elevação da cabeceira no máximo 30 graus, angulação na posição de decúbito), uso de dispositivos e superfícies de suporte (colchões
pneumáticos, gel ou água, camadas de suporte) e reposicionamento (a cada duas horas, mais frequente
em áreas críticas, somado à rotação lateral contínua). (2) Estímulo da mobilidade: Por meio da fisioterapia.
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(3) Outras intervenções: Uso de drogas relaxantes musculares (tratar espasticidade); Uso criterioso de
sedativos, vasoconstritores, otimização do DC e perfusão tecidual e correção da desnutrição; Retirar
medicações contribuidoras da imobilidade; Cuidados com a pele (diariamente) e incontinência urinária,
deve evitar umidade excessiva e água quente (aumenta fragilidade cutânea) e manter hidratação (ácidos
graxos); e, Educação continuada de todos os profissionais de saúde.

PNEUMONIA NOSOCOMIAL
• Definição: Pneumonia hospitalar é aquela que ocorre ≥48h após a admissão. E, pneumonia associada
à ventilação mecânica ocorre ≥48h após o uso de ventilação mecânica invasiva (traqueostomia ou intubação orotraqueal).

• Fatores de risco: (1) Ventilação mecânica (principal), aumento de risco de 6-21x. (2) Idades avançada
(especialmente >70 anos). (3) Cirurgia torácica. (4) Uso de bloqueador histamínico ou terapia antiácida. (5)
Doença pulmonar crônica. (6) Transporte intrahospitalar. (7) Reintubação. (8) Troca frequente de circuito
do ventilador. (8) Agentes paralisantes (neuromuscular), são de uso restritos atualmente.

• Profilaxia: (1) Minimizar VM (sobretudo invasivo), com interrupção diária da sedação (principal).
(2) Descontaminação da orofaringe, é a única com demonstração de melhor prognóstico para prevenir
pneumonia associada à VM. Usa-se clorexidina (antisséptico) 0,12%, 2x ao dia, até 24h após a extubação,
como uma estratégia para reduzir a colonização do trato aerodigestivo. (3) Estratégias gerais e de minimizar
contaminação dos equipamentos. (4) Prevenir aspiração com posicionamento adequado (cabeceira acima
de 30o), aspiração subglótica (uso de tubo ou traqueostomia), assim como monitorização do resíduo
gástrico.

- Caso clínico CSSJ: Paciente com cirrose hepática admitido por pneumonia, com INR 1,7, intubado e
dependente de noradrenalina. Que profilaxias devem ser prescritas? HBPM, pantoprazol e colírio. Paciente,
apesar de apresentar um INR relativamente baixo, não se encontra em risco de TVP, assim como em quadro
de sangramento ativo. Pantoprazol é droga de escolha para profilaxia de úlcera de estresse e, colírio para
úlcera de córnea. Compressor pneumático de MMII pode ser utilizado para profilaxia de TVP, entretanto não
é o mais eficaz. Ranitidina e omeprazol também podem ser adotados na profilaxia de úlcera de estresse,
porém apresentam maiores interações medicamentosas.

- Caso clínico CSSJ: Paciente com AVE isquêmico, com ECG 11, em uso de AAS e com plaquetas 110000
(valor de referência 130000-150000). Quanto a profilaxia para TVP, qual a melhor alternativa? Iniciar
clexane (HBPM). A plaquetopenia não é uma contraindicação absoluta para terapia anticoagulante. Aspirina
não apresenta eficácia comprovada para profilaxia de TVP. Compressor pneumático de MMII é melhor dos
métodos mecânicos e pode ser adotado; entretanto, apresenta um resultado inferior em comparação ao
HBPM. Paciente em questão não requer dupla-profilaxia, visto que não apresenta risco elevado.

- Questão CSSJ: Quais as precauções que devem ser tomadas em pacientes intubados para reduzir a
probabilidade pneumonia associada à VM? (1) Higiene oral com clorexidina. (2) Tubo com aspiração subglótica. (3) Manter cabeceira >30o. (4) Medição de resíduo gástrico, visto que o resíduo gástrico aumenta
risco de broncoaspiração. (5) Interrupção diária da sedação, pois, ao diminuir o tempo de VM, reduz diretamente o risco de pneumonia. Não se recomenda adoção de dieta zero, diante da alteração da flora intestinal;
assim como, troca diária do circuito do aspirador e uso de IBP.
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- Caso clínico CSSJ: Paciente 78 anos, com proposta de gastrectomia total por neoplasia e PO em UTI.
Qual a melhor recomendação quanto às profilaxias de TVP e úlcera de estresse? Instalar compressor de
MMII ao início da cirurgia e administrar enoxaparina (HBPM) SC, 12h após o fim da mesma. Nota-se que
se trata de um paciente submetido à gastrectomia total, logo não há preocupação com úlcera de estresse.
Profilaxia apenas de TEV e TVP.

Parada Cardiorrespiratória (PCR) e Ressucitação Cardiopulmonar
(RCP)

Suporte Básico de Vida (BLS) e Suporte Avançado de Vida (ACLS)

INTRODUÇÃO
• Visão geral: Na UTI, a entidade PCR pode se apresentar como um evento na evolução de um paciente
internado ou como causa de admissão extra-hospitalar; sendo 75% da sua ocorrência no ambiente doméstico. Probabilidade de sucesso da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é proporcionalmente ao tempo do
diagnóstico e reconhecimento precoce (chance de sucesso reduzida de 7-10% a cada minuto).

• Etiologia: A PCR ocorre decorrente de um evento elétrico ou mecânico. As causas possíveis são
SCA, distúrbios elétricos, intoxicação, choque circulatório e tamponamento.

• Importância RCP: (1) Retorno à circulação espontânea (RCE) após uma parada cardíaca é dependente
de uma adequada oferta de oxigênio e fluxo sanguíneo miocárdica durante a RCP. (2) Pressão de perfusão
coronária (PPC) é o determinante primário do fluxo sanguíneo durante a RCP. (3) Qualidade da RCP
aplicada é o principal determinante para a adequada PPC. A RCP é uma das poucas atitudes terapêuticas
com nível I de recomendação durante o atendimento da PCR.

• Cadeia de sobrevivência: (1) Reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de emergência/urgência (inconsciência, respiração agônica ou apneia, ausência de pulso). (2) Suporte básico de
vida (BLV) precoce, seguida de (3) Rápida desfibrilação E, (4) Suporte avançado de vida (ACLS) eficaz. (5)
Cuidados pós-PCR integrados.

• Novas recomendações (2015): Enforque na qualidade das compressões torácicas, alteração da
sequência no BLS de A-B-C para C-A-B e retirada da atropina como droga e suporte na PCR (visto ser
considerada medida fútil, especialmente para ritmo bradicárdico na AESP, assim como, o marca-passo
transcutâneo para assistolia). Possibilidade de administração de naloxone na suspeita de intoxicação de
opiáceo. Sugere-se início precoce de betabloqueadores nos pacientes admitidos por PRC.

• Tipos de ritmos cardíacos em PCR: (1) FV ou TV sem pulso e, (2) atividade elétrica sem pulso e
assistolia (AESP). São “ritmos letais”. As formas mais frequentes de atividades elétricas inicial na PCR
extra-hospitalar são a FT/TV sem pulsos (80%), são as formas de melhor prognóstico para reversão; no
ambiente hospitalar, PCR em assistolia ou AESP aumentam sua participação. FV é caracterizada por uma
atividade elétrica caótica e desorganizada do coração, incapaz de gerar contração eficiente, daí ausência de
pulso central. TV, por sua vez, caracteriza-se por ritmo elétrico organizado com QRS alargado, idêntico
entre si, com frequência elevada e sem ondas P identificáveis no traçado, pode ou não gerar pulso. Na
ausência de pulso, TV deve ser tratada como FV. A PCR em AESP é determinada pelo impedimento do
acoplamento entre a atividade elétrica organizada do miocárdio e a contração muscular eficaz que deveria

122

resultar dessa atividade. A PCR em assistolia é a forma de PCR de pior prognóstico, consistindo na ausência
de atividade elétrica no coração.

FV

TV

Assistolia

AESP

SUPORTE BÁSICO DE VIDA (BLS)
• Objetivo: Estabelecer as condições mínimas necessárias para manutenção ou recuperação da
oxigenação e da perfusão cerebral (bem como coronariana), já que a viabilidade neurológica define, em
grande parte, o prognóstico da vítima, independentemente do cenário onde o atendimento é realizado (UTI
ou extra-hospitalar).

• 4 etapas: (1) Avaliação do nível de consciência (responsividade), (2) Chamado para ajuda pedindo o
desfibrilador, (3) Reanimação cardiopulmonar e (4) Realizar a desfibrilação elétrica, se indicada.

• Avaliação do nível de consciência (responsividade): Fornece rapidamente o grau de atividade do SNC.
A responsividade ao chamado, mesmo incompreensível, assegura condição funcional mínima do SNC, afastando a possibilidade de PCR. Caso contrário, assume-se SNC funcionalmente prejudicado. A presença de
sinais indiretos de PCR, como apneia, ausência de movimentação espontânea, cianose e extremidades frias,
também reforça o quadro. A presença de gasping deve ser entendida como PCR iminente e deve ser tratada
de forma semelhante.

• Chamada de ajuda e pedido de desfibrilador: Busca-se sistema de emergência disponível. Além disso,
pede-se pelo desfibrilador elétrico automático (DEA). Somente no caso de afogamento ou obstrução de
via aérea (VA) testemunhada seguida de perda de consciência, o pedido de ajuda pode ser postergado,
aplicando-se primeiro o BLS por 2 minutos. Na UTI, a PCR frequentemente é identificada pela perda de
consciência pelo monitor cardíaco.

• Reanimação cardiopulmonar: PCR definida pela ausência de pulso carotídeo por 5 a 10 segundos.
Para os leigos, orienta-se o reconhecimento dos sinais indiretos. Início de RCP imediato: 30 compressões
torácicas, em frequência de 100-120/min e 5-6cm de profundidade (permitir recuo do tórax; visto que o
retorno completo do tórax aumenta o DC na CT), de forma contínua; e alternadas com 2 ventilações
assistidas de 1s cada (enquanto o paciente não for entubado; quando entubado 10 ventilações/min), preferencialmente com dispositivo bolsa-válvula-máscara. Isso compreende um ciclo de RCP. A troca do massageador é realizado a cada 2 minutos ou 5 ciclos. Para ventilações assistidas, a VA deve ser aberta
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realizando-se a elevação da mandíbula e a hiperextensão da coluna cervical; esta fica contraindicada se
houver suspeita de lesão cervical. A abordagem da VA é necessária porque o rebaixamento do nível de
consciência desencadeia o relaxamento da musculatura que sustenta a posição correta da língua e da faringe, o que resulta em queda da língua, causa mais comum de obstrução da ventilação.

Observação: Evitar a hiperventilação, uma vez que evolui para pior prognóstico na PCR, DPOC e asma.
Estime-se o volume-minuto prévio e tentar a sua manutenção, observando a pressão de pico, pressão arterial, oxigenação e manejo da acidose. A pressão de perfusão coronariana (PPC) durante a RCP se correlaciona com o fluxo sanguíneo miocárdico e retorno da circulação espontânea (RCE) - diretamente proporcional –, revelando que o RCE está relacionado quando a PPC for ≥15 mmHg durante a RCP.

• Realizar a desfibrilação elétrica, se indicada: Quanto mais precoce for a desfibrilação, melhor resultado
na sobrevida. O DEA é capaz de reconhecer a fibrilação ventricular (FV) e taquicardia ventricular (TV), as
arritmias mais frequentes no início da PCR, e descarregar um choque em corrente contínua sobre o tórax,
organizando o ritmo elétrico do coração. É aplicado de forma única na energia máxima do DEA ou do desfibrilador manual disponível (360J no aparelho monofásico ou 120 a 200J no aparelho bifásico). Caso o
ritmo identificado não for FV ou TV sem pulso, o choque não é indicado; cabe ao resgatista manter a massagem cardíaca e as ventilações por 2 minutos ou 5 ciclos, quando nova DEA é realizada. Se houver reversão
do ritmo, o aparelho não indicará o choque e solicitará a checagem do pulso central: quando positivo, o
paciente deve ser mantido em assistência ventilatória até que recobre a ventilação de forma espontânea ou
até ACLS chegar no local; caso negativo, é retomado o ciclo de RPC.

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA CARDIOVASCULAR (ACLS)
• Abordagem: Envolve a utilização de procedimentos terapêuticos como uso de drogas, abordagem
invasiva de VA e monitorização cardíaca. A identificação do ritmo cardíaco é realizada pelas pás do desfibrilador/monitor cardíaco (otimização do tempo), cabe ao médico a interpretação do ritmo.

• Identificação de ritmos cardíacos em PCR: FV ou TV sem pulso ou, atividade elétrica sem pulso e
assistolia. Identificada a FV/TV sem pulsos, o tratamento inicial é a desfibrilação com choque único e
imediato na energia máxima do aparelho. Após o choque, as manobras de RCP são retomadas, com 5 ciclos
ou 2 minutos, seguidos da verificação do ritmo e da presença de pulso central, associados as medidas de
ACLS. As drogas utilizadas são vasopressores (epinefrina) e antiarrítmicas (amiodarona). Caso verificada
PCR em assistolia ou AESP, realiza-se RCP imediato.

• Terapia medicamentosa: Preferência a acesso venoso (periférico) ou intraósseo (punção na crista ilíaca
anterior, maléolo medial e 2cm abaixo da tuberosidade da tíbia). A reposição volêmica em acesso periférico
é maior uma vez que é um cateter mais curto; além disso, devido à ausência de pulso, ao se buscar uma
veia profunda, pode-se inadvertidamente canalizar uma artéria. O tubo endotraqueal não é mais utilizado
como via de administração para algumas drogas. Dois acessos venosos calibrosos devem ser instalados
assim que possível, de preferência em veias antecubitais; na impossibilidade dessa abordagem, enquanto
a via intraóssea é utilizada, pode optar por punção da veia jugular externa, da veia femoral ou acesso venoso
profundo. Em relação às drogas, (1) Vasoconstritor: Epinefrina ou adrenalina (1mg a cada 3-5min, IV/IO),
droga universal da PCR, é logo iniciada a massagem cardíaca. A vasopressina em única dose de 40Ul foi
retirada do protocolo de ACLS. (2) Antiarrítmico: Apenas em ritmo cardíaco desfibrilável. A primeira linha
é amiodarona (300mg, IV/IO), podendo ser aplicada a segunda dose (150mg) se não houver reversão da
arritmia após o próximo choque. A amiodarona mostrou-se superior à lidocaína (1-1,5mg/kg, na dose máxima de 3mg/kg) na FV/TV refratária em atendimento extra-hospitalar. O sulfato de magnésio (1-2g, IV/IO)
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pode ser benéfico quando há hipomagnesemia e torsades de pointes. A introdução das drogas durante a
PCR ocorre durante após 2 minutos ou 5 ciclos de RCP, de acordo com a prioridade e o intervalo das drogas.
Nessa situação, após a primeira desfibrilação, a epinefrina é administrada; no próximo ciclo haverá tempo
para administração de amiodarona e assim sucessivamente. Quando ocorrer a reversão e o pulso central
estiver presente, uma dose de manutenção do último antiarrítmico pode ser administrada por 12 a 24 horas
para evitar recidiva da arritmia até que os fatores desencadeantes da PCR estiverem controlados.

• Via aérea avançada: Sem necessidade, em geral. Somente se houver perpetuação da PCR e se julgar
melhora com a intubação orotraqueal (IOT); especialmente PCR causada por hipóxia. Evita-se a interrupção
das compressões torácicas. Após a realização de entubação, procede-se a checagem primária da via
aérea por meio de ausculta epigástrica (para identificação rápida de entubação esofágica) e pulmonar (bases e ápices). A utilização de capnógrafo nesse momento é indicada para confirmar o correto
posicionamento da cânula traqueal. Além de possibilitar a aferição da qualidade da RCP; pois valores de
EtCO2 >10mmHg estão relacionados a melhor prognóstico. Outros dispositivos são combitubo e máscara
laríngea, bem como laringoscopia.

• Monitorização contínua: Acompanhamento da fração expirada de CO2 (ETCO2 >20mmHg) por capnografia, pressão de perfusão coronariana (PPC >20mmHg) por monitoramento invasivo, pressão arterial
diastólica (PAD >25mHg) e saturação venosa central de oxigênio (SvcO2) por acesso arterial, fornecem
informações valiosas do processo de RCP e da resposta do paciente ao tratamento. Além disso, um aumento abrupto em qualquer desses parâmetros é indicador sensível de RCE que pode ser monitorado sem
interromper as compressões torácicas.

• Ao fim de 2 minutos ou 5 ciclos de RCP: É obrigatória a checagem do ritmo elétrico e os ciclos são
mantidos até haver mudança de ritmo ou suspensão das manobras de RCP. Se houver mudança do ritmo,
a presença de pulso central deve ser avaliada: caso negativo, um novo choque pode ser aplicado, seguido
de novo ciclo de RCP; se positivo, a PCR for revertida e medidas de estabilização do paciente são adotadas.

• Suspensão da RCP ou término dos esforços: Considera-se análise de diversos fatores como o tempo
de PCR até o primeiro atendimento, tempo de atendimento da PCR, prognóstico do paciente, idade da
vítima, causa associada e outros.

Observação: O fim do evento da PCR é definido no momento em que é declarado o óbito do paciente ou
quando o retorno da circulação espontânea ocorre e é mantido por mais de 20 minutos.
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CAUSAS DE ASSISTOLIA E AESP (6H E 5T)
• Determinação da causa é importante para aplicação de seu tratamento específico.
Causa

Tratamento

Hipovolemia (principal)

Reposição volêmica

Hipóxia

Oxigênio (entubação endotraqueal)

Hipocalemia

Cloreto de potássio (40mEq/kg)

Hipercalemia

Bicarbonato de sódio (1mEq/kg)

H+ (Acidose metabólica)

Bicarbonato de sódio (1mEq/kg)

Hipotermia

Reaquecimento com infusão de soro aquecidos ou outros

Tamponamento cardíaco

Punção pericárdica (Marfan)

Tromboembolismo pulmonar

Reversão da PCR

Trombose de coronária (IAM)

Reversão da PCR

Pneumotórax hipertensivo

Drenagem de tórax

Tóxicos (drogas)

Antagonistas

−

BCC

−

Cálcio iônico

−

Betabloquedor

−

Glucagon

−

Antidepressivos tricíclicos

−

Bicarbonato de sódio

Observação: Trauma e hipoglicemia foram removidos da atualização de ACLS 2010.
CUIDADOS PÓS-PCR
• Importância: Impedir a deterioração do quadro clínico e possibilitar melhor condição para recuperação.
Uma vez que a maior parte das mortes ocorrem nas primeiras 24 horas após PCR; e, a injúria neurológica
e a instabilidade cardiovascular são os principais determinantes da sobrevida.

• Principais objetivos: (1) Otimizar a função cardiopulmonar e a perfusão de órgãos vitais após o RCE.
(2) Transportar/transferir para um hospital apropriado ou UTI com completo sistema de tratamento pósPCR. (3) Identificar e tratar SCAs e outras causas reversíveis. (4) Controlar a temperatura para otimizar a
recuperação neurológica. (5) Prever, tratar e prevenir disfunção múltipla de órgãos (incluindo evitar ventilação excessiva e hiperóxia).

• Abordagem: Realizar a otimização hemodinâmica do paciente (PAS >90mmHg ou PAM >65mmHg),
através da reposição volêmica ou, caso refratário, uso de drogas vasoativas (noraepinefrina, vasopressina
e inotrópicos). Em seguida, é necessário otimizar a ventilação do paciente, estabelecendo a fração inspirada
de oxigênio ideal e o volume-minuto necessário para manter a normocapnia. Se, após essas condutas, o
paciente permanecer em coma está indicada a hipotermia terapêutica que, comprovadamente melhora o
prognóstico neurológico. A temperatura central deve ser mantida em 32 a 36ºC, por 12 ou 24 horas, sendo
fundamental sua monitorização contínua. Tem se sugerido, entretanto, evitar hipertermia, em vez de induzir
hipotermia. A conduta mais importante é manter a vigilância clínica e sempre que possível tratar as causas
da parada cardíaca. A reabordagem do CAB deve ser realizada periodicamente, sobretudo após o menor
sinal de deterioração clínica. A verificação do correto posicionamento da cânula e da adequação das ventilações assegura a boa oxigenação do paciente; o paciente pode ser colocado em VM. A colocação de oxímetro de pulso permite avaliar a adequação da oxigenação, bem como é relevante a verificação do bom
funcionamento do acesso venoso disponível. Realização de cineangiocoronariografia e exames laboratoriais
devem ser considerados.
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• Metas de parâmetros vitais: (1) PAM 65-100mmHg, (2) SaO2 >94%, (3) PVC 8-12mmHg, (4) Lactato
com redução progressiva ao normal, (5) SvcO2 >70%, (6) Hemoglobina, indeterminado, e (7) Débito urinário
>1mL/kg/h.

• Medidas para melhorar o resultado: (1) Extra-hospitalar: DEA, treinamento de BLS, timing e prevenção. (2) Intra-hospitalar: prevenção e reconhecimento precoce, treinamento da equipe e time de resposta
rápida.

SÍNDROME PÓS-PCR
• Definição: Condição patológica e não-natural após a reversão e sobrevivência da PCR e estabilização
clínica. Envolve basicamente 4 processos fisiopatológicos: lesão cerebral, disfunção miocárdica, resposta
sistêmica à isquemia-reperfusão e patologia que determinou PCR.

ALGORITMO
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Arritmias Cardíacas
INTRODUÇÃO
• Incidência de arritmias: No paciente crítico, gira em torno de 12 a 20%.
• Fatores de riscos: Idade avançada; antecedente de doença cardiovascular; maior gravidade clínica; uso
de vasopressor e ventilação mecânica; choque séptico, distúrbios eletrolíticos, principalmente hipocalemia
e hipomagnesemia; acidose metabólica.

• Apresentação clínica: Diferentemente do paciente que se apresenta na unidade de emergência com
arritmia, cujos sintomas podem variar de simples palpitações a dispneia ou até síncope; na maioria das
vezes em terapia intensiva, os pacientes são admitidos por outra patologia, apresentando o quadro de arritmia posteriormente. Sendo assim, a principal “manifestação clínica” acaba sendo o alarme do monitor.

• Sinais de instabilidade clínica associada às arritmias: Caracterizam a deterioração do quadro hemodinâmico ou respiratório. Representam um dos critérios de 4 Ds, Diminuição do nível de consciência ou
Desmaio (mesmo que transitória), Diminuição da PA (Choque, hipotensão ou sinais de má perfusão),
Dispneia (ou insuficiência respiratória; insuficiência cardíaca, congestão ou edema agudo de pulmão) e dor
torácica, bem como sinais de má perfusão, que demandam intervenção terapêutica imediata através de
cardioversão elétrica de 100J, como regra geral. A cardioversão é um procedimento feito sob sedação,
sendo importante a preocupação com a ventilação aérea e oxigenação tecidual.

TAQUIARRITMIAS
• Taquicardia é definida como FC >100bpm; e são classificadas de acordo com sua regularidade ou
irregularidade do ritmo e a duração do complexo QRS, maior ou menor do que 120 milissegundos.

Ritmo
regular

Ritmo
irregular

QRS <120ms ou Taquicardia supraventricular

QRS >120ms ou Taquicardia Ventricular

Taquicardia sinusal
Taquicardia por reentrada nodal (TRN)
Taquicardia AV (por feixe anômalo)
Taquicardia atrial focal
Taquicardia juncional
Fibrilação atrial (FA)
Taquicardia multifocal
Flutter atrial ou taquicardia atrial com BAV variável

Taquicardia ventricular monomórfica
Taquicardia paroxística supraventricular
com condução aberrante ou associada a
pré-excitação ventricular
Taquicardia ventricular polimórfica
Torsade de pointes
FA associada a pré-excitação

• Taquicardia com pulso: De acordo com a expressão “Quem se move, ganha ‘MOVe’”, faz-se
Monitorização, Oxigênio (se SO2 < 93%) e Veia.

• Em caso de instabilidade clínica (4 Ds) de quaisquer taquicardias, tais como desenvolvimento de
insuficiência respiratória, hipotensão, sinais de má perfusão, diminuição do nível de consciência e dor torácica de origem isquêmica, demanda-se cardioversão elétrica imediata. Para seguintes taquicardias com
pulso instável, indica-se: TSV 50-100J; TV 100J; Flutter atrial 50-100J; e, FA 120-200J.

• Taquicardia supraventricular (TSV): Diagnóstico diferencial pode ser facilitado pelo bloqueio do nó
atrioventricular, seja pela realização de manobras vagais (que engloba compressão do seio carotídeo,
valsalva simples e modificada e choque térmico) ou pelo uso de medicações como a adenosina (6mg +
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12mg). A compressão vagal, de modo contínuo, pode ser considerada em pacientes com menor de 65 anos,
sem sopra carotídeo (indicativo de estenose) e sem histórico prévio de AVE; e, a manobra de valsalva consiste na prensa respiratória com alteração hemodinâmica com redução do estímulo simpático e eventualmente vagotomia. Pela resposta à adenosina IV, pode-se inferir qual a arritmia em questão: (1) gradual
lentificação com nova aceleração na FC (taquicardia sinusal, taquicardia atrial focal e taquicardia juncional),
(2) persistência da taquicardia com BAV transitório (flutter atrial ou taquicardia atrial), e (3) término da arritmia (TRN, taquicardia de reentrada atrioventricular, taquicardia por reentrada sinusal e taquicardia atrial
focal).

• Principais agentes antiarrítmicos utilizados no tratamento inicial das taquiarritmias supraventriculares (em paciente estável): Adenosina, verapamil, diltiazem, metoprolol, propanolol, esmolol, amiodarona e propafenona. Em resumo, adenosina ou betabloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio.

• Uso de adenosina no AVC: No ambiente de terapia intensiva, é necessário destacar que sua dose inicial,
quando através de acesso venoso central, deve ser reduzida para 3mg.

• Taquicardia sinusal: Arritmia cardíaca mais frequente no doente crítico, sendo ocasionada por situações clínicas como hipertermia, hipovolemia, dor, hipertireoidismo, insuficiência cardíaca e outros; não
necessitando de tratamento específico, além da correção da causa desencadeante.

• Flutter atrial: Arritmia supraventricular por macroreentrada atrial, podem apresentar um sentido típico
ou inverso, A frequência atrial fica usualmente, na faixa de 250-350bpm. No ECG, apresenta-se por ausência de ondas P e ondas F (em dente de serra). O tratamento, na sala de emergência, é idêntico ao da FA,
essencialmente com controle de FC (betabloqueador, BCC e digitálicos) e anticoagulação; geralmente
responde mal aos antiarrítmicos para o controle da frequência. Nos casos de flutter atrial com alta resposta ventricular associado a instabilidade hemodinâmica, a conduta imediata deve ser a realização de cardioversão elétrica sincronizada com carga inicial de 50J em cardioversor com onda bifásica, que na maior
parte dos casos é suficiente para reversão da arritmia e melhora clínica.

• Taquicardia supraventricular paroxística (TSVP): ECG é caracterizado por QRS estreito, RR regular,
FC entre 120-150bpm e ausência de onda P. O mecanismo pode ser reentrada ou via anômala. Em caso
de instabilidade hemodinâmica, o tratamento é cardioversão elétrica com 150J. Por outro lado, em
estabilidade, A 1a opção terapêutica é realizar manobra vagal; caso não se resolva, a droga de escolha é
adenosina 6mg IV em bolus e a 2a droga, verapamil (BCC).

• Taquicardia por Reentrada Nodal (TRN): Subtipo de taquicardia supraventricular paroxística. Ocorrência em geral em jovens. Tipicamente iniciada por uma extrassístole atrial, cujo estímulo é bloqueado na
via rápida, que está em período refratária, prossegue em sentido anterógrado pela via lenta e retorna rapidamente pela via rápida após o término do período refratário. Como o circuito de reentrada é pequeno
(microrrentrada), átrios e ventrículos são despolarizados simultaneamente e, no ECG, a onda P, coincidindo
com o QRS, não é visível. Entretanto, muitas vezes, pode-se evidenciar o término da onda P (despolarizada
em sentido retrógrado) na porção final do QRS, simulando a onda s (pseudo s) nas derivações D2, D3 e
aVF, ou onda r´ (pseudo r´ ) em V1. A terapêutica consiste no uso de adenosina e BCC.

• Fibrilação atrial (FA): Arritmia principal e mais frequentemente acometida no ambiente de terapia
intensiva, e seu desenvolvimento está associada a uma maior gravidade clínica e maior tempo de internação
hospitalar. Parece haver uma maior incidência em situações associadas com aumento da atividade
inflamatória sistêmica, como sepse e um nível crescente de PCR antecedendo seu início. Potenciais fatores
de risco predisponentes incluem: idade avançada, maior gravidade clínica na admissão, antecedente de
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doença cardiovascular, uso de catecolaminas, distúrbios eletrolíticos e desenvolvimento de síndrome da
resposta inflamatória sistêmica (SRIS).

• FA e ECG: Caracterizada por oscilação de baixa amplitude na linha de base (ondas f) com frequência
entre 300 e 600bpm e ritmo ventricular irregular, isto é, segmento RR irregular. Somado a isso, ausência
de ondas P; e, morfologia do complexo QRS semelhante ao do ritmo sinusal.

• Tratamento da FA: Três componentes principais que englobam (1) controle da FC, (2) reversão para
ritmo sinusal e (3) prevenção de eventos embólicos. Na ausência de instabilidade e caso a arritmia tenha
se iniciado nas últimas 48 horas, deve dar-se preferência para a cardioversão química (amiodarona, propafenona e sulfato de magnésio) e a cardioversão elétrica caso haja falha da terapia medicamentosa. Caso a
arritmia tenha tido início há mais e 48 horas ou com duração desconhecida, há duas opções terapêuticas:
controle da FC, principalmente com uso de betabloqueadores e BBC e em menor extensão com o uso de
amiodarona e digital; ou anticoagulação oral efetiva, com manutenção de INR entre 2,0 e 3,0 por 3 semanas,
seguido de cardioversão e nas 4 semanas que a sucedem. A outra opção é a realização de ecocardiograma
transesofágico (ETE); caso não seja identificado a presença de trombos intracavitários, pode ser iniciada a
anticoagulação com heparina (HNF ou HBPM) e realizada a cardioversão sinusal; devendo-se manter anticoagulação efetiva nas 4 semanas seguintes. A cardioversão elétrica sincronizada escalonada é: 200-360J
em modo monofásico ou de 120-200J em modo bifásico.

• Escore de risco CHA2DS2-VASc: Avalia risco de eventos tromboembólicos e a necessidade de adotar
terapia anticoagulante. Para pacientes de alto risco (2 pontos ou mais), recomenda-se anticoagulação plena
(warfarina, para INR entre 2,0 e 3,0); para risco intermediário (1 ponto), anticoagulação plena ou antiagregação (AAS 75 a 325mg/dia); e, baixo risco (0 pontos), antiagregação (AAS) ou não.

• Escore de risco HAS-BLED: Avalia risco de sangramento. Escores iguais ou acima de 3 pontos
sugerem elevado risco de sangramentos com a terapia anticoagulante.
Critérios

Ponto

Critérios

Ponto

C

Insuficiência cardíaca

1

H

Hipertensão

1

H

Hipertensão

1

A

Anormalidade f. hepática e renal

1/2

A2

Idade ≥75 anos

2

S

AVC

1

D

Diabetes mellitus

1

B

Tend. ou predisp. a sangramento

1

S2

AIT ou AVC prévio

2

L

INRs de rótulo para warfarina

1

V

1

A

Idade >60 anos

1

DAP)

Doença vascular (IAM, DAC,

1

D

Medicamentos* ou álcool

1

A

Idade 65-74 anos

1

Sc

Sexo Feminino

*agente(s) antiplaquetários concomitantes ou NSAIDS

• Taquicardia ventricular (TV): Ao ECG, caracteriza-se pela ocorrência de três ou mais complexos de
QRS de duração >120ms associado a segmento ST-T de vetor oposto à maior deflexão do QRS. A FC
pode variar de 70 a 250bpm, dependendo da etiologia e do mecanismo. O contorno do QRS pode ser
monomórfico (mais comum) ou polimórfico; pode ser sustentada ou não-sustentada.

• Diagnóstico de TV: Pode ser difícil. Se o paciente tem doença estrutural cardíaca, isto é, histórico de
IAM, doença de Chagas ou realizada cirurgia cardíaca, considerar sempre TV. Medicações comumente
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utilizadas no tratamento das TSV, particularmente verapamil ou ditilazem, podem precipitar o colapso hemodinâmico num paciente com TV; assim, se o diagnóstico de taquicardia paroxística supraventricular não
possa ser confirmado, ela deve ser tratada como uma TV.

• Diferenciação de TV e TSV associada a um feixe acessório por critérios de Brugada: Perguntas
sequenciais de (1) ausência de RS nas precordiais; (2) RS >100ms em derivação precordial; (3)
dissociação AV; (4) critérios morfológicos para TV em V1-2 e V6. A resposta negativa de todas as perguntas sugere TSV com aberrância; e, qualquer resposta positiva é indicativo de TV. Cabe ressaltar que
mais recentemente, surgiram os critérios de Vereckei, com um novo algoritmo, com melhor valor preditivo
negativo para o diagnóstico de TV.

• Tratamento da TV monomórfica: Quando paciente instável, tratar com cardioversão elétrica sincronizada escalonada, com choque inicial de 100J. No doente clinicamente estável, a medicação de escolha é
amiodarona; outras drogas alternativas incluem adenosina, procainamida e lidocaína. No doente com diminuição da função ventricular e TV monomófica, a preferência é pelo uso de amiodarona seguida de cardioversão elétrica, caso haja ineficácia da amiodarona.

Observação: O tratamento da Taquicardia ventricular (TV) monomórfica depende se ela é sustentada (duração >30 segundos ou há algum sinal de instabilidade hemodinâmica) ou não sustentada (duração é <30
segundos e não há instabilidade hemodinâmica). A TV sustentada é tratada com cardioversão elétrica, já a
não-sustentada, com antiarrítmico (amiodarona).

• Causas de TV polimórficas (Torsades de ponte): Relacionam principalmente ao alargamento do segmento QT. Incluem: hipocalemia, hipomagnesemia, drogas (quinidina, procainamida, sotalol, eritromicina,
pentamidina, cetoconazol, antidepressivos tricíclicos), bradicardia com bloqueio cardíaco e hemorragia intracraniana. Na ausência de QT prolongado, a principal causa é IAM, podendo ocorrer também secundário
aos distúrbios eletrolíticos graves e disfunção ventricular.

• Tratamento da TV polimórfica: No paciente instável, prioriza-se defibrilação cardíaca, pois muitas vezes, não é possível obter a sincronização. É fundamental a identificação e a correção de fatores que aumentam o intervalo QT e o tratamento da IAM esteja presente. No caso de torsades de pointes, pode ser feita
administração de sulfato de magnésio, isoproterenol ou passagem de marca-passo provisório para aumento da FC de base ou lidocaína. E, em casos sem aumento do QT, usa-se amiodarona e lidocaína; betabloqueadores têm intuitos de tratar isquemia miocárdica.

BRADIARRITMIAS
• Definição: FC <60bpm.
• Causas de bradicardias: (1) aumento do tônus vagal (entubação orotraqueal, aspiração de vias aéreas,
aumento da PIC, vômitos); (2) doença intrínseca do sistema de condução cardíaco (degenerativa, insuficiência coronariana aguda, miocardiopatia, doenças infiltrativas, trauma, miocardites, endocardite); e (3)
fatores extrínsecos (medicamentos, especialmente cronotrópicos negativos (BCC, betabloqueador, digoxina, clinidina antiarrítmicos das classes IA, IC e III) e sedativos, hipercalemia, hipotireoidismo, hipotermia).

• Bradicardia com pulso: De acordo com a expressão “Quem se move, ganha ‘MOVe’”, indica que o
paciente está acordado, faz-se Monitorização, Oxigênio (se SO2 < 93%) e Veia acessado.

• Em caso de instabilidade clínica (4 Ds) de quaisquer bradicardias, tais como desenvolvimento de insuficiência respiratória, hipotensão, sinais de má perfusão, diminuição do nível de consciência e dor torácica
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de origem isquêmica, demanda-se, independentemente do ritmo em questão, drogas cronotrópicas
positivas e colocação de marca-passo transcutâneo como ponte para marca-passo transvenoso. Enquanto se aguarda a colocação de marca-passo, administra-se atropina de 0,5 a cada 3-5 minutos até a
dose total de 3 mg; deve ser administrada com cautela na presença de isquemia miocárdica, já que o aumento da FC pode piorar a isquemia e em pacientes após transplante cardíaco em razão da ausência de
inervação cardíaca vagal. Pode também considerar uso de dopamina ou epinefrina 2-10mcg/kg/min, especialmente no caso de ineficácia do marca-passo ou atropina. Geralmente, costuma-se proceder ao implante do MP definitivo após 2 semanas da permanência do distúrbio de condução cardíaco.

• Bradicardia estável: Observação e monitorização; considerar outras medidas conforme evolução.
• Bloqueios Atrioventriculares (BAV): (1) Primeiro grau, quando segmento PR fixo é >200ms, pode
muitas vezes ser fisiológico ou sobreposto a patologia por efeito de medicação; (2) Segundo grau, quando
ocorre o bloqueio de alguns impulsos atriais, é dividido em tipo Mobitz I ou fenômeno de Wenchebach
(quando há prolongamento progressivo do intervalo PR, culminando com bloqueio de estímulo; pode ser
fisiológico ou transitório e usualmente tem bom prognóstico, já que mantém ritmo acima do feixe de Hiss)
ou tipo Mobitz II (intervalo PR constante com bloqueio intermitente do estímulo; geralmente patológico
envolvendo sistema de condução infranodal); (3) BAV avançado ou completo ou de terceiro grau (ocorre
completa dissociação átrio-ventricular, não há incremento da frequência com esforço e/ou estímulo adrenérgico).

Observação: Diferença entre desfibrilação e sincronização (ou cardioversão elétrica). A sincronização
dispara o choque ao reconhecer o complexo QRS, evitando fenômeno R sobre t. Logo, para utilizarmos a
sincronização, deve-se ter QRS presente. É o que ocorre na fibrilação atrial, flutter atrial e taquicardia supraventricular. Diferentemente, a desfibrilação não necessita de QRS para disparar o choque, logo em arritmias como taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular que não tem QRS, realizamos desfibrilação (choque não sincronizado).
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Acidente Vascular Cerebral (AVC)
INTRODUÇÃO
• Definição: Déficit neurológico, geralmente focal, de instalação súbita ou com rápida evolução (minutos
a horas), sem outra causa aparente que não vascular, com duração >24h (ou menor, mas levando a morte).
As causas vasculares abrangem aspectos estruturais e funcionais.

• Epidemiologia: De acordo com OMS, representa cerca de 15 milhões de casos por ano no mundo, sendo
um terço com consequência de morte e um terço com sequelas graves. No Brasil, representa a segunda
causa de morte e primeira incapacidade. A cada 4 segundo, ocorre AVC e, a cada 4 minutos, uma morte.
Maior acometimento, respectivamente, em negros, brancos e hispânicos; e maior prevalência em sexo masculino.

• Tipos: De acordo com aspecto patológico: (1) Isquêmico (AVCi), representa aproximadamente 80-85%
dos casos e pode ser subdividido conforme mecanismos determinantes; e, (2) Hemorrágico (AVCh), cerca
de 15-20%, e dividido segundo a topografia predominante do insulto, isto é, pode ser intraparenquimatosa
(HIP) ou subaracnoide (HSA). (3) Ataque isquêmico transitório (AIT), quando os sinais e sintomas regridem
totalmente em menos de 24h.

• Apresentação clínica: Depende da região afetada. É importante atentar para apresentação atípica.

• Exames complementares: Em geral, devem ser colhidos à chegada e incluem: hemograma, glicemia,
ureia, creatinina, sódio, cálcio, potássio, exames de coagulação, eletrocardiograma e radiografia de
tórax. É essencial realizar neuroimagem, sendo TC de crânio ainda mais utilizado por sua alta disponibilidade e menor custo. A indicação de punção de LCR restringe-se às suspeitas clínicas de hemorragia subaracnoide, quando a TC é normal. Exame de líquor pode contribuir para diagnóstico menos frequente de
AVCi (arterites). Outros exames importantes para investigação diagnóstica para definição do mecanismo e
etiologia são: (1) ECO doppler transtorácico e, particularmente, transesofágico, podem revelar alterações
que favoreçam causa cardioembólica; (2) ECG de 24h (Holter), pode demonstrar presença de arritmias paroxísticas; (3) Ecodoppler de artérias carótidas e vertebrais, assim como doppler transcraniano e angiorresonância, investigar possíveis estenoses arteriais; (4) Angiografia cerebral digital, exame de referência
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para identificar mecanismo da HSA; (5) painel de trombofilias (especialmente para pacientes jovens; importância da sua repetição), perfil de autoanticorpos e dosagem de anticorpos antifosfolipídeos (pesquisa
de SAAF).

• Diagnóstico diferencial: Crises epilépticas; Alterações metabólicas (hipoglicemia, hiperglicemia, hipóxia,
encefalopatia hepática); Infecções sistêmicas (sobretudo em idosos); Neoplasias e infecções do SNC (primária e metastáticas).

• Atendimento inicial: Os objetivos do tratamento na fase aguda são: (1) Suporte clínico, com medidas
de ACLS, com coleta de análises bioquímicas e hematológicas; (2) Tratamento específico, por meio da recanalização do vaso ocluído (química ou mecânica) com uso de trombolíticos (quando houver indicação); (3)
Prevenção e tratamento de complicações neurológicas (edema, transformação hemorrágica e convulsões)
e não neurológicas (infecção urinária, aspiração, pneumonia, escaras, TVP e TEP), bem como cuidados póstrombóticos. A neuroproteção pode ser realizada, por exemplo, por meio de controle da temperatura (eutermia). E, em relação à terapia profilática, cita-se: (4) Instituição precoce de profilaxia secundária; e, (5)
Início precoce de reabilitação (fisioterapia motora e respiratória).

• Tempo adequado: Porta ao médico (10min), porta ao término da TC (25min), porta ao laudo da TC
(45min), porta ao tratamento (60min), acesso ao neurologista (15min), acesso ao neurocirurgião (2h) e admissão a um leito monitorado (3h).

• Suporte clínico: (1) Ventilação e suplementação de oxigênio (quando necessário). (2) Hidratação. (3)
Correção dos distúrbios metabólicos, especialmente hiperglicemia e hipoglicemia. (4) Correção de hipertermia. (5) Alimentação, sendo prudente prescrever jejum oral nas primeiras 24h.

• Tratamento da pressão arterial (PA): Na fase aguda de AVCi, é frequente observar hipertensão diante
da resposta endócrina ao evento isquêmico. Indica-se não tratar, uma vez que a isquemia pode agravar
decorrente da hipoperfusão resultante. À exceção, em situações de emergências hipertensivas, como encefalopatia hipertensiva, IAM, IC, IR, dissecção aórtica e PAS >220mmHg ou PAD >120mmHg.

AVC ISQUÊMICO (AVCI)
• Visão geral: Ausência de fluxo sanguíneo necessário para suprir demanda do tecido cerebral. Apresenta uma região central de infarto cerebral propriamente dito, na qual o dano funcional e estrutural é
irreversível; e, uma região periférica funcionalmente comprometida, porém estruturalmente viável, e
recuperável por meio da circulação colateral, é denominada de zona de penumbra isquêmica.

• Fisiopatologia e formas de apresentação: (1) Trombose nos grandes vasos: Relacionada à doença
aterosclerótica, e a seus fatores de risco, tais como HAS, DM, dislipidemia e tabagismo. Pode ocorrer por
trombose in situ (no local da placa) ou por tromboembolismo distal; e ser precedido por AIT. (2) Cardioembólico: Miocardiopatias, valvopatias e arritmias causam uma oclusão vascular súbita por embolia. Destacase fibrilação atrial (FA). (3) Trombose de pequenas artérias ou AVC lacunar: Relaciona-se aos infartos na
profundidade dos hemisférios cerebrais ou do tronco encefálico, especialmente a oclusão das artérias
perfurantes. Ocorre comumente em hipertensos e diabéticos. (4) Outros: Menos frequentes, como arterites,
estados hipercoagulantes (ou trombofilias), dissecção arterial cervical. Ademais, há causas criptogênicas ou
idiopáticas.

• Fatores de risco: (1) Modificáveis, como, HAS, DM, dislipidemia, cardiopatias, tabagismo, obesidade,
hiperhomocisteinemia, anemia falciforme, estenose carotídea, etilismo, uso de anticoncepcionais orais e uso
de drogas como cocaína e anfetaminas. Controle dos fatores de risco modificáveis deve ser alvo na
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profilaxia. Além disso, (2) não modificáveis, tais como idade, sexo masculino, raça, genética, migranea com
áura, história familiar (sobretudo de primeiro grau) e doença cerebrovascular prévia.

• Achados clínicos: Depende da região cerebral comprometida e, pode variar de acordo na sua forma de
instalação. Em quadros agudos, pode apresentar: paresia, déficits hemissensoriais, alterações visuais, diplopia, disartria, assimetria facial, ataxia, afasia, vertigem e alterações do sensório.

• Diagnósticos diferenciais: (1) AVCh: Presença frequente de coma, rigidez de nuca, cefaleia excruciante,
convulsões pós-déficit, vômitos e PAD ≥110mmHg. (2) AIT: Resolução em <24h, sendo 80% em menos de
1min e 10% com evolução a AVCi em 90 dias e 50% em 48h. (3) Trombose venosa central (TVC): Maior
prevalência em mulheres jovens, uso de AOC, presença de cefaleias refratárias, dieta HCG e multi topografias. (4) Stroke mimics: Ocorre em até 19% dos casos, são eles: crises convulsivas, infecções, tumores,
distúrbios tóxico-metabólicos, vertigem posicional, migranea, doença desmielinizante e transtorno conversivo. Não são doenças cerebrovasculares propriamente dito.

• Diagnóstico: Em geral, devem ser colhidos à chegada e incluem: hemograma, glicemia, ureia, creatinina,
sódio, cálcio, potássio, exames de coagulação, eletrocardiograma e radiografia de tórax. É essencial realizar neuroimagem, sendo TC de crânio ainda mais utilizado por sua alta disponibilidade, rápida realização
e menor custo. Na TC, apresenta uma sensibilidade diagnóstica nas primeiras 24h de aproximadamente
70%; a lesão isquêmica manifesta-se como uma área hipodensa no território arterial acometido, associada
à área de edema perilesional e apagamento dos sulcos e fissuras encefálicas. Além dos sinais precoces, a
TC permite a diferenciação entre AVCi e AVCh. Na RM, a sensibilidade diagnóstica é de 100%, isto é, permite observar lesões na fase “super aguda” e apresenta alta acertividade diagnóstica; além disso, permite
diferenciar lesões antigas e recentes. Nela, a lesão isquêmica manifesta-se como área de hipointensidade
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de sinal em T1 e hipersinal em T2, somado ao aumento e distorção dos giros cerebrais e estreitamento e
obliteração dos sulcos no território comprometido.

• Escore de ASPECTS: Subdivide o território da ACM em 10 regiões padronizadas avaliadas em 2 cortes
da TC de crânio: na altura do tálamo e núcleos da base e o próximo corte logo acima dos núcleos da base.
Cada área de hipodensidade precoce na TC sem contraste diminui 1 ponto no escore. Uma TC normal tem
escore ASPECTS de 10. Um escore zero indica isquemia difusa em todo o território da artéria cerebral média. Pacientes com Escore ASPECTS ≤7 tem um risco maior de transformação hemorrágica e pior evolução
neurológica.

• Avaliação da apresentação clínica: (1) Escala de Cincinnati: pré-hospitalar, rápida e precisa; em que
avalia paresia facial, queda do MS e dificuldade de fala, qualquer um destes sinais anormais indica probabilidade de AVC de 72%. (2) NIHSS, somado ao exame neurológico complementar detalhado: realização
intra-hospitalar. NIHSS é uma escala de avaliação de déficit pelo AVC em 15 itens: nível de consciência,
respostas verbais, resposta a comandos, olhar conjugado, paralisia facial, força em MMSS e MMII, ataxia
dos membros, sensibilidade, linguagem, disartria, extinção e desatenção. Vale considerar que pacientes
com déficit tênue (NIHSS <4) podem ter um risco-benefício desfavorável à trombólise. NIHSS > 25 contraindica o uso do trombolítico apenas para janela estendida de 4,5h.

• Atendimento inicial: Busca-se principalmente salvar a área de penumbra.
• Tratamento trombolítico: O tempo de evolução do quadro neurológico não deve ultrapassar o limite
de 4,5h até o início da infusão do agente. Na falta de informação precisa, esse será calculado a partir do
último horário em que o paciente foi visto em situação normal. Administra-se rtPA IV, na dose de 0,9mg/kg
(dose máxima de 90mg), em período de 60min, sendo 10% da dose administrada em bolus durante um
minuto e restante em infusão. Interrompe-se a infusão em caso de cefaleia intensa, náusea, vômito e hipertensão aguda ou piora do exame neurológico. A terapia intra-arterial está em desuso. Não devem ser administrados anticoagulantes ou antiagregantes nas primeiras 24h após o esquema trombolítico; sendo recomendada a realização de uma TC de controle entre os procedimentos e o tratamento da hipertensão
arterial nas 24h imediatamente após o tratamento trombolítico, sendo PA mantido <185x110mmHg, com
uso preferencial de betabloqueador parental (pouco efeito sobre vasos cerebrais).
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Observação: Em geral, para exclusão de trombolíticos, deve-se excluir sinais precoces (clínicos e radiológicos) de grande extensão do AVC; afastar pacientes com sintomas menores ou em regressão; excluir fatores de risco para complicações hemorrágicas; e, controle mais rigoroso da PA (180x110mmHg).

• Cuidados pós-trombólise: (1) Controle neurológicos rigoroso (neurocheck horário), avalia pupila, nível
de consciência e déficit neurológico, por exemplo. (2) Monitorização cardíaca e pressórica. (3) Não realizar
cateterização venosa central (preferência por veia jugular ou femoral, guiada por USG; evitar veia subclávia
por não ser compressiva) ou punção arterial, passagem de sonda nasogástrica e/ou nasoentérica nas
primeiras 24h e não passar sonda vesical até 30min do término da infusão. (4) Não administrar
antiadesivo plaquetário ou outro antitrombótico nas primeiras 24h.

• Tratamento da hemorragia pós-trombólise: Se pequena ou assintomática, apenas observar.
Suspender trombolítico e tratar em casos sintomáticos ou com desvio da linha média encefálica. Considerar uso de (1) crioprecipitado 6-8U IV (manter fibrinogênio sérico >100mg%), plasma fresco congelado
2-6U, (3) plaquetas 6-8U (se nível baixo de plaquetas ou uso de antiagregantes plaquetários) e concentrado
de hemácias (manter Hb >10mg%).

• Trombectomia: Crescente uso, consiste em retirada do trombo por técnica endovascular (MERCI e MultiMERCI, Penumbra, Stent Retrevier); deve ser avaliada entre 4,5 e 6h. Apresenta menor mortalidade,
menor morbidade e sangramento sintomático igual. Até então, era adotada se a terapia fibrinolítica não
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for efetiva ou for contraindicada, ou quando se trata de doenças de grandes vasos. Entretanto, de acordo
com as diretrizes atualizadas (DAWN, 2018), deve-se considerar a trombectomia em menos de seis horas
após o início do AVC caso os pacientes atendam a este critério e os seguintes outros: (1) Escala Rankin
modificada (mRS) antes do AVC de 0 a 1; (2) Evento causado por oclusão da artéria carótida interna ou
do segmento 1 da artéria cerebral média (M1); (3) Idade >18 anos; (4) Pontuação na Escala de AVC dos
NIHSS ≥6; e (5) ASPECTS ≥6. O que difere das recomendações anteriores é que os pacientes inelegíveis
para o ativador de plasminogênio tecidual (tPA) intravenoso (IV) podem agora ser selecionados para trombectomia mecânica dentro de seis horas. Para isso, vale realizar mismatch entre a gravidade clínica e o
volume do infarto.

• Recanalização fútil: Recanalização nem sempre coincide com prognóstico clínico. Risco de morte também parece não acompanhar taxas de recanalização. Alguns fatores preditores estão associados à recanalização fútil: idade >70 anos e NIHSS >20.

• Craniectomia descompressiva: Apresenta uma evidência forte entre 18 e 60 anos e até 48h da
instalação do AVCi, especialmente em mais de um terço do encéfalo acometido. Nas demais situações, a
decisão é individual.

• Profilaxia secundária: (1) Terapia antiagregante plaquetário: Indicada entre 24-48h do AVC; uso de
AAS 325mg/dia ou Clopidogrel 75mg/dia (em caso de alergia a AAS) ou Cilostazol. A dupla antiagregação
é somente adotada em casos graves. (2) Anticoagulação: Uso de varfarina e novos anticoagulantes orais
apenas em situações de episódios isquêmicos transitórios de repetição, trombose da artéria basilar, AVCi
em progressão e nos casos de dissecção arterial cervical (extracraniana). (3) Estatinas (atorvastatina
80mg): Não devem ser suspensas se já uso da droga.

• Complicações: Convulsões, edema cerebral e transformação hemorrágica.
AVC HEMORRÁGICO (AVCH)
HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA (HIP)
• Definição: Formação aguda de coleção de sangue no parênquima cerebral. Caracteriza-se por déficit
neurológico focal súbito e dependente da topografia da hemorragia.

• Etiologia e fisiopatologia: (1) HAS é a causa mais comum, em que leva alterações patológicas crônicas
na parede de arteríolas e formação de “aneurismas” de Charcot-Bouchard e sua ruptura conduz a HIP
(60%). Os locais mais frequentes são região dos núcleos da base (putame e tálamo), seguida de ponte e
cerebelo. (2) Outros: Angiopatia amiloide; distúrbios de coagulação farmacológica; substâncias simpatomiméticas (cocaína); malformações vasculares; cavernomas; arterites; sangramento dos tumores cerebrais; e,
transformação hemorrágica de AVCi. Os fatores de riscos são idade avançada, raça negra, alcoolismo e
uso de anticoagulantes orais.

• Quadro clínico: Tríade clássica de sinal focal, cefaleia e redução do nível de consciência. Ademais,
pode apresentar elevação da pressão arterial, vômitos e convulsões. Outra apresentação clínica é hemorragia lobar, que geralmente começa com uma crise convulsiva e evolui com déficit neurológico correspondente ao lobo acometido.

• Diagnóstico: TC realizada com urgência para avaliação diagnóstica e detecção de efeitos de massa.
Na TC, HIP apresenta-se com uma área hiperatenuante dentro do parênquima encefálico geralmente com
boa definição de seus limites, localização e eventuais complicações estruturais, como inundação ventricular,
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hidrocefalia, edema cerebral, desvios hemisféricos e herniação. Em alguns casos, a fase contrastada possibilita o diagnóstico etiológico, revelando malformações arteriovenosas, aneurismas e tumores.

• Escala prognóstica: Escore ICH é um modelo para predizer mortalidade em 30 dias em pacientes com
hemorragia intracraniana (HIC) espontânea. Os critérios de pontuação são escala de coma de Glasgow
(GCS), volume HIC, presença de hemorragia intraventricular, idade e origem infratentorial; a mortalidade
aumenta constantemente com aumento das pontuações.

• Tratamento: Em geral, terapia neurointensiva e avaliação de indicação de exérese cirúrgica do
hematoma. Institui-se tratamento clínico para paciente grave e monitorização invasiva da PA e pressão
intracraniana, se houver rebaixamento do nível de consciência. A PAS deve ser mantida entre 140160mmHg. O tratamento cirúrgico deve ser realizado em todas as hemorragias cerebelares >3cm na TC de
crânio, ou entre 1-3cm com rebaixamento do nível de consciência, sinais de compressão do tronco encefálico ou hidrocefalia aguda.

HEMORRAGIA SUBARACNOIDE (HSA)
• Visão geral: Ruptura de aneurismas saculares intracranianos. Representa cerca de 5% de todos os
AVCs. Situação extremamente grave, levando morte de 30-70% dos casos. Os aneurismas ocorrem principalmente em bifurcações arteriais próximas ao polígono de Willis, como nas artérias comunicantes anterior
e posterior, além da ACM.

• Fatores de risco: Tabagismo, alcoolismo, história familiar, HAS e síndromes genéticas, como EhlerDanlos.

• Manifestação clínica: Cefaleia súbita, geralmente intensa e holocraniana (“pior dor de cabeça da vida”).
Relato de vômito em jato (sem ser precedido por náusea), rigidez de nuca (e outros sinais de irritação
meníngea) e síncope. Em casos mais graves, pode ocorrer sinais de hipertensão intracraniana, topor e
coma.
Principais causas

Apresentação

Clínica

Trauma

Cefaleia severa e súbita

Crise convulsiva

Aneurismas

Perda de consciência

Coma

MAVs

Vômitos

Sinais focais
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cos

• Investigação da HSA: (1) TC de crânio: HSA apresenta-se como uma imagem hipertenuante, ocupando
as cisternas e os sulcos cerebrais. A sensibilidade do exame relaciona-se diretamente à quantidade de sangue presente no espaço subaracnoide. O paciente vai ser classificado n

•, de grau I (sem sangue),

grau 2 e 3 (respectivamente com presença de espessura < e ≥1mm), a grau IV (presença de coágulo intraparenquimatoso, hemoventrículo, com ou sem HSA). É um índice de risco de vasoespasmo, baseado na
hemorragia observada na tomografia sem contraste do crânio. (2) Punção lombar: Relativamente questionável. Indicada especialmente em TC normal. Costuma ser fortemente hemorrágico (mais de 100000 hemácias/mm3) e hipertenso, com aspecto xantocrômico do material sobrenadante.
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• Escala gravidade clínica e prognóstica: (1) Classificação de Hunt-Hess: Avaliação neurológica. Uso
na prática com maior frequência. (2) Escala de gravidade da Hemorragia Subaracnoide da WFNS: Avaliação por meio da ECG e déficit motor.

• Tratamento: (1) Suporte clínico: Manter o paciente em repouso, com analgesia e anisolíticos, hidratação
venosa e manutenção da PA em torno de 140-150mmHg antes da clipagem e embolização. (2) Tratamento das complicações neurológicas, tais como ressangramento, vasoespasmo, hidrocefalia e convulsões. (3) Tratamento do aneurisma roto propriamente dito (neurocirúrgico/aberta/clipagem ou
endovascular/molas): A escolha do método é variável; de modo geral, recomenda-se tratamento precoce
do aneurisma roto (até 72 horas, especialmente nos pacientes com Hunt-Hess <3), a fim de se prevenir
ressangramento e facilitar posterior tratamento de um eventual vasoespasmo. Fatores que favorecem clipagem neurocirúrgica em detrimento da microembolização são: colo do aneurisma grande, associado com
grande hematoma intraparenquimatoso, ramos saudáveis saindo da base do aneurisma e aneurisma causando efeito de massa local.

• Complicações: Quatro causa principais de déficit neurológico tardios: (1) Vasoespasmo: Estreitamento
das artérias na base do cérebro após uma hemorragia subaracnoide causa isquemia em cerca de 30% dos
pacientes e é a principal causa de morbidade e morte tardia, aparecendo 4-14 dias após a hemorragia,
mais frequentemente após o sétimo dia. (2) Hidrocefalia: Hidrocefalia aguda desenvolve-se ao longo de
alguns dias ou semanas e causa sonolência progressiva ou abulia com incontinência. É diferenciada do vasoespasmo através de TC, US com doppler transcraniano ou angiografia. (3) Síndrome cerebral perdedora
de sal: Pode desenvolver-se nas primeiras 2 semanas e em geral resulta da secreção inapropriada de vasopressina e dos fatores natriuréticos atrial e cerebral. (4) Ressangramento: Ocorre em 30% dos aneurismas não tratados no primeiro mês após a hemorragia subaracnóide, com o pico nos primeiros 7 dias. O
tratamento precoce elimina esse risco.

• Profilaxia das complicações: (1) Ressangramento: Mortalidade alta (70%) na fase aguda. Para prevenção, repouso absoluto; sempre possível, tratar aneurisma precocemente (cirurgia ou embolização); evitar
HAS em pacientes com aneurismas não tratados; e, possível terapia antifibrinolítica (ácido tranexamínico).
(2) Vasoespasmo: Importante causa de sequelas neurológicas. Faz-se uso oral de BCC, a nimodipina 60mg
de 4/4 horas durante 21 dias. A milrinona IV ou IA tem atuação direta na profilaxia do vasoespasmo secundário. Outros tratamentos mais recentes incluem técnicas endovasculares, como a angioplastia. (3) Hidrocefalia: É frequente e pode ser precoce. Comumente é associada a hemoventrículo ou escore elevado
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na escala de Fisher. Uso de corticosteroides para diminuir o processo inflamatório no espaço subaracnoide.
Em casos mais graves e sintomáticos, pode ser necessária derivação ventricular. (4) Crises convulsivas:
Estudos recentes não recomenda uso de anticonvulsivantes (efeitos colaterais). Preferência de anticonvulsivantes que não sejam fenitoína. Uso de anticonvulsivantes profiláticos em casos de aneurisma roto não
tratado; a continuação não está indicada, exceto em alto risco de convulsões (convulsão prévia, hematoma
ou infarto cerebral, aneurisma de ACM).

- Caso clínico CSSJ: Mulher 60 anos, tabagista e hipertensa, apresenta quadro súbito de hemiplegia esquerda e rebaixamento da consciência. Chega ao hospital com 2h de delta-t e TC de crânio mostra trombose
em território proximal da ACMD. A melhor conduta é: Trombólise combinada, isto é rt-PA + trombectomia
mecânica. Esquema terapêutico padrão-ouro para pacientes que chegam até 4,5h do início dos sintomas
do AVCi, no hospital.

- Questão CSSJ: Qual a conduta para paciente com TC abaixo (delta-t de 3h)? Craniectomia
descompressiva. Observa-se um AVCi maciço extremamente grave, representada pela área hipodensa extensa, no hemisfério direito (no terrotório da ACMD). Isso é uma contraindicação para trombólise por rt-PA,
pois dificilmente recupera-se a área lesada e pode evoluir a uma transformação hemorrágica. Tenta-se salvar área ainda não afetada.
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Coma
• Definição: Estado clínico em que indivíduo não interage com ambiente (ou com dificuldade), apresentando resposta precária ou ausência de resposta aos estímulos externos, além de, não poder ser totalmente
desertável. Por definição, implica no paciente estar necessariamente de olhos fechados.

• Classificação do nível de consciência: (1) Consciência normal (desperto, atento e ciente dos próprios
dados e do ambiente). (2) Confuso ou obnubilado (termo impreciso, denotando alteração da consciência,
mas com algum grau de alerta). (3) Torpor (dificuldade de manter estado de alerta, necessitando estimulação constante para permanecer desperto). (4) Coma (incapaz de se manter alerta mesmo com estímulos
externos ou para satisfazer necessidades orgânicas).

• Principais causas à emergência: AVE, TCE e alcoolismo.
• Etiologia e fisiopatologia: Acometimento do sistema reticular ativador ascendente (SRAA) e estruturas corticais. Lesão focal no tronco encefálico ou difusa nos hemisférios ou ambos. Entre os distúrbios focais, cita-se AVCs de tronco cerebral, lesões com efeito expansivo (tumores), lesões que cursam com hipertensão intracraniana (hidrocefalia e TCE). E, difusos: causas metabólicas (uremia, hipoglicemia, encefalopatia hepática), hipotermia, intoxicações, lesões por hipóxia-anóxia e infecções (meningoencefalites).

• Classificação das causas: (1) Primárias: TCE, HSA, AVCi ou AVCh de tronco cerebral ou hemisférico
extenso, meningoencefalites e epilepsia (status epilepticus convulsivo ou não). (2) Origem sistêmica: Hipóxia cerebral difusa, hipoglicemia, insuficiência hepática, renal e respiratória, hipotireoidismo e síndrome de
Addison, DM (crises hiperosmolar), sepse, alterações do equilíbrio ácido-base, hipotermia e hipertermia
grave. (3) Intoxicações: Álcool e sedativos, psicotrópicos (opioides, neurolépticos, lítio), anticonvulsivantes
e anestésicos.

• Abordagem geral: Atenção aos sinais vitais: febre nas infecções do SNC, hipertensão na hemorragia
subaracnoidea (HSA) e AVCh, alterações no padrão respiratório na hipertensão intracraniana. Exame da
pele é indispensável, reparar púrpuras e petéquias da meningococcemia e icterícia na insuficiência hepática,
por exemplo. Além da avaliação do ritmo respiratório (Cheyne-stokens, Kussmaul e Biot) e Hálito (alcoólico
e cetoacidose diabética). Glicemia capilar é mandatório.

• Exame neurológico para coma: Mistura-se com protocolo de morte encefálica. (1) Nível de consciência,
estimada por Escala de Coma de Gasglow (ECG): Varia de 3-15 pontos. Sabe-se que, a pontuação da ECG
na admissão em pacientes com catástrofes neurológicas, como HSA e TCE grave, é um dos mais poderosos
preditores de sequelas e morte, mais especificamente o componente da resposta motora. (2) Exame motor:
Focar em detectar movimentos anormais, alterações do tônus, assimetria de reflexos tendinosos profundos,
sinais de hemiparesia ou hemiplegia e reflexos patológicos (sinal de Babinski e sucedâneos). (3) Avaliação
das pupilas: Observa-se diâmetro e isocoria. Elas são responsivas nas lesões metabólicas e fixas nas estruturais; são puntiformes nas lesões pontinhas e na intoxicação por opiáceos, e mediofixas na morte encefálica e hipotermia. Anisocoria com midríase ipsilateral é indicativa de síndromes de herniação encefálica.
(4) Reflexos de tronco cerebral: Por meio de reflexos pupilares (reflexo fotomotor direto e consensual) (NC
II e III), reflexo córneo-palpebral (NC III e VII), movimentos oculares (reflexo óculo-cefalógiro ou dos olhosde-boneca (NC VIII e núcleo do mesencéfalo), e óculo-vestibular ou prova calórica), cílio-espinhal (estímulo
doloroso na região cervical, seguido da verificação de fechamento palpebral; avaliação das vias simpáticas
ascendentes), nauseoso (reflexo de vômito), tosse (abolição sugere gravidade e acometimento bulbar) e
respiração espontânea. No que diz respeito aos movimentos oculares, deve observar desvio conjugado do
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olhar (lesões hemisféricas cerebrais, desvio do olhar é na direção da lesão e contrária à hemiplegia; enquanto
que lesões pontinas unilaterais comportam-se de modo oposto). (6) Sinais de irritação meníngea. (7) Estímulo do paciente progressivamente (verbal > tátil > doloroso).

Observação: Decorticação (flexão das extremidades superiores) e decerebração (extensão) são posturas
anormais e implicam em prognóstico neurológico reservado por lesão abaixo do nível cortical e do núcleo
rubro do mesencéfalo, respectivamente. A segunda é mais grave.

• Diagnóstico diferencial: Síndrome Locked-in e mutismo acinético.
• Morte encefálica: Protocolo de morte encefálica baseia-se no exame neurológico de coma, realizado
duas vezes em intervalo de 6h, complementado por algum exame subsidiário que evidencia ausência de
atividade cerebral ou de fluxo sanguíneo (Doppler transcraniana, EEG e angiografia).

• Tratamento empírico: Repor glicose venosa; Repor tiamina (vitamina B1); Administrar naloxone e
flumazenil; e, Medidas de suporte geral (proteção de vias aéreas, oxigenação, manutenção dos sinais vitais,
proteção das córneas, hidratação e nutrição, prevenção de TVP e de úlceras de decúbito). Tentativa de tratar
possíveis causas reversíveis (hipoglicemia e alcoolismo grave, por exemplo).
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Análise de Exames de Imagem no Paciente Crítico
RADIOLOGIA DO TÓRAX
• Incidência: Incidência AP é priorizado em internados em decúbito dorsal. Perfil e PA, incidências ideais,
podem ser realizadas em pacientes capazes de sentar e ficar em pé.

• Pontos anatômicos: (1) Linha de contato pleural anterior: Desvio ou retração ipsilateral em atelectasia
pulmonar. (2) Linha de contato pleural posterior: Desvio na presença de massas mediastinais posteriores.
(3) Linha paratraqueal: Desvio por tumores paratraqueais, tais como massa esofagiana, tumor tireoidiano
com infiltração mediastinal e carcinoma paratireoide ectópica. (4) Linha aorto-pulmonar: Formada pela gordura mediastinal em contato com o lobo anterior esquerdo. Apagamento e deslocamento da linha aortopulmonar pela presença de teratoma. (5) Linha paravertebral direita e esquerda: Localização posterior ao
coração. Requer uma imagem com penetração relativamente maior. Apagamento ou desvio podem ser causados por massas paravertebrais e ganglionais, fratura vertebrais com hematoma e tumores pulmonares
posteriores. (6) Linha traqueal posterior: Visualização somente em perfil. Apagamento e desvio são decorrentes das patologias relacionadas às paredes posteriores da traqueia e/ou ao esôfago. Um exemplo é dilatação esofagiana por acalásia. (7) Linha do recesso azigo-esofagiano: Apagamento e deslocamentos estão relacionados às doenças paravertebrais frequentemente; pode ocorrer em hérnia de hiato.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

DISCUSSÃO E CASOS CLÍNICOS CSSJ:
• Pneumonia: Quadro clínico: febre, tosse e ausculta com estertores crepitantes na base pulmonar. Radiografia de tórax evidencia consolidação (área infiltrativa e com opacidade), com presença ou não de
derrame pleural e de cavitação com nível líquido (pensar em infecção por estafilococos ou tuberculose).

• Atelectasia: Refere-se ao colabamento do lobo ou segmento pulmonar. Quadro clínico: afebril, tosse,
hemoptose e perda ponderal; tabagismo. Radiografia de tórax evidencia consolidação (com opacidade), associada à redução do espaço intercostal, redução do volume e retração pulmonar ipsilateral. Observa-se
também elevação de hemicúpula diafragmática.

• Pneumotórax: Quadro clínico: dor torácica súbita e dispneia. Radiografia de tórax evidencia aumento da
atenuação pulmonar (área de hipertransparência). Em pneumotórax hipertensivo, observa-se desvio do
mediastino contralateral e/ou retificação da hemicúpula diafragmática; assim como, atelectasia
compressiva do parênquima.

• Pneumomediastino: Quadro clínico: dor retroesternal súbita e odinofagia após ingestão de corpo
estranho. Pensar em perfuração esofagiana ou traqueal, bem como trauma. Radiografia de tórax evidencia
linha hipertransparente à margem paratraqueal, paravertebral e contorno cardíaco (esquerdo). Além disso,
há sinal do diafragma único e sinal do V.
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• Derrame pleural: Quadro clínico: febre, dispneia, tosse produtiva e redução do murmúrio vesicular na
base pulmonar; não tabagismo. Radiografia de tórax evidencia área de hipotransparência. Há apagamento
dos seios costofrênicos (primeiramente posteriores) e sinal da parábola (curva invertida). Na incidência de
Laurell (em decúbito lateral) do lado acometido auxilia no diagnóstico.

• Empiema pleural: Quadro clínico: febre, tosse, murmúrio vesicular reduzido e macicez à percussão. Diagnósticos diferenciais de hemitórax opaco são atelectasia total (avaliar desvio mediastinal), derrame pleural volumoso, ou abcesso/empiema pleural. Na empiema pleural, a radiografia de tórax tem pouco valor
diagnóstico, deve ser complementado com TC com contraste; há espessamento e realce pleural,
delimitando a coleção, cujo conteúdo apresenta densidade intermediária (20-30UH), indicativo de pus (em
contraste à densidade baixa de líquido e alta de sangue).

• Abcesso pulmonar: Quadro clínico: diabético; febre, tosse com escarro purulento e calafrios; leucocitose
e aumento da PCR; sem melhora com antibióticoterapia. Radiografia de tórax, com avaliação complementar
de TC, evidencia cavitação com espessamente da parede, e coleção parenquimatosa com nível
hidroaéreo.

• TEP: Quadro clínico: dispneia súbita e dor torácica; histórico de cirurgia pélvica recente; laboratório sem
alterações significativas. Radiografia de tórax com sinais indiretos de tromboembolismo pulmonar: Corcova
de Hampton (infiltrado triangular com base para pleural e vértice voltado para hilo), sinal de Palla (aumento
e dilatação do calibre da artéria pulmonar; associação com hipertensão arterial pulmonar), sinal de
Westmark (oligoemia focal; menor visualização de vasos pulmonares); e, em casos mais graves, consolidação periférica (indicativo de infarto pulmonar). AngioTC (associada ou não à técnica de perfusão pulmonar)
é padrão-ouro para diagnóstico.

• ICC crônica: Quadro clínico: dispneia aos esforços e piora progressiva; hipertensão. Radiografia de tórax
evidencia cardiomegalia (aumento do volume cardíaco, especialmente do ventrículo esquerdo); além de
vidro fosco (opacidade) perihilar bilateral, linha B de Kerley (espessamento septal interlobulares, frequentemente periféricas; indicativo de ingurgitamento das veias pulmonares), e inversão da trama vascular.
Derrame pleura incisural pode ser notado.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO SISTEMA NERVOSO
DISCUSSÃO E CASOS CLÍNICOS CSSJ:
• AVE isquêmico: Quadro clínico: idosa, hipertensa e diabética; perda de consciência e hemiparesia braquio-crural; PA 210x12ommHg. AVE pode ser trombótico ou embólico. TC pode ser normal até 72h; e
apresenta sensibilidade diagnóstica de cerca 70% nas primeiras 24h. Caracteriza-se por uma área
hipodensa no território arterial acometido, somado à área de edema perilesional e ao apagamento dos
sulcos e fissuras encefálicas (há perda da diferenciação córtico-medular). Pode ser notado sinal da artéria
densa (indicativo de trombo). TC sem contraste permite avaliar escore de ASPECT, em que se realiza contagem de área hipotensa. E, na TC com contraste, destaca-se ao tempo médio de trânsito contraste (MTT)
aumentado e fluxo de perfusão (CBF) lentificado e volume cerebral (CBV) aumentado ou normal, por conta
do edema, na área de AVCi agudo. Na RM, a lesão isquêmica manifesta-se como área de hipointensidade
de sinal em T1 e hipersinal em T2, além de apresentar aumento ou distensão dos giros cerebrais e estreitamento ou obliteração dos sulcos no território acometido. Apresenta uma sensibilidade diagnóstica de
100% nas primeiras horas; no entanto, é menos disponível, de maior custo e maior tempo de execução. No
estudo de perfusão encefálica (quando associada ao de difusão), permite avaliar área de hipoperfusão
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(potencialmente reversível) e infarto (irreversível), cuja diferença (mismatch) tem aplicação no tratamento
do AVCi. Cabe ressaltar que pode ocorrer hemorragia após 1-3 dias da isquemia - transformação
hemorrágica. Em virtude da perda neuronal na área infartada, o parênquima cerebral reabsorvido é substituído parcialmente por líquor, induzido uma reação cicatricial crônica, denominada encefalomalácia ou
gliose (CBV diminuído). Verifica-se, nas fases mais tardias (semanas), o alargamento do sistema ventricular
e dos sulcos e fissuras encefálicas, por efeito compensatório, é o fenômeno ex-vácuo.

Observação: Protocolo de AVC da CSSJ: Em até 3 horas do início dos sintomas, realiza-se TC de crânio
sem contraste, perfusão cerebral (mismatch), angioTC de crânio e pescoço (artérias carótidas) e TC crânio
com contraste. Importante excluir hemorragia.

• Hemorragia epidural: Quadro clínico: relato de TCE, sem perda de consciência; evolução com cefaleia
intensa e sonolência. Hemorragia extradural caracteriza-se por um foco hemorrágico entre dura-máter e
calota craniana, geralmente associado a fratura, decorrente de lesão da artéria meníngea média (90%). TC
evidencia densidade heterogênea, dependendo da fase da hemorragia; e, possui um aspecto biconvexo,
com efeito de massa sobre parênquima cerebral (pode ocorrer desvio da linha média).

• Hemorragia subdural: Quadro clínico: idoso (presença de atrofia cortical); cefaleia, tonteira e vômitos;
relato de quedas frequente e piora progressiva do estado mental; uso de anticoagulantes (aspirina). Decorre
do sangramento entre dura-máter e aracnoide, geralmente relacionado com lesões das veias subdurais e
das artérias corticais. Por hemorragia ser de pequena monta, lenta e, em sua maioria, venosa, há intervalos
de lucidez. TC apresenta densidade heterogênea e possui um aspecto em crescente (meia-lua), com efeito
de massa (sangramento volumoso).

• Hemorragia subaracnoide (HSA): Quadro clínico: perda de consciência após cefaleia intensa; ECG 6/15;
e, PAS 190x120mmHg. HSA é caracterizada por sangramento entre aracnoide e pia-máter. Principais causas são ruptura de aneurismas (90%), malformações arteriovenosas (MAVs), traumas e distúrbios de coagulação. TC evidencia áreas de sangramento (hiperdensidade) nos sulcos, fissuras e cisternas cerebrais,
pode atingir o sistema ventricular (hemoventrículo).

• Hemorragia intracraniana ou intraparenquimatosa: Quadro clínico: hipertensa e diabética; e, perda
de consciência e hemiparesia braquio-crural. As causas são hipertensão arterial (principal; especialmente
em núcleo da base, tronco encefálico e cerebelo), rotura de aneurisma, MAV, trauma, tumor, AVCh e coragulopatias. Pode estar associada à hemorragia subaracnoide. TC evidencia hiperdensidade, indicativa de
sangramento.

• Hidrocefalia obstrutiva: Quadro clínico: infante; cefaleia, vômito e ataxia de marcha; presença de papiledema bilateral. Ocorre quando há bloqueio no sistema ventricular cerebral. Pode ser decorrente de compressão extrínseca (tumores), estenoses aquedutais e malformações congênitas, especialmente da fossa
posterior (Chiari e Dandy-Walker).

• Hidrocefalia comunicantes: Ocorre baixa produção do LCR ou de sua absorção. Podem ser resultantes
das hemorragias, meningites e carcinomatoses.

• Hidrocefalia de pressão normal: Hidrocefalia adquirida comunicante, em que há normalidade do
gradiente de pressão entre ventrículo e parênquima e dilatação ventricular (ventriculomegalia); ocorre
geralmente em idosos. É resultante do desequilíbrio entre produção e absorção do LCR (com destaque do
déficit desta). A tríade clínica é confusão, ataxia de marcha e incontinência urinária. O diagnóstico por RM
é caracterizado por hiperfluxo do aqueduto cerebral. Realiza-se também diagnóstico por Tap test, em que
há melhora clínica após punção liquórica.
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• Abcesso cerebral: Quadro clínico: jovem; febre, cefaleia, confusão mental e sonolência, de início súbito;
uso de drogas injetáveis. Abcesso cerebral pode ser causado por disseminação hematogênica, endocardite,
droga injetável, infecção pulmonar e shunt direito-esquerdo; assim como por contaminação adjacente (sinusite, mastoidite e trauma). TC evidencia formação expansiva, caracterizada como área de hipodensidade,
com realce periférico e anelar (destaque em TC com contraste); bem como edema perilesional, com possível efeito compressivo e subsequente desvio da linha média contralateral. Diagnóstico diferencial importante do realce anelar é tumor (especialmente glioblastoma multiforme).

• Metástases cerebrais: Quadro clínico: cefaleia e sonolência; histórico de câncer de mama. Fisiopatologia
por disseminação hematogênica. Destaque às neoplasias de pulmão, mama. Cólon, linfoma, rim e melanoma; sendo estas duas últimas, geralmente, cursam com sangramento. Há metástases calcificadas. Locais
de acometimento mais comuns são, respectivamente, junção córtico-medular, cerebelo e tronco encefálico.
TC evidencia lesões hiperdensas e edema perilesional desproporcional.
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