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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
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
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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 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
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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%)
Uso de AAS nos últimos 7 dias

Creatinina sérica

Angina grave recente (<24h)

PA sistólica (hipotensão)

Elevação de marcadores cardíacos

Depressão do segmento ST

Infradesnivelamento de ST >0,5

Parada cardíaca à admissão

FC em repouso (taquicardia)

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%

• 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).
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• 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.
• 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).

6

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.
• 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).
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• 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 ≥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).
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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

QRS <120ms ou Taquicardia supraventricular

QRS >120ms ou Taquicardia Ventricular

Taquicardia sinusal
Taquicardia por reentrada nodal (TRN)

Taquicardia ventricular monomórfica

Taquicardia AV (por feixe anômalo)

com condução aberrante ou associada a

Taquicardia atrial focal

pré-excitação ventricular

Taquicardia paroxística supraventricular

Taquicardia juncional
Ritmo

Fibrilação atrial (FA)

Taquicardia ventricular polimórfica

irregu-

Taquicardia multifocal

Torsade de pointes

lar

Flutter atrial ou taquicardia atrial com BAV vari-

FA associada a pré-excitação

ável
• 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 +
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
10

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 supraventri-

culares (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 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
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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 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
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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 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
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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).

Parada Cardiorrespiratória (PCR) e Ressuscitação 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
resultar dessa atividade. A PCR em assistolia é a forma de PCR de pior prognóstico, consistindo na ausência
de atividade elétrica no coração.
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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
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.
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• 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)
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.
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• 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.

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.
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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.
• 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.
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• Algoritmo
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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.
• 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).
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• 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.
• Parâmentros 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
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.
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• 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 acabam
por 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.
• Parâmentros 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 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
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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.

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.
23

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.

24

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.
• 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
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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
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.
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• 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 HEMODINÂMICO
• 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.
• 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.
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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 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
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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 pré-carga
(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.

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
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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) Minidesafio 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.

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.

30

• 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 (destacase 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 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.
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• 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
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.
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• 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.

• Caso clínico RedeDor: ADE, 36 anos, branca, casada, natural do RJ. Chega a emergência há 15 minutos,
com relato de 3 dias de evolução de dor torácica à esquerda, prostração, tosse com expectoração
purulenta, febre de 39 graus mais de 3 aferições dias, com boa resposta a dipirona e dor pleurítica no
mesmo local. Nega outras queixas, nega alergia, nega outras comorbidades, história social, familial, familiar
e patológica pregressa sem dados pertinentes à história da doença atual. Ao exame encontra-se acordada,
orientada, perfusão periférica preservada, normocorada, hidratada. RCR, FC 112bpm, sem sopros, PA
90x40mmHg, MV audível, roncos esparsos, crepitações finas em base esquerda, FR 33ipm. Abdome flácido, punho-percussão lombar negativa, sem massas palpáveis, flácido, indolor, peristalse preservada. Extremidades quentes, sem edema, pulsos periféricos filiformes. Hemograma indicando leucocitose (12000)
com desvio a esquerda (8 bastões); lactato de 20mmol/L (elevado), restante sem alterações dignas de nota.
TC de tórax indica condensação pulmonar em base esquerda. Hipóteses diagnósticas: (1) Pneumonia, (2)
TEP maciços (3) tuberculose. Considera-se, a exemplo, idade, sinais vitais e janelas clínicos (sem necessidade de suporte laboratorial) como critérios de sensibilidade para captar pacientes com pior evolução ou
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prognóstico, especialmente sepse. De acordo com qSOFA, a paciente apresenta sepse; logo, deve ser estratificada segundo os critérios de SOFA para definir seu prognóstico (no caso, choque séptico). Monitori-

zação: Pressão arterial (inicialmente, não invasivo), FC (este é mecanismo compensatório), lactato (marcador de prognóstico), seu clearance (avalia a adequação da conduta) e fluido-responsividade (realizada repetitivamente; por meio de avaliação da distensão da veia cava ou PVC), bem como débito urinário, nível
de consciência e perfusão periférica (tríade da janelas clínicas). Portanto, nesse momento, não há necessidade de acesso venoso profundo, pois se espera ainda a responsividade do fluído; assim como necessidade de CVD e PA não invasiva e estática (precisa ser reavaliada após determinado período). Exames la-

boratoriais a serem solicitamos são: Glicemia a cada 4/4 horas, função renal diariamente, lactato e
gasometria (investigação da acidose metabólica e avaliar a adequação da conduta e suporte). Evoluiu como:
Hipotensa, com extremidades aquecidas. Prostrada, pouco interativa. Debito urinário reduzido, mais taquicardia, mais taquipneica, acidose metabólica na gasometria. Quadro atual: Choque séptico. Assim, recomenda-se introdução de drogas vasopressoras. Além disso, foi introduzida acesso venoso profundo, importante para monitorização contínua dos parâmetros. No entanto, ADE Persiste hipotensa, taquicardica,
oligúrica, não está mais fluidoresponsiva e noradrenalina em dose alta e vasopressina, também. Explicação

do quadro atual: Comprometimento da contratilidade miocárdica, além da pré-carga e pós-carga.
Isquemia por consumo (paciente em hiperdinamia), miocardiopatia séptica (decorrente das citocinas),
Takosuba são três componentes da disfunção miocárdica mais frequentes e em ordem de importância.

Medidas terapêuticas e monitorização: Há necessidade de administração das drogas inotrópicas. Ademais, após comprometimento da disfunção orgânica, há necessidade de monitorização invasiva. Evolução
final: Estabilização da pressão arterial, normalização do índice cardíaco, água pulmonar dentro dos limites
da normalidade e, em HD continua, com retirada satisfatória. Complicação: SARA.
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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
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 (3037

50%). 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.
(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
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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.

• 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
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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.

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
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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.
• 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
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• 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.
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• 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
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.
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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 46ml/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 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.
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• 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.

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
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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.
• 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 de fluxotempo 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.
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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, 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
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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
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Fluxo

• 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) • Sensibi-

lidade: 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.
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• 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
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.
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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: Alívio 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
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
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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 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
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dos gases sanguíneos e redução da mortalidade associada a descompensação. Em comparação com VM
convencional, está associada a menor taxa de complicações infecciosas.

Injúria Renal Aguda (IRA)
INTRODUÇÃO
• Definição: Síndrome heterogênea marcada pela queda abrupta da função renal, resultando em acúmulo
de escórias nitrogenadas e, muitas vezes, retenção de sódio, água e desenvolvimento de distúrbios metabólicos; a oligúria está frequentemente associada. É definida pela elevação nos valores de creatinina sérica
em 0,3mg/dl ou mais, dentro de 48 horas, ou elevação dos níveis séricos em pelo menos 50% do valor
de creatinina de referência nos últimos 7 dias, ou um volume urinário <0,5ml/kg de peso por hora durante
6 horas consecutivas (KDIGO 2012), bem como decréscimo de taxa de filtração glomerular (TFG) >50%.
• Insuficiência renal aguda x crônica: A distinção pode se dá por meio de (1) Dosagem de creatina basal
(entretanto, não é um bom marcador, pois mesmo recente, é difícil o estabelecimento nos muitos casos, em
que a linha de base é desconhecida); (2) Exames de imagem, com destaque ao USG renal. Na IRC, observase, na USG, uma dissociação parêquimo-sinusal, tamanho reduzido (tamanho normal pode ser observado
em DM) e rim hiperecogênico; (3) Alterações hematológicas, visto à redução da produção de eritropoetina
verificada na disfunção renal crônica; e, (4) Distúrbios mineral e ósseo, uma vez que o rim desempenha
papeis importantes na conversão de vitamina D e metabolismo de fosfato.
• Etiologia e fisiopatologia: No paciente crítico, em sua maioria, é multifatorial com o componente séptico
sendo o principal fator, seguido de nefrotoxicidade medicamentosa, nefropatia por contraste iodado e pósoperatório. O processo de isquemia renal prolongada, decorrente de um evento séptico ou de outra causa,
leva a uma lesão tubular e endotelial direta. Esse dano possibilita a passagem do ultrafiltrado tubular ao
interstício renal, a ativação de mediadores inflamatórios e amplificação da lesão celular, o que acarreta uma
fase de manutenção de lesão que dura de 1-2 semanas. Durante esta fase, em decorrência de TFG insuficiente, existe possibilidade de instalação de complicações metabólicas. Segue-se fase de recuperação gradual. Os mecanismos de adaptação, especialmente na insuficiência renal crônica (IRC) são: sobrecarga de
volume intravascular, acidose metabólica (incapacidade de excreção de ácidos fixos), hiperuricemia, distúrbios hidroeletrolíticos (hiponatremia, hipocalcemia, hiperpotassemia, hiperfosfatemia e hipermagnesemia),
uremia e infecções.
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• Observação: A TGF é regulada pelas arteríolas aferentes e eferentes, e regulada pelos mecanismos autorreguladores do rim. O aumento da pressão hidrostática no tufo glomerular e da TFG é decorrente da
vasodilatação da artéria aferente e vasoconstrição da eferente. Além disso, sabe-se que as arteríolas aferente e eferente são influenciadas respectivamente por prostaglandinas e angiotensina. Assim, AINEs que
atua na inibição das prostaglandinas vasodilatadoras, levam à vasoconstrição da artéria aferente e redução
da TFG. A angiotensina, cuja produção é aumentada com a ativação do eixo RAA (especialmente na hipovolemia), é responsável por vasoconstrição da artéria eferente e aumento da TFG. Por outro lado, IECA
diminui a resistência da artéria eferente.
• Classificação: (1) IRA pré-renal: Caracterizada por hipoperfusão renal com integridade do parênquima,
e reversível se houver restauração da perfusão. As causas relacionam-se à depleção do volume intravascular (hipovolemia), redução do débito cardíaco, vasoconstrição renal e perda da autorregulação (AINES,
IECA/BRA, ciclosporina e contraste iodado). (2) IRA intrínseca: Mecanismo etiopatogênico é lesão
parenquimatosa renal primária, com acometimento glomerular, túbulo-intersticial ou vascular. Destaca-se
necrose tubular aguda (NTA). Responsáveis por 50% dos casos; o diagnóstico é de exclusão das causas
pré-renais e pós-renais. As etiologias mais comuns são sepse, isquemia, nefrotoxicidade de exógena (aminoglicosídeos, antifúngicos, imunossupressores, quimioterápicos, antivirais, AINE, contrastes radiológicos,
endotoxinas bacterianas, solventes orgânicos) e endógena (rabdomiólise, hemólise, hiperuricemia, mieloma); e, menos comuns, lesões glomerulares, vasculares e túbulos-intersticiais. (3) IRA pós-renal: Menos
frequentes (5-10%), e potencial reversibilidade. Ocorre obstrução do sistema uroexcretor. Entre as causas, cita-se tumores (a exemplo, vesical ou prostática), processos retroperitoneais, bexiga neurogênica,
trombose e cálculo.
Exames

IRA pré-renal

IRA intrínseca

Osmolaridade urinária (OsmU)

>500

<250

OsmU/OsmP

>1

<1

Densidade urinária

>1020

<1015

Na Urinário (mEq/L)

<20

>40

Fração de excreção de Na (FENa)

<1%

>1%

Fração de excreção de ureia (FEU)

<35%

>35%

Relação sérica U/Creatinina

>40

<20

Relação urinária U/Creatinina

>40

<20

Relação ureia urinária/sérica

>8

<3

Cilindros

Hialinos

Granulares e epiteliais

• Observação RedeDOR: FeU maior ou menor que 1% não é usado para definir o mecanismo etiopatogênico da lesão renal.
• Observação: IRA pré-renal representa a maioria das causas de insuficiência renal. No entanto, em
pacientes em CTI, o principal mecanismo etiopatogênico é a IRA intrínseca.
• Nefrite intersticial aguda: Importante causa de IRA intrínseca. É desencadeada pela infiltração

aguda

de leucócitos, causando edema importante que obstrui e comprime os túbulos, subsequente queda da TFG
e oligúria. No EAS, pode haver proteinúria subnefrótica e hematúria não dismórfica, piúria ou cilindros leucócitarios (clássicos da NIA), e eosinofilúria com coloração de HANSEL (alérgica/medicamentosa). Classicamente, caracteriza-se também por febre e Rash. O diagnóstico é evidenciado pelo desenvolvimento súbito
de IRA inexplicada com ou sem oligúria e exposição a um agente potencial. O tratamento é baseado na
retirada do agente desencadeador. Entretanto 40% dos pacientes evoluem para terapia dialítica. O uso de
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corticoides parece acelerar a recuperação da lesão renal, porém é controverso seu efeito no aumento de
sobrevida.
• Estadiamento de gravidade da IRA (KDIGO 2012): Classificação AKIN para IRA. É feita através da
quantificação do débito urinário e dosagem sérica de creatinina.
IRA estágio 1
Aumento

IRA estágio 3

creatinina

Aumento da creatinina 2,0

Aumento da creatinina para um valor

>0,3mg/dl ou Aumento da crea-

a 2,9 vezes o valor de base

>4,0mg/dl ou Aumento da creatinina

tinina 1,5 a 1,9 vezes o valor de

ou Débito urinário <0,5

3,0 vezes o valor de base ou Débito

base

ml/kg/h por >12h

urinário < 0,3 ml/kg/h por >24h ou

ou

da

IRA estágio 2

Débito

urinário

<0,5ml/kg/h por 6-12h

Anúria >12h ou
Início da terapia de substituição renal
ou Queda na TFG estimada para
<35ml/min/1.73m2

(em

pacientes

com <18 anos)
• Abordagem terapêutica: Eliminação do distúrbio subjacente e medidas nefroprotetoras, que objetivam
desacelerar a agressão renal. A ressuscitação hemodinâmica precoce consiste em: (1) Reposição de
fluidos, visto que a presença de hipotensão arterial resulta em queda da perfusão renal e é um dos fatores
para o desenvolvimento de IRA. Recomenda-se, em pacientes com IRA ou sob risco, o uso de soluções
cristalóides com baixa concentração de cloro (em vez de coloides hiperoncóticos). E, (2) uso criterioso de
vasopressores. Sabe-se que o uso indiscriminado de volume está associado a maior mortalidade e menor
probabilidade de recuperação renal. Os alvos são: PA >65mmHg, PVC 8-12mmHg, Saturação venosa central >70% e DU >0,5ml/kg/h.
• Outras estratégias terapêuticas: (3) Início precoce de terapia substitutiva renal quando indicada. (4)
Interrupção de agressores renais conhecidos, tais como contraste iodado, medicamentos (AINEs, aminoglicosídeos, IECA) e ajuste de doses em pacientes com diminuição da TFG. (5) Suporte nutricional
adequado, com aporte entre 20-30kcal/dia, evitando balanço nitrogenado negativo. Garantir oferta de proteínas conforme demanda do grau de falência renal: 0,8-1,0g/kg/dia em pacientes não hipercatabólicos; 11,5g/kg/dia em hipercatabólicos e em TSR; e, 1,7g/kg/dia em hipercatabólicos e TSR contínua.
• Prevenção de nefropatia induzida por contraste: Nefropatia por uso de contraste iodado é uma das
principais causas de IRA intrínseca, com acometimento túbulo-intersticial. É definida como elevação da
creatinina basal >0,5mg/dL ou em 25% dentro das primeiras 24-48h após a administração de contraste;
geralmente é autolimitando, com pico de 3-5 dias e recuperação média até sétimo dia. Exames de imagem
cardiovasculares e TC, bem como cateterismo cardíaco, estão entre as principais causas dessa intercorrência. DRC é importante fator de risco principalmente naqueles com nefropatia diabética onde já alteração
microvascular do parênquima renal. As medidas de profilaxia englobam: (1) Hidratação endovenosa (principal método), por meio de solução isotônica 1ml/kg/h por 12h antes e 12h depois do procedimento ou
solução bicarbonatada (SG5% 850ml + NaHCO3 150ml) 3ml/kg/h por 1h antes e 1ml/kg/h por 6h
depois. (2) Uso de N-acetilcisteína (NAC), com evidências conflitantes. Na prática, a dose é de 600mg
12/12h, 24h antes e 24h depois do procedimento. (3) Hemodiálise periprocedimento, é considerada para
pacientes com maior risco de desenvolver nefropatia por contraste. Além disso, é importante (4) uso de
menor volume possível de contraste iodado.
• Terapia renal substitutiva (TRS): Instituída em casos de não eficácia das medidas nefroprotetoras, ou
na presença de emergências dialíticas, como hipercalemia refratária, acidose metabólica grave, sobrecarga
de volume refratária a diuréticoterapia, complicações sintomáticas urêmicas (encefalopatia, pericardite, diátese urêmica) ou na vigência de algumas intoxicações exógenas. A diálise consiste no processo em que
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água e sólidos passam por uma membrana semipermeável e as escórias são desprezadas, até igualar as
concentrações. Os principais métodos são: (1) hemodiálise e (2) diálise peritoneal.
• Hemodiálise: Pode ser contínua ou intermitente e arteriovenosa (por meio de fístula ou enxerto arteriovenoso) ou venovenosa (por cateter de duplo lúmen). Em relação às complicações, lista-se: hipotensão
(mais comum; principalmente em diabéticos), câimbras musculares e reações anafiláticas (sobretudo no
primeiro uso).
• Diálise peritoneal: Peritônio como membrana semipermeável. As complicações englobam peritonite mais
comum), náuseas e vômitos, dor abdominal, febre, diarreia ou constipação. Suspeita-se quando o dialisado
está turvo, e o líquido peritoneal com mais de 100 leucócitos, sendo mais de 50% polimorfonucleares. Staphylococus é o agente mais comum, porém streptococus e gram negativos também são possíveis. É contraindicada em casos de: cirurgia recente, enterostomia, gestação, peritonite com solução de continuidade
da parede intestinal. Insuficiência respiratória, grave queimadura da parede abdominal, hipercatabolismo,
hérnia diafragmática e da parede abdominal.
Hemodiálise

Vantagens

Desvantagens

Maior velocidade de retirada

Maior instabilidade hemodinâmica

Melhor clearance

Necessidade de anticoagulação
Hemólise

Diálise Peritoneal

Maior autonomia do paciente

Maior remoção de albumina

Melhor clearance de fosfato

Risco de infecção

Facilidade de manejo

Clearance insuficiente em alguns casos

Baixo custo
• Recomendações sobre TRS na IRA: (1) Timing de início: Iniciada na presença de situações hidroeletrolíticos ameaçadoras à vida. (2) Tipos de TRS: Métodos contínuos devem ser preferidos nos pacientes com
instabilidade hemodinâmica ou hipertensão intracraniana. Realiza-se retirada mais lenta de volume. (3)
Acesso vascular: Cateteres não tunelizasos sem cuff devem ser preferidos para início da terapia, sendo o
acesso jugular interno direito a melhor opção, seguido de sítio femoral (maior risco de infecção) e, por último,
a subclávia (maior risco de estenose). Recomenda-se sempre o uso de USG para guia da punção. (4) Anticoagulação: Nos pacientes em terapia contínua em risco hemorrágico aumentado ou distúrbio de coagulação ou sem anticoagulação sistêmica, a anticoagulação com citrato é preferível em substituição à heparina.
Caso haja contraindicação de citrato, HBPM ou HNF pode ser usada. (5) Dose: Fluxo de efluente ao redor
de 20-25ml/kg/h é recomendado; a dose é ajustada conforme necessidade clínica.
• Diagnóstico precoce: Sua importância, bem como da suspeita clínica, diante da elevada morbidade e
mortalidade. A creatinina, por exemplo, se eleva com já há comprometimento pelo menos de 50% da função
renal. Desenvolvimento de biomarcadores (propostos experimentalmente) como marcadores de lesão renal, prognósticos e de desfecho renal; entretanto, ainda não são usados como critério para decisão clínica.
São alguns deles: Neutrophil Gelatinase-Associates Lipocalin (NGAL), Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1),
Interleucina-18 (IL-18) e -type fatty acid binding protein (L-FABP).
• Caso Clínco RedeDor: Masculino, 69 anos, hipertenso, diabético tipo 2, com dor torácica típica há cerca
de 5 anos, apresentando episódios de maior intensidade e duração além de aumento da frequência no último mês, sendo indicado internação para realização de coronariografia. Procedimento realizado com revascularização de ACDA e ACD com stents farmacológicos. Com boa evolução clínica após angioplastia,
recebe alta hospitalar 48h após procedimento. Exames na alta: Hb 12,1 / Plaquetas 225.000 / Glicose 120
/ TPNi <0,01 / NT-proBNP 152 / Ur 60 / Creat 1,4 / Na 137 / K 4,5. No 5º dia após a alta procura seu
cardiologista referindo insônia, dificuldade de concentração, perda do apetite, dor abdominal e cansaço.
Sem ter certeza do que estava acontecendo o M.A. encaminha o paciente a emergência para avaliação
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clínica e laboratorial. Após avaliação na emergência foram coletados exames, feito diagnóstico e internado
para tratamento. Comentário: Apresenta-se um caso de um paciente com quadro inicial de angina, sem
sinais de insuficiência cardíaca. Diagnóstico: Insuficiência renal aguda. Provável causa: Nefropatia
induzida por contraste. Considerações: Prevenção NIC (com aumento da hidratação), tratamento de suporte (possível evolução para diálise) e prognóstico nefrológico.
• Caso clínico RedeDor: Mulher, 29 anos, com história prévia de nefrolitíase com quadro de dor lombar
esquerda acompanhada de disúria, polaciúria e febre. Queixa ainda de episódios recorrentes de vômitos.
Início dos sintomas há 72h tendo feito uso de sintomáticos, porém evoluindo com piora progressiva do
quadro. Apresenta-se um pouco agitada e com os seguintes sinais vitais: PA 90x30mmHg / FC 115bpm /
FR 23irpm / Tax: 39,1ᵒC. Após avaliação inicial foi orientada coleta de exames de sangue e urina, radiografia
simples de abdome e TC sem contraste, instalação de acesso venoso periférico e início de Ceftriaxone.
Nesse momento, é importante pensar em sepse. Os resultados dos exames laboratoriais: Leuco 18500
(15% bt) / Hb 12,1 / PLT 125.000 / Ur 69 / Creat 0,8 / Na 140 / K 4,90 / lactato 3,1 / pH 7,23 / pO2 74 /
HCO3 12,4 / BT 1,2 / PCR 9. Radiografia simples com ureterolitíase a esquerda. TC sem contraste identifica
hidronefrose à esquerda, causada pelo cálculo, e demonstra outros cálculos no rim direito (pontas de setas),
não-visualizados no Rx. Após 48h de internação na UTI encontrava-se grave com necessidade aminas em
dose moderada (noradrenalina 0,4mcg/kg/min). Débito urinário de 0,25ml/kg/h nas últimas 24h. Cultura de
urina identificado Proteus mirabilis sensível a Ceftriaxone. Novo perfil laboratorial: Leuco 23000 (16% bt) /
Hb 9,7 PLT 98.000 / Ur 102 / Creat 2,5 / Na 135 / K 4,70 / lactato 2,1 / pH 7,33 / HCO3 19,4 / BT 2,5 / PCR
22,1. Comentário: Paciente jovem, previamente hígida, com quadro de litíase e infecção urinária. Deve-se
pensar na possibilidade de sepse, diante da presença de SIRS, taquicardia e hipotensão, a exemplo. Os
resultados laboratoriais demonstram início da manifestação de gravidade e piora do quadro. Mecanismo
envolvido na IRA A Necrose Tubular Aguda (NTA) isquêmica é uma causa frequente de IRA oligúrica
em pacientes internados, especialmente na UTI, e relaciona-se ao efeito hemodinâmico da sepse. Há
vasoconstrição renal e vasodilatação sistêmica levando a lesão renal. A maioria dos casos de IRA ocorre
tipicamente no contexto de colapso hemodinâmico que requer suporte vasopressor. Diminuições na TFG
com sepse podem ocorrer mesmo na ausência de hipotensão. Outros fatores, talvez relacionados
inflamação, disfunção mitocondrial e edema intersticial. Sepse pode levar a danos endoteliais, o que resulta em microvascular trombose, ativação de espécies reativas de oxigênio e adesão de leucócitos e migração, todos os quais podem lesar as células tubulares renais. Estimação da TFG na IRA: As fórmulas (de
inulina, de creatinina medido, de Cockcroft-Gaul, do estudo MDRD) para estimativa do clearance de
creatinina não devem ser usadas no contexto de uma lesão renal aguda, uma vez que foram estimadas
em DRC. Nos aumentos superiores a 50% do valor basal da creatinina que ocorre em alguns dias, a TFG,
por definição, encontra-se maximamente reduzida (TFG <10-20ml/min). Estadiamento da gravidade da
IRA: De acordo com KDIGO 2012, por apresentar aumento da creatina 3x o valor de base e DU
<0,3ml/kg/h por mais de 24h, o paciente se enquadra no estágio III, isto é, apresenta uma lesão renal
aguda grave. Considerações: Identificação e controle do foco, ressuscitação precoce e tratamento de suporte.
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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
para identificar mecanismo da HSA; (5) painel de trombofilias (especialmente para pacientes jovens;
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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
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.
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• 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
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 anormal indica
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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
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
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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,
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
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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 Ehler-Danlos.
• 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

Sangramentos não aneurismáti-

Rigidez de nuca

Meningismo

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 na escala de Fisher, 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.
• 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.
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• 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
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).
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Analgesia, Sedação e Bloqueio Neuromuscular
INTRODUÇÃO
• Visão geral: 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.
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
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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.

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
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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.

• 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.
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• 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. 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.
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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.
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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.
• 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,
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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 metabólica. (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);
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.
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• 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.
• 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.
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• 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.
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INSUFICIÊNCIA ADRENAL (IA)
• Adrenal: Órgão responsável pela síntese de substâncias, tais como catecolamina, andrógenos, esteroides
e mineralocorticoides.
• Insuficiência adrenal: Distúrbio caracterizado por alteração da função adrenocortical, normalmente causando deficiência de glucocorticoides, mineralocorticoides e andrógenos adrenais.
• Etiologia e fisiopatologia: Pode ser primária ou doença de Adilson (doenças que afetam o córtex adrenal), secundária (doenças na hipófise, que causa deficiência de secreção de ACTH) e terciária (doença no
hipotálamo, com deficiência na secreção do CRH). Entre as causas de IA primária, podemos citar: autoimune,
infecção (tuberculose, fungos, citomegalovírus e HIV), metástase tumoral, doenças infiltrativas (amiloidose,
hemocromatose), hemorragia adrenal e medicamentos (metirapona, cetoconazol e aminoglutetimida). E,
como IA secundária ou terciária, uso exógeno de glicocorticoides, tumores da hipófise e doenças do hipotálamo, bem como síndrome da sela vazia. Atualmente, a principal causa é adrenalite autoimune.
• Fatores predisponentes IA aguda: Anestesia, hemorragia, trauma, ingestão excessiva de etanol, infecções, dor, grandes queimaduras, cirurgia, desidratação (diarreia ou vômitos intensos), hipotermia, IAM, hipoglicemia, febre e suspensão abrupta de corticoide em usuários crônicos.
• Manifestações clínicas: Ocorrem apenas quando há destruição de mais de 90% do córtex adrenal. Sintomas inespecífico incluem fadiga, perda de peso, anorexia, náusea e vômito, febre, constipação, dor
abdominal, diarreia, avidez por sal, síncope, mialgia e artralgia. E, no exame físico, observa-se
hiperpigmentação cutânea (decorrente do aumento secundário de ACTH; sinal específico de IA primária),
hipotensão postural e vitiligo. Sintomas psiquiátricos podem ocorrer em longa data. Em situações agudas,
paciente pode apresentar taquicardia, rápida evolução para choque hipovolêmico e refrataridade à
reposição de volume. No paciente critico, o aumento do nível de glicocorticoides nos tecidos durante doença aguda é uma importante resposta protetora do organismo. A IA funcional é caracterizada por nível
aumentado de cortisol (em termo absoluto), entretanto, não suficientes para controlar a resposta inflamatória, denomina-se “disfunção adrenal relacionada a doença crítica ou grave”.
• Exames laboratoriais: Hiponatremia e hipercalemia representam os achados laboratoriais clássicos;
pode ocorrer hipercalcemia. Destaca-se também azotemia, anemia e eosinofilia, além da acidose metabólica. A hipoglicemia não explicada pode ocorrer em IA aguda.
• Diagnóstico: A confirmação da insuficiência adrenal é por meio da dosagem de cortisol (sérico 8h ou
16h, salivar ou urina); valor basal ≤3µg/dL afirma o diagnóstico, e >19µg/dL praticamente exclui. Recomenda-se teste de estimulação adrenal com ACTH semissintético (cosintropina), em que valores de cortisol <20µg/dL conclui o diagnóstico. Além disso, realiza-se teste de tolerância à insulina. A diferenciação
entre IA primária e secundária é feita através da dosagem de ACH, atividade de renina plasmática e
dosagem de aldosterona. Para IA primária, também se realiza dosagem de autoanticorpos suprarrenais,
17OHP, ácidos graxos de cadeia muito longa e TC de abdome.
• Tratamento: A crise adrenal aguda representa uma emergência clínica com necessidade de tratamento
imediato. Na suspeita clínica, deve colher cortisol plasmático e prescrever glicocorticoides. Para hidratação
venosa, realiza-se soro fisiológico 0,9% somado a soro glicosado 5-10%. A hidrocortisona (100mg IV
em bolus) deve ser ´prescrita inicialmente, seguida de 50mg de 8/8 horas; pode ser adotada também
dexametasona 4mg IV. Sem necessidade de corrigir a deficiência de mineralcorticoides na fase aguda,
exceto se persistir hipercalemia. Após 1-3 dias, introduz-se corticoide oral.
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Distúrbios Hidroeletrolíticos e Acidobásicos
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.
• 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
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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).

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
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
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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.

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
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
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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 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.

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.
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• 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
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plasmática de potássio. Deve ser reservada para portadores de insuficiência renal ou hiperpotassemia
grave, potencialmente fatal, refratários às medidas conservadoras.

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,
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
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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.
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