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Vamos direto ao ponto a ser discutido nes-
te artigo de opinião de especialista, através da 
apresentação de um caso hipotético. 

Paciente com 70 anos foi admitido na UTI, 
oriundo do PS, com diagnóstico de choque e insu-
ficiência respiratória. Considera-se que a causa do 
choque já foi abordada (para simplificar a discus-
são). Com TOT, sedado e acoplado ao ventilador 
em modo pressão controlada, boa SpO2 com 
FiO2 0,5. Puncionado VJID com US. Passado 
SNE, feito cateterismo vesical. Colocado PAM ra-
dial. Em uso de noradrenalina (0,5mcg/kg/min), 
mantendo uma PAM 65mmHg. Diurese de 20ml 
na última hora. Feito gasometria com PaO2 
100mmHg, PaCO2 35mmHg, pH 7,30, HCO3 
18mEq/L, SatO2 96%, lactato 4,0mmol/L. Nas ho-
ras subsequentes, foi necessário aumentar a dose 
de noradrenalina (nora), progressivamente, com 
objetivo de sustentar a pressão arterial de 
65mmHg. O paciente evoluiu com choque refratá-
rio e óbito após 24hs na UTI. 

Por que o médico não agiu no sentido de 
corrigir a hipóxia tecidual que levou o paciente ao 
óbito? Será que ele foi iludido por alguma certeza?  

Neste artigo, mesclaremos, em muitos mo-
mentos, a minha visão pessoal, como especialista, 
com os necessários argumentos técnicos. A des-
crição das abreviaturas empregadas (auxiliares à 
leitura) e as referências (leituras sugeridas), são 
apresentadas ao final. 

O tratamento de pacientes graves repre-
senta sempre um desafio. Existe sempre um grau 
de incerteza quanto ao desfecho, e, como a medi-
cina trabalha com probabilidades, todos nós apli-
camos os princípios da medicina baseados em 
evidência. Nesse sentido, os princípios são procu-
rar a melhor evidência científica, sempre levando 
em conta a experiência do médico e os valores e 
circunstâncias do paciente, para decidir qual inter-
venção utilizar para tratar o paciente1.  

Segundo a pirâmide das evidências, a opi-
nião do especialista é o nível mais baixo, e os tra-
balhos randomizados controlados / metanálises 
são considerados os melhores. Os guidelines es-
tão no topo, são escritos por painel de especialis-
tas, fazem recomendações, revisam os artigos 
publicados sobre um determinado tema. 

Nesses quase 45 anos de formado e sem-
pre trabalhando como intensivista, diria com toda 
a clareza que o desfecho de um paciente grave 
em tratamento tem relação com quatro fatores cru-
ciais: conhecimento do profissional; comprometi-
mento com o caso; tempo de permanência na bei-
ra do leito extraindo informações; capacidade de 
fazer revisão e aprimoramentos na conduta traça-
da inicialmente (checar / ajustar/ corrigir/ acertar/ 
resolver). Para desenvolver o raciocínio relativo ao 
título instigante, vou utilizar esses quatro fatores 
sem obrigatoriamente seguir a ordem colocada. 

Quanto ao comprometimento do médico 
com o caso que está sob o seu tratamento, é uma 
questão de foro individual, relacionado à profissão 
que escolheu, sua postura no trabalho, e, portan-
to, difícil de julgar, se adequada ou não, a não ser 
no convívio diário com o colega. 

Quanto ao tempo de permanência na beira 
do leito pelos médicos, é fato que tem sido cada 
vez menor nos anos recentes, e alguns motivos 
para isso podem ser elencados. O uso de tecnolo-
gias e equipamentos disponíveis cada vez maior, 
que, por um lado, são importantíssimos por dispo-
nibilizar informações sobre a condição hemodinâ-
mica, facilitando o nosso trabalho, mas, por outro 
lado, tendem ou podem afastar o médico da beira 
do leito; o número de leitos sob sua responsabili-
dade em plantão - a lei coloca que são 10 leitos de 
UTI para 1 médico, um número muito grande para 
que o profissional possa dar a atenção devida a 
cada caso; o ensino da medicina intensiva que 
não faz parte da grade curricular da graduação e, 
portanto, não enfatizam esta necessidade. Na vida 
real, o médico examina o seu paciente para poder 
fazer a sua evolução e prescrição, mas fica pouco 
tempo na beira do leito. 

Quanto ao fator capacidade de fazer revi-
são e aprimoramentos na conduta traçada inicial-
mente, e, neste quesito, o que foi dito acima se 
junta para uma atitude que considero não adequa-
da diante do paciente grave, chocado. Se não se 
volta à beira do leito para ver o resultado do que 
foi feito, os ajustes sempre necessários não serão 
realizados. Lembro sempre que não há nada pior 
para o intensivista que perder um paciente e o que 
pode diminuir um pouco a nossa sensação de im-
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 potência é a consciência de que fizemos tudo o 
que era possível (ciência/experiência profissional) 
para evitar o óbito. 

Quanto ao conhecimento dos intensivistas 
para o tratamento da instabilidade hemodinâmica, 
o choque, oriundo das publicações científicas, es-
tá sempre avançando. O aumento da PAM resulta 
em aumento do fluxo de sangue aos tecidos e au-
menta a perfusão tecidual. 65mmHg tem sido co-
locado como “alvo” por várias publicações e guide-
lines, as quais revelam que a manutenção de ní-
veis maiores, 75, 85mmHg não melhoram os des-
fechos como a mortalidade2,3. 

Por outro lado, uma PAM inferior a 
60mmHg compromete a perfusão dos órgãos. A 
PAM é um determinante principal da pressão mé-
dia de enchimento sistêmico, que por sua vez, é 
muito importante no retorno venoso / DC. Nos 
anos recentes, tem sido enfatizado que sustentar, 
precocemente, uma PAM adequada no tratamento 
do choque, procurando evitar períodos prolonga-
dos de hipotensão. Essa visão tem levado os mé-
dicos a utilizar o “uso precoce” de drogas vasoati-
vas, a nora preferencialmente, para sustentar uma 
PAM de 65mmHg, alcançando o alvo4,5,6,7.  

Se, inicialmente, estava “tudo sob contro-
le”, uma boa PAM, de 65mmHg, com nora, por 
que esta evolução? A minha interpretação é que o 
médico, diante de um paciente em uso de nora 
com PAM 65mmHg, deixa de avaliar a perfusão.  

Vamos então comentar sobre a importân-
cia da perfusão tecidual.  

O déficit de perfusão tecidual deve ser 
sempre identificado e tratado. Dentre os quatro 
tipos de hipóxia (hipóxica / anêmica / isquêmica ou 
circulatória / mitocondrial) a que caracteriza o cho-
que é a isquêmica ou circulatória, onde há diminui-
ção do fluxo e a consequente diminuição da oferta 
de O2. A oferta de O2 aos tecidos, a DO2, é cal-
culada multiplicando-se o DC pelo CaO2. O CaO2 
depende do nível da hemoglobina, da saturação 
da hemoglobina pelo O2 e da pressão parcial do 
O2 no sangue arterial. Portanto, vários fatores 
contribuem para uma oferta adequada. Na micro-
circulação, a nível dos capilares, o O2 é liberado e 
por difusão chega às células para o metabolismo 
oxidativo / produção de ATP8. 

Mesmo com uma PAM 65mmHg com nora, 
devemos sempre avaliar / procurar na beira do 
leito os sinais de perfusão tecidual comprometida 
como extremidades frias, EC lentificado, cianose, 
presença de livores cutâneos, diurese baixa. No 
paciente sedado em VM, a avaliação da queda do 
sensório fica comprometida.  

Um comentário adicional sobre a diurese: é 
esperado que esteja baixa no choque e que me-
lhore com a sua resolução. É um parâmetro impor-
tante de perfusão tecidual, os rins. A melhor forma 
de preservar a função renal é restaurar o volume 
circulante e melhorar a PA. 

Também, mesmo com uma PAM 65mmHg 
com nora, devemos sempre checar dados labora-
toriais que refletem a perfusão tecidual: a SvcO2, 

os níveis de lactato, o Delta CO2, a relação entre 
o VCO2/VO2. Vamos comentar um pouco sobre 
cada parâmetro. 

Há pouco mais de duas décadas, Rivers 
enfatizava a necessidade de intervenções adicio-
nais no que ele chamou de choque críptico, condi-
ção na qual as intervenções para tratamento do 
choque haviam sido tomadas, a SvcO2 mantinha-
se baixa e o lactato alto após seis horas de trata-
mento9. Seu trabalho em pacientes com sepse e 
choque séptico mostrou que pacientes apresenta-
vam uma mortalidade menor quando alcançavam, 
nas primeiras seis horas, uma SvcO2  70%, a 
chamada EGDT (terapia precoce com objetivos 
definidos)10. 

Verdades colocadas caem por terra com 
publicações posteriores com o mesmo desenho e 
que mostram resultados diferentes. Novos traba-
lhos foram publicados e conceitos como “valores 
supranormais de DO2 e VO2” (Shoemaker)11, 
“alcançar/ter como meta SvcO2 de 70% em 6 ho-
ras”, preconizada por Rivers, não mostraram be-
nefícios na redução da mortalidade, e termos co-
mo “adequar”, “otimizar” determinados parâmetros 
de monitorização hemodinâmica (MH) passaram a 
ter preferência entre nós. 

Ainda em relação à SvcO2, o acompanha-
mento ideal seria com a monitorização contínua 
por um cateter de fibra ótica com dados obtidos 
por espectrofotometria de reflexão. Só que o cate-
ter é caro e não disponível em muitos lugares. En-
tão, podemos substituir por uma amostra de san-
gue coletada do cateter colocado em VCS/átrio D. 
Quando baixa, pode ser por queda da oferta do 
DC ou pelo aumento da extração de O2 pelos teci-
dos, e, comumente, os dois fatores estão presen-
tes. O valor da SvcO2 se modifica rapidamente 
após as intervenções12. 

Quanto ao lactato, parâmetro importantíssi-
mo para acompanhar a evolução da hipóxia teci-
dual no choque, havendo relação clara entre a 
queda dos seus níveis e desfechos13,14. A queda 
dos níveis do lactato não ocorre imediatamente, 
não é rápida, havendo a necessidade, conforme 
os trabalhos mostram, de haver intervalo de tempo 
de, pelo menos, duas horas para uma avaliação 
sequencial ser valorizada. 

Outros parâmetros importantes para avali-
ar a perfusão que não devem ser esquecidos são 
a diferença venoarterial de CO2 (PvCO2-PaCO2), 
o Delta CO2, o Gap CO2, que correlaciona-se 
com a perfusão tecidual comprometida principal-
mente por diminuição do fluxo de sangue, diminui-
ção do DC 15 e, também, a relação entre o Gap 
CO2 e a diferença de conteúdo arteriovenoso de 
O2 (C(a-v)O2), Delta CO2/C(a-v)O2, que possui 
boa relação com o metabolismo anaeróbio e cor-
relaciona-se com os níveis de lactato arterial16. 

Assim, após identificar uma perfusão teci-
dual inadequada, enfrenta-se a questão: o que eu 
devo fazer, como agir?  

A resposta não é simples. Vamos começar 
olhando os componentes da DO2 (DC x CaO2), 
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 procurar identificar as anormalidades e agir, fazer 
intervenções para corrigi-las. Podemos e devemos 
tentar corrigir/otimizar os seus componentes quan-
do abordamos o paciente com instabilidade hemo-
dinâmica.  

Especificamente, é o que aqui se discute, 
quando temos a PAM 65mmHg com nora e dados 
presentes de má perfusão tecidual / hipóxia teci-
dual.  

Quanto ao nível da hemoglobina, é óbvio 
que deva ser adequado para o transporte de O2. 
Se existe anemia, ela deve ser corrigida. Choca-
do, sem sangramento e com anemia presente 
existe a discussão de que “alvo”, que nível de he-
moglobina devemos obter, corrigindo a anemia, 
para garantir uma boa oferta de O2. Este nível já 
foi 10g/dL com Rivers, de 7g/dL com Hébert 17. 
Por consenso, todos aceitam que menor que 7g/
dL deve corrigir e que maior 10g/dL nunca é ne-
cessário. 

Quanto ao nível de PaO2 e SatO2, tam-
bém é lógico que devam ser mantidas adequadas 
para uma boa oferta de O2. Os pacientes graves, 
chocados, invariavelmente evoluem com Insufici-
ência Respiratória Aguda e são colocados em pró-
tese ventilatória. A relação p/F ruim geralmente 
está presente, e medidas relacionadas ao suporte 
ventilatório são tomadas para melhorar a troca e 
garantir PaO2 e SatO2 satisfatórias. O uso de fra-
ções altas de O2 e titulação da PEEP para valores 
maiores são feitas frequentemente com este obje-
tivo. Algumas vezes, manobras de recrutamento e 
uso de pronação também são utilizadas. 

Podemos, também, intervir para melhorar a 
perfusão tecidual otimizando o volume intravascu-
lar e adequando o DC. Na análise dos determinan-
tes do VS (pré-carga, contratilidade e pós-carga) e 
FC, a fim de otimizar o DC, estão os principais 
problemas a serem abordados. 

A correção do déficit de volume intravascu-
lar com a administração rápida de fluidos repre-
senta um dos pontos principais no tratamento do 
paciente com instabilidade hemodinâmica18. O 
manejo da reposição de fluidos no paciente grave 
pode ser visto conceitualmente através de quatro 
fases: ressuscitação, otimização, manutenção e 
descalonamento19.  

Quanto a otimizar o volume intravascular, 
com a “hipotensão já corrigida” (65mmH com 
nora), na beira do leito alguns dados podem nos 
ajudar a inferir o “status intravascular”. Taquicar-
dia, amplitude de pulso diminuída, colabamento de 
veias periféricas, diurese baixa, nos levam a pen-
sar na possibilidade de hipovolemia. Ao contrário, 
jugulares túrgidas, hepatomegalia, edema periféri-
co, terceira bulha na ausculta, estertores bolhosos 
sugerem sobrecarga de volume, hipervolemia. Na 
radiologia, a cardiomegalia e sinais de congestão 
pulmonar falam a favor deste último raciocínio. 

A fisiologia é importante para a compreen-
são do que fazer. O retorno venoso é a entrada do 
fluxo de sangue no coração direito. Em condições 
normais, o retorno venoso é igual ao DC. Em rela-

ção ao retorno venoso, três são os determinantes: 
a pressão média de enchimento sistêmica, a pres-
são no átrio direito e a resistência imposta ao re-
torno venoso. Outro conceito importante é o de 
volume estressado e volume não estressado. A 
camada elástica das veias acomoda o sangue, e o 
volume que estressa a parede vascular é o res-
ponsável pelo fluxo gerado20.  

Na curva que relaciona pressões de enchi-
mento (PVC) e o VS, temos a fase ascendente, a 
“rampa”, onde o aumento da pré-carga determina 
o aumento do VS, e mais adiante, na curva, temos 
o “plateau”, onde o aumento da pré-carga, das 
pressões de enchimento (PVC), não traz ganho no 
DC, podendo ocasionar efeitos adversos como a 
sobrecarga de volume. A disfunção ventricular faz 
com que a curva se modifique, a fase de “rampa” 
seja encurtada e, rapidamente, o aumento da pré-
carga atinge a fase de “plateau”, podendo impor a 
sobrecarga de volume. 

Com este raciocínio, ter acesso às pres-
sões de enchimento, como a PVC, que durante 
anos nos ajudaram na avaliação do intravascular, 
da pré-carga e, junto com os dados descritos aci-
ma, nos faziam tomar decisões: PVC baixa, faz-se 
volume; PVC elevada, não se faz volume e se 
avalia qual o motivo da PVC alta. Por outro lado, 
há que se ter cuidado, pois medir pressão não é 
sinônimo de medir volume. Além disso, interferên-
cias como pressão intratorácica, função de VD, 
resistência venosa e volume intravascular propria-
mente dito interferem no seu valor21.  

Passamos a chamar de pacientes respon-
dedores, quando o volume aumenta o DC na fase 
de “rampa”, e pacientes não respondedores, quan-
do o volume não aumenta o DC na fase de 
“plateau”. Respondedor, não respondedor, e ainda 
temos o conceito de fluido responsividade, defini-
do como o aumento do DC 15% após a infusão de 
fluidos22.  

Trabalhos publicados utilizando este con-
ceito, passaram também a utilizar os termos parâ-
metros estáticos e os dinâmicos (vamos comentar 
mais adiante) para avaliar a fluido responsividade. 
Como a mortalidade é maior em pacientes que 
apresentam dados compatíveis com sobrecarga 
de volume / BH muito positivo ao longo da evolu-
ção, a visão que devemos fazer volume somente 
em pacientes fluido responsivos é a correta.  

Voltando às pressões de enchimento 
(PVC), essas são consideradas parâmetros estáti-
cos para avaliar a fluido responsividade, e se mos-
tram pouco acurados. Autores têm colocado que 
os valores extremos da PVC, muito baixos ou mui-
to elevados (limites de segurança), podem ser va-
lorizados de acordo com o contexto clínico23. 

Dois outros conceitos, ressuscitar e desafi-
ar com fluidos. No choque hemorrágico, por exem-
plo, a visão de reposição rápida de fluidos é o que 
chamamos de ressuscitação com fluidos. Na 
sepse, na hipotensão associada à hipoperfusão 
temos a recomendação de ressuscitar com fluidos, 
30ml/kg em três horas. O conceito de desafiar 
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 com fluidos engloba a avaliação da fluido respon-
sividade e a avaliação da resposta, positiva ou 
não. Quanto a repor de fluidos, qual volume, neste 
ponto, publicações apontam que a maioria dos 
intensivistas, quando desafiam com fluido, o fa-
zem com o uso de 500ml/20min, com solução cris-
talóide isotônica24.  

Ainda neste contexto, poderíamos avaliar a 
fluido responsividade, a resposta à infusão de flui-
dos, sem fazer fluidos, através de um parâmetro 
dinâmico? Temos a avaliação do Delta PP. A in-
terferência da VM em aspectos hemodinâmicos 
tem um ponto muito interessante, que é a possibi-
lidade da avaliação da fluido responsividade.  

Na VM, a aplicação da ventilação com 
pressão positiva determina: o aumento da pressão 
intratorácica / transpulmonar / alveolar; o aumento 
da pressão em AD, interferindo no retorno venoso, 
comprimindo vasos pulmonares e, na zona III, de-
terminando um efeito chamado “squeeze”, 
“empurrando o sangue presente nestes vasos pa-
ra o VE, e, por gradiente de pressão transmural, 
diminui a pós-carga de VE”.  

Na fase inspiratória e expiratória, durante a 
VM, ocorre “interferência” na curva da pressão 
arterial, que, quanto maior o percentual de varia-
ção da curva de pressão arterial durante o ciclo 
respiratório, maior a chance de hipovolemia e o 
paciente ser fluido responsivo.  

Estes parâmetros, VPS, VPP e VVS, pas-
saram a ser chamados de parâmetros dinâmicos 
para avaliar a fluido responsividade e se mostra-
ram acurados. Para valorizar este parâmetro, o 
paciente deve estar acoplado ao ventilador, em 
modo controlado, com volume corrente de pelo 
menos 8ml/kg e sem arritmias.  

Em modo PSV, por exemplo, não tem va-
lor. Se usamos estratégia de VM protetora para 
ventilar nossos pacientes, podemos ajustar o VT 
para 8ml/kg por um minuto, verificar a VPP e deci-
dir. Vários monitores disponibilizam esta variável, 
a VPP.  

Vale lembrar também que fluido responsivi-
dade não é sinônimo de fluido necessidade. Se 
temos a perfusão tecidual comprometida, mesmo 
com a PAM 65mmHG com nora, e a VPP está su-
perior a 15%, devemos proceder a reposição de 
fluidos, 500ml/20 min e reavaliar logo a seguir 25,26. 

Também, a manobra da elevação passiva 
das pernas (EPP) a 45º é aplicada em associação 
com testes dinâmicos de avaliação de resposta a 
volume. Como vantagem, a EPP pode ser usada 
em pacientes em respiração espontânea e tam-
bém os que estejam em VM com estímulo respira-
tório. Nesta manobra, à beira do leito, a aferição 
basal é realizada com o paciente em decúbito dor-
sal, com a cabeceira a 45º e pernas na horizontal. 
A cabeceira é, então, rebaixada e as pernas são 
elevadas a 45º. Após 4 minutos, faz-se nova aferi-
ção e retorna à posição original. O sangue das 
veias de capacitância das pernas caminha em di-
reção (“autotransfusão”) ao compartimento intrato-
rácico (VCI / AD). De forma temporária e reversí-

vel, mimetiza uma infusão rápida de volume, em 
torno de 300ml. O uso do US observando a res-
posta positiva do DC (vide abaixo) é importante. 
Na ausência do US, pode-se observar a variação 
para maior da pressão de pulso (PAS-PAD), que 
tem uma relação direta com o volume sistólico. 
Resposta positiva com a manobra, segue-se a re-
posição de fluidos 27.   

Quanto ao DC, sua adequação / otimiza-
ção, se não temos esta variável monitorada, torna-
se difícil, mas temos que agir, se estou sustentan-
do uma PAM 65mmHg com nora e a perfusão está 
ruim, devo procurar evidências de DC baixo. Uma 
SvcO2 que não melhorou após a reposição de flui-
dos pode indicar DC baixo e necessidade de ino-
trópicos. Comentado acima, uma PVC alta pode 
também indicar disfunção ventricular. Uma Gap de 
CO2 elevado fala a favor de hipofluxo, DC baixo. 
Na beira do leito, terceira bulha, estertores bolho-
sos, jugulares túrgidas, hepatomegalia, ascite, 
edema MMII. Na radiologia, cardiomegalia e con-
gestão pulmonar. Todos esses dados podem levar 
a decisão de introduzir um inotrópico, a dobutami-
na, para melhorar o DC e a perfusão tecidual. 

Não podemos deixar de comentar que na 
avaliação de aspectos hemodinâmicos, cada vez 
mais os intensivistas são treinados e usam a US. 

Método não invasivo, a US permite monito-
rização na beira do leito, intermitente, operador 
dependente, com potencial para diagnóstico 
(etiológico). Pode trazer informações sobre uma 
hipovolemia absoluta ou relativa. Neste caso, te-
mos os ventrículos com hipercontratilidade 
(colapsáveis) com uma VCI (colabada) marcada-
mente também colapsável e/ou estreita, fina “flat”. 
Pode-se medir ainda o percentual de variação res-
piratória da VCI (Delta VCI) em pacientes sob VM, 
e, quando maior que 12%, prediz fluido responsivi-
dade. O conceito de tolerância a volume com a US 
pulmonar também é muito importante. A US com o 
doppler possibilita medir a velocidade do fluxo de 
sangue, e, olhando a integral da velocidade-tempo 
acoplado à seção da área do vaso, medir o fluxo, 
o DC. A avaliação da contratilidade global, VE/VD, 
traz dados importantes sobre como decidir as in-
tervenções 28,29,30. 

Devemos, também, citar o uso de duas 
tecnologias que passamos a chamar de Monitori-
zação Hemodinâmica Avançada (MHA). Baseia-se  
no seguinte conceito: conjunto de dados, incluindo 
o DC, que, quando obtidos em pacientes graves, 
selecionados, permitem uma “leitura completa” da 
sua condição hemodinâmica e, quando interpreta-
dos por um médico familiarizado com a técnica, 
facilitam a tomada de decisão do que deve ser 
feito para tratá-los. É representada por duas tec-
nologias disponíveis: o cateter da artéria pulmonar 
(Swan-Ganz) e a mensuração do DC por análise 
de contorno de pulso “calibrado” por termodiluição 
transpulmonar31.  

Também podemos ter dados como avalia-
ção do dP/dt, VVS, elastância dinâmica, incorpora-
dos a um tipo de MHA com inteligência artificial 32. 
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  Em relação ao nosso artigo, uma PA 
65mmHg sustentada com nora com a avaliação de 
dados perfusionais ruins, poderia levar ao uso da 
MHA.  

Sustentar uma PAM 65mmHg com nora 
não é suficiente. É uma intervenção importante, 
diminui o tempo de hipotensão, mas não garante 
que a perfusão melhore.  

Por outro lado, pode induzir o médico ao 
erro, achando que está tudo bem. O alvo de PA foi 
atingido e paro por aqui. Está errado. É a ilusão de 
uma certeza. Cabe ao médico sempre olhar, no 
paciente chocado, os dados perfusionais. Deve ir/
voltar à beira do leito e também avaliar a perfusão 
tecidual laboratorialmente. Perfusão ruim é sinôni-
mo de checar os componentes da DO2, identificar 
problemas e corrigi-los. 

Vamos então a três exemplos simples: 
1 - Paciente admitido chocado na UTI, 

após procedimentos iniciais, incluindo TOT/VM (vc 
8ml/kg)/PAM, foi associado nora para manter uma 
PAM 65mmHg. Ao se retornar à beira do leito, en-
contra-se FC 120bpm, diurese zero na última hora 
e EC lentificado. No monitor, VPP com valor de 
18%. Diante desta informação, decide-se em repor 
fluidos, 500ml/20min de cristalóide isotônico e a 
VPP cai para 12%. Houve diminuição da FC, me-
lhora do EC e da diurese. Também foi coletada 
uma gasometria antes da intervenção que mostrou 
lactato elevado. O paciente será reavaliado e re-
petida a avaliação do lactato mais adiante; 

2 - Paciente admitido chocado na UTI, 
após procedimentos iniciais, incluindo PVJID/
PAM, foi associado nora para manter uma PAM 
65mmHg. Ao se retornar à beira do leito e observa 
jugulares túrgidas. A PVC está elevada. Coletado 
gasometria arterial e venosa central. A SvcO2 está 
baixa e o Delta CO2 está alargado. Faz-se a asso-
ciação de dobutamina e se repete a gasometria 
venosa central com melhora da SvcO2. Também, 
na gasometria antes da intervenção o lactato esta-
va elevado. O paciente será reavaliado e repetida 
a avaliação do lactato mais adiante; 

3 - Paciente admitido chocado na UTI, 
após procedimentos iniciais, incluindo TOT/VM, foi 
associado nora para manter uma PAM 65mmHg. 
O resultado da gasometria que mostra lactato ele-
vado. Na beira do leito, se observam livores cutâ-
neos e diurese ausente na última hora. Com o US 
detecta-se uma variabilidade grande da VCI com o 
ciclo respiratório e contratilidade muito diminuída 
de VE. Diante desta informação, opta-se por asso-
ciar dobutamina / repor volume judiciosamente 
para o paciente. O paciente será reavaliado e re-
petida a avaliação do lactato mais adiante. 

Vejam que, nos três casos, mesmo com 
uma PAM 65mmHg com nora, o médico procurou 
e encontrou dados perfusionais ruins. Passo se-
guinte, avaliou os componentes da DO2, encon-
trou anormalidades e agiu para corrigi-las. Em to-
dos os casos, destaco a importância da avaliação 
do lactato. 

Discutimos neste artigo que o destino do 

paciente, talvez, pudesse ser diferente e que, 
quanto à conduta do médico, é bastante provável 
que tenha sido “iludido com uma certeza”.  

Corrigir a macrocirculação não é sinônimo 
de corrigir a microcirculação. A introdução da nora 
lá na fase inicial do tratamento do choque pode 
trazer ao médico intensivista a impressão que ele 
“resolveu” uma questão principal, e, a partir dali o 
médico acha que o paciente terá uma evolução 
boa, pois “resolveu os níveis tensionais”. É como 
se a partir daquele momento o próprio paciente, 
“já com os suportes oferecidos” devesse melhorar. 

Não foi o que ocorreu. A atitude correta, 
quanto à PAM, pode não estar necessariamente 
associada à melhora da perfusão tecidual.  

Mais do que apontar erros, o objetivo desta 
publicação é fazer com que o médico não negli-
gencie nunca os dados perfusionais e saiba como 
agir para corrigi-los.  

Tais atitudes dão trabalho ao médico. Ir 
rever o paciente na beira do leito, procurar dados 
que caracterizem má perfusão, incluindo dados 
laboratoriais.  

Passo seguinte, identificar, olhando os 
componentes da DO2 e, usando informações da 
própria beira do leito e vários dados, que podem e 
devem ser obtidos, de laboratório/imagem/
dispositivos/tecnologias, decidir as intervenções 
apropriadas a cada caso. 

Ao concluir, é possível apresentar um resu-
mo de todo o artigo com a seguinte linha de ação: 
PAM 65mmHg com nora = avaliar a perfusão. Per-
fusão ruim? Agir para corrigir a má perfusão.  

Jamais seja iludido com uma PAM 
65mmHg com noradrenalina, isto nunca foi uma 
certeza. 

 
 

Lista de abreviaturas: 

ATP – adenosina trifosfato 
átrioD ou AD – átrio direito 
BH – balanço hídrico 
CaO2 – conteúdo arterial de oxigênio no sangue 
arterial 
DC – débito cardíaco 
Delta CO2 ou Gap CO2 – diferença ente o nível 
de CO2 venoso e arterial 
Delta PP – variação da pressão de pulso arterial 
Delta VCI – percentual de variação da veia cava 
inferior 
DO2 – oferta de oxigênio aos tecidos 
dP/dt - taxa de variação de pressão no tempo 
EC – enchimento capilar 
EPP – elevação passiva das pernas 
FC – frequência cardíaca 
FiO2 – fração inspirada de oxigênio  
HCO3 – nível de bicarbonato 
InsufRespAguda – insuficiência respiratória aguda 
MHA – monitorização hemodinâmica avançada 
MMII – membros inferiores 
nora - noradrenalina  
O2 – oxigênio 
PA – pressão arterial 
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 PaCO2 – pressão parcial de gás carbônico no 
sangue arterial 
PAM – pressão arterial média 
PaO2 – pressão parcial de oxigênio no sangue 
arterial 
PAS-PAD – pressão arterial sistólica menos a 
pressão arterial diastólica 
PEEP – pressão positiva no final da expiração 
pH – concentração de [H+] em uma solução 
PSV – pressão de suporte 
PVC – pressão venosa central 
PVJID – punção veia jugular interna direita 
Relação p/F – relação entre o valor da PaO2 e a 
FiO2 
SatO2 – saturação da hemoglobina pelo oxigênio 
no sangue arterial 
SNE – sonda nasoentérica 
SpO2 – saturação periférica da hemoglobina pelo 
oxigênio 
SvcO2 – saturação da hemoglobina pelo oxigênio 
no sangue venoso central 
TOT – tubo orotraqueal 
US – ultrassonografia 
UTI – unidade de terapia intensiva 
VC – você 
VCI – veia cava inferior 
VCO2 – produção de gás carbônico  
VCS – veia cava superior 
VD – ventrículo direito 
VE – ventrículo esquerdo 
VJID – veia jugular interna direita 
VM – ventilação mecânica 
VO2 – consumo de oxigênio pelos tecidos 
VPS – variação da pressão sistólica arterial 
VS – volume sistólico 
VT – volume corrente 
VVS – variação do volume sistólico 
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