OTIMIZAÇÃO HEMODINÂMICA PRECOCE EM PACIENTES COM CHOQUE SÉPTICO
I - INTRODUÇÃO: A resposta inflamatória presente nos pacientes sépticos, tem como
consequência alterações circulatórias graves, que levam a um desequilíbrio entre a oferta
(DO2) e demanda de oxigênio, resultando em hipóxia tecidual, que deverá ser identificada e
tratada precocemente, durante as horas de ouro, para prevenir a disfunção orgânica e
morte celular1. A transição para uma condição grave e irreversível ocorre nas horas iniciais,
geralmente desperdiçadas no departamento de emergência, enfermaria, ou mesmo na
UTI2. O controle inicial do paciente instável baseia-se em variáveis fisiológicas, tais como a
pressão arterial, freqüência cardíaca e débito urinário, entretanto alguns pacientes
apresentam importante desequilíbrio na oxigenação tecidual com estes parâmetros ainda
normais. A saturação venosa mista de oxigênio cai quando a DO2 é comprometida, ou
então a demanda excede a oferta de oxigênio, servindo como marcador de adequado
aproveitamento tecidual de oxigênio. A implementação de uma estratégia de reanimação,
iniciada precocemente, durante as primeiras seis horas de admissão no departamento de
emergência, baseada na manipulação da pré-carga, pós-carga e contratilidade miocárdica,
com o objetivo de otimizar a saturação venosa central de oxigênio (SvcO2), mostra
benefícios incontestáveis3.
II - GRAU DE RECOMENDAÇÃO: Grau 1B
III - ALGORITMO (adaptado de Rivers E, et al.3):
Pacientes com sepse grave ou choque séptico
Suplementação de O2 ou ventilação
mecânica S/N – SpO2 >95%

Acesso venoso e arterial

PVC >12 mmHg*

NÃO

RL e HES 10 % (200/0.5)

SIM
PAM ≥70 mmHg e ≤120 mmHg

NÃO

SIM
SvcO2 ≥ 70%

NÃO

NÃO

Vasopressores

Inotrópicos

Transfusão CH se HT <25%

SIM
Meta hemodinâmica alcançada?
SIM

Manter suporte

*PVC > 16 em pacientes sob VM
IV - CONCLUSÃO: A intervenção terapêutica iniciada precocemente, baseada em metas de
otimização hemodinâmica, para restabelecer o equilíbrio da oxigenação tecidual, traz
benefícios a curto e longo prazo.
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