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EDITORIAL EDITORIAL 

 

Celeste Dias 
Antero Fernandes, Paulo Costa, Silvina Barbosa 
 
Apesar de este número da Revista Portuguesa de Medicina Intensiva ser sobretudo monotemático e, 

especialmente dedicado ao rim e técnicas de substituição renal contínuas, gostaria de, nesta primeira página, 

prender a atenção dos leitores sobre uma questão essencial para sobrevivência da Revista. 

Qual o interesse para os Intensivistas da publicação de expressão portuguesa?  

Porque devemos investigar e publicar em português na área da Medicina Intensiva? 

As revistas biomédicas de maior impacto são publicadas em língua inglesa e têm sobretudo origem em países da 

América do Norte, Europa e Austrália. Sendo a comunidade científica mundial predominantemente anglo-

saxónica, as publicações noutras línguas têm óbvia dificuldade em impôr-se. Contudo, muitos dos artigos 

médicos publicados nunca são citados, o que significa que não são lidos ou são considerados insignificantes. [1] 

Segundo o Observatório da Língua Portuguesa e o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o português 

está hoje entre as oito línguas com maior número de falantes no mundo (cerca de 180 milhões de habitantes), 

sendo a terceira do mundo ocidental, atrás somente do inglês e do espanhol. Entretanto, o seu reconhecimento 

internacional ainda está longe dos níveis conquistados pelo inglês, ou mesmo, pelo espanhol. 

O elevado número potencial de leitores que a escrita científica em língua portuguesa tem só atingirá 

concretização se os temas das publicações forem de encontro às necessidades desta população e se a sua 

credibilidade científica atingir um patamar de inovação e rigor.  

Os profissionais de saúde têm como objectivo principal do seu trabalho preservar a saúde e curar a doença. O 

estudo, a análise crítica dos seus resulstados e a inquietação das perguntas levantadas pelos seus insucessos 

têm ser acompanhadas pelas novas ideias de tentar melhorar. O produto final do processo científico é a sua 

concretização em artigo publicável em revista biomédica. Por isso devemos investigar e publicar. [2,3] 

Os profissionais de saúde e autores de língua portuguesa que têm a coragem de submeter os seus resultados e 

novas ideias em revistas não indexadas cujo impacto científico é à priori limitado merecem o mais justo incentivo 

que um autor pode esperar - a ampla divulgação do seu trabalho. 

Dos editores da RPMI fica o compromisso de reinventar com a necessária imaginação, engenho e resistência a 

revista para concretizar um desejo que é de todos os que praticam Medicina Intensiva - inserir a revista no 

circuito do processo de transferência da informação científica. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Prado RA, Ojeda AG, Marquez HA. Obtener la revista ideal. Un equilibrio difícil. Cirujano General Vol. 23 (4) 
2001: 304-307. 

2. F. Alfonso. Revistas biomédicas españolas: relevancia académica, impacto científico o factor de impacto. 
¿Qué es lo que importa? Rev Neurol 2009, 48(3): 113-116. 

3. Poblacion DA; Goldenberg S, Montero EFS, Moreira MB, Pellizom RF. Revistas Brasileiras Publicadoras de 
Artigos Científicos em Cirurgia. I – Características estruturais e administrativas das revistas. Acta Cirúrgica 
Brasileira Vol 17 (6) 2002: 359-369. 



 

 



Rev Port Med Int 2009; 16(2) 

 

9 

CARTA DO PRESIDENTE DA SPCI LETTER FROM THE SPCI PRESIDENT 

 

Paulo Maia 
 
A direcção da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos (SPCI) decidiu eleger "o rim e o doente crítico" 

como o tema da reunião monotemática em 2009, pelo que se associou à Sociedade Portuguesa de Nefrologia 

(SPN) na organização deste evento. Outras iniciativas integradas na mesma temática incluem a elaboração de 

consensos sobre “suporte renal no doente crítico”, orientadas por um grupo de especialistas nomeados pelas 

duas sociedades, sob a coordenação dos Drs. Armindo Ramos e Pedro Ponce, e seguindo um projecto mais 

abrangente orientado pelos Drs. Filipe Froes (coordenador), Paulo Martins e pelo Prof. Doutor José Artur Paiva. 

A Revista Portuguesa de Medicina Intensiva, que retoma a edição de números monotemáticos, procurando 

contribuir para uma mais aprofundada e actualizada discussão do “estado da arte” relativo a diversos assuntos, 

seleccionou o mesmo tema; os editores contribuem assim para que o trabalho que está a ser desenvolvido por 

diferentes grupos e em várias vertentes se valorize mutuamente. A direcção da SPCI está a criar as condições 

para concretizar a realização de uma plataforma para colheita de dados em tempo oportuno, de carácter nacional 

e seguindo os critérios definidos no proposto Centro Nacional de Tratamento de Dados 

(http://www.spci.org/documentos/?imr=11&imc=11n). 

Apesar destas iniciativas devidamente programadas e em desenvolvimento, o surgimento da pandemia de gripe 

A, com as potenciais repercussões que pode ter, principalmente pelas implicações que o elevado número 

estimado de admissões em cuidados intensivos pode condicionar e pelas exigências a nível de organização, de 

equipamentos e de critérios de triagem para respeitar a equidade no acesso aos cuidados de saúde, merece 

uma atenção muito especial desta direcção da SPCI. 

Em carta dirigida aos responsáveis das UCIs Portuguesas, a SPCI associou-se ao Director Geral da Saúde, Dr. 

Francisco George, para realçar a importância que neste contexto assume “A vacina da gripe sazonal (que não 

confere protecção contra a gripe pandémica), mas cuja administração representa mais um elemento na 

estratégia de preparação ao facilitar o diagnóstico diferencial dos síndromas gripais e na prevenção do 

absentismo laboral” procurando assim “sensibilizar no sentido de assegurar que todos os colaboradores 

envolvidos na prestação de cuidados a doentes recebam atempadamente a vacina da gripe sazonal” 

(http://www.spci.pt/noticias/?imr=2&imc=2n&id=164).  

Ainda neste contexto, outras iniciativas governamentais e de sociedades científicas estão a ser desenvolvidas: 

de entre elas, merece destaque desde já o registo "H1N1 FLU REGISTRY ON INTENSIVE CARE” 

(http://www.h1n1registry.com/) promovido pela European Society of Intensive Care Medicine - ESICM e 

coordenado em Portugal pelo vice-presidente da SPCI Dr. Ricardo Matos.  

A qualidade e o resultado dos projectos acima citados dependem do empenho de todos nós! 

 

http://www.spci.org/documentos/?imr=11&imc=11n
http://www.spci.pt/noticias/?imr=2&imc=2n&id=164
http://www.h1n1registry.com/




Rev Port Med Int 2009; 16(2) 

 

11 

 

ARTIGOS ORIGINAIS ORIGINAL ARTICLES 

 

TISS-28 (Therapeutic Intervention Scoring System)  
e sua capacidade prognóstica 

TISS-28 (Therapeutic Intervention Scoring System) and its prognostic value 

Pinto, T; 
*
 Pires, M

 *
 

*
 UCI Polivalente do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

RESUMO 
Introdução: As escalas de avaliação da carga de 

trabalho de enfermagem são uma ferramenta de 
gestão importante em cuidados intensivos, sendo o 
TISS-28 uma das mais utilizadas. Contudo, o TISS 
tem sido também usado como indicador da gravidade 
/ prognóstico. No entanto, será que se justifica esta 
utilização, quando existem diversos índices de 
avaliação da gravidade / prognóstico construídos 
especificamente para esse fim?  
Objectivo: Avaliar a capacidade prognóstica do TISS-
28. Material e Métodos: Este estudo teve por base 
uma análise correlacional e retrospectiva das 
avaliações do TISS-28, dos índices de gravidade e da 
mortalidade dos doentes internados na Unidade de 
Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) do Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD), EPE, de 1 de Janeiro de 2005 a 31 de 
Dezembro de 2007.  
Resultados: Foram analisadas 6568 avaliações do 
TISS-28 referentes a 902 doentes. A idade média foi 
63 anos e 59% dos doentes eram do sexo masculino. 
A demora média foi 6,3 dias e 16,6% dos doentes 
faleceram na UCIP. Existe correlação directa 
moderada, muito significativa, entre o TISS-28 inicial 
e o APACHE-II (r=0,458), o SAPS-II (r=0,463), o 
MPM-II0 (r=0,466) e o SOFA0 (r=0,532). A correlação 
entre a mortalidade bruta e o TISS-28 médio 
(rpbi=0,4677) é maior do que com o TISS-28 inicial 
(rpbi=0,2934) e existe diferença muito significativa 
(p<0,000) entre a média do TISS-28 médio e o TISS-
28 inicial dos que faleceram e dos que tiveram alta.  
Conclusões: Não é fiável utilizar os valores do TISS-
28 para avaliar a gravidade/prognóstico dos doentes 
internados na UCIP, pois a percentagem de doentes 
em que se pode atribuir a variabilidade do TISS-28 à 
dos índices de gravidade ou à mortalidade é muito 
baixa (<30%). Assim, a avaliação da 
gravidade/prognóstico dos doentes deverá ser feita 
através de escalas desenvolvidas especificamente 
com esse objectivo. No entanto, deve ser valorizada a 
utilidade do TISS-28 como ferramenta de gestão dos 
recursos de enfermagem.  
Palavras-Chave: TISS-28, Unidade de Cuidados 
Intensivos, prognóstico, carga de trabalho de 
enfermagem, índice de gravidade, modelo 
prognóstico. 
 
 

Correspondência: 

Tiago Pinto 
UCI Polivalente do CHTMAD 
Unidade Hospitalar de Vila Real, EPE 
Vila Real 
Portugal 

Email: tampinto@portugalmail.pt 

ABSTRACT 

Introduction: Nursing workload evaluation scales are a 

management tool often used in intensive care, TISS-
28 being one of main ones, is also used as a 
prognosis / severity indicator. However, can we justify 
this use while knowing that there are 
prognosis/severity evaluation methods specifically 
validated to that purpose? Objectives: Evaluation of 
TISS-28 prognosis capabilities. Material and Methods: 
This study was based on a retrospective correctional 
analysis of TISS-28 evaluations concerning to the 
severity and mortality indexes of the patients confined 
to the All-Purpose Intensive Care Unit (UCIP) of the 
Trás-os-Montes e Alto Douro Medical Center 
(CHTMAD), EPE, from  the 1

st
 of January 2005 to the 

31
st
 of December 2007. Results: The analysis 

included 6568 TISS-28 evaluations concerning to 902 
patients. The average age was 63years old and 59% 
of the patients were males. The average wait was 6,3 
days and 16,6% of the patients died. There is a highly 
significant moderate direct correlation between the 
initial TISS-28 and the APACHE-II (r=0,458), o SAPS-
II (r=0,463), o MPM-II0 (r=0,466) e o SOFA0 (r=0,532). 
The correlation between gross mortality and the 
average TISS-28 (rpbi=0,4677) is higher than with the 
initial TISS-28 (rpbi=0,2934) and there is a significant 
difference (p<0,000) between the mean of the 
average TISS-28 and the initial  TISS-28 concerning 
to the patients that  died and the ones that were 
discharged.  
Conclusions: TISS-28 values are not reliable to 
evaluate the severity/prognosis of the patients 
confined to the UCIP, given that the percentage of 
patients on which the TISS-28 variance can be 
applied to the severity and mortality indexes is very 
low (<30%). Patient severity/prognosis evaluation 
should be done using scores that are specifically 
developed to that purpose. However, TISS-28 should 
be valued as a nursing resources management tool.  
Keywords: TISS-28, Intensive Care Unit, prognosis, 
nursing workload, severity index, prognosis model. 

 

INTRODUÇÃO 

As primeiras unidades de cuidados intensivos 
(UCI’s) eram salas, inseridas num serviço, 
apetrechadas com material sofisticado, 
vocacionadas para o doente em estado crítico, e 
os profissionais de saúde encontravam-se a 
prestar assistência global ao serviço e não 
especificamente à unidade. Com o decorrer do 
tempo, essas salas transformaram-se em 
serviços independentes e os profissionais 
começaram a ter formação específica e a 

mailto:tampinto@portugalmail.pt
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prestar assistência apenas na unidade. Os 
horizontes da enfermagem foram alargados e 
começou-se a falar sobre carga de trabalho, 
ratio enfermeiro/doente e índices de gravidade. 

Foi neste âmbito que surgiu o Therapeutic 
Intervention Scoring System (TISS), em 1974, 
descrito por Cullen 

[1]
, com o objectivo de 

introduzir na prática clínica a quantificação da 
carga de trabalho de enfermagem em Medicina 
Intensiva. Inicialmente, era constituído por 57 
actos terapêuticos, pontuados de 1 a 4, de 
acordo com a carga de trabalho envolvida. Em 
1983 foi revisto por Keene e Cullen 

[2]
, passando 

a compreender 76 actividades de enfermagem. 
Mais recentemente, em 1996, foi publicada por 
Reis Miranda 

[3]
 uma simplificação do TISS, ou 

TISS-28, que actualmente constitui um dos 
principais sistemas utilizados para a 
quantificação da carga de trabalho de 
enfermagem em cuidados intensivos. É avaliado 
uma vez por dia e reflecte a carga de trabalho 
efectuado nas 24 horas prévias, baseando-se 
nas actividades básicas, suporte respiratório, 
suporte cardiovascular, suporte renal, suporte 
neurológico, suporte metabólico e intervenções 
específicas, variando entre 0 e 78 pontos. 

O TISS-28 serve também para classificar os 
doentes em 4 classes (classes de Cullen), que 
ajudam a compreender o grau de vigilância 
necessário e a necessidade de estar internado 
numa UCI. (Quadro 1) 

[4]
. 

 

 

Classe I Até 9 pontos Não necessita de UCI 

Classe II De 10 a 19 pontos Tem indicação para UCI 

Classe III De 20 a 39 pontos Instabilidade hemodinâmica (assistência intensiva) 

Classe IV Acima de 39 pontos Grande instabilidade hemodinâmica - indicação compulsiva para UCI 

Quadro 1 - Classes de Cullen 
 
 

O TISS-28 tem sido testado como preditor de 
mortalidade/gravidade dos doentes. No entanto, 
os resultados de estudos efectuados nesta área 
[4, 5-8]

 são bastante díspares. A sua grande 
maioria demonstra que existe uma diferença 
significativa na média do TISS-28 (primeira 
avaliação, segunda avaliação e média de todas 
as avaliações) entre os doentes que faleceram e 
os que tiveram alta clínica. Por outro lado, os 
estudos correlacionais demonstram a existência 
de uma correlação positiva, mas não são 
unânimes quanto à força da correlação entre o 
valor do TISS-28 e a mortalidade, e entre o valor 
do TISS-28 e outros índices de avaliação da 
gravidade/prognóstico do doente em cuidados 
intensivos. 

Embora, em alguns casos, as escalas de 
avaliação da carga de trabalho de enfermagem 
sejam usadas para inferir a 
gravidade/prognóstico dos doentes em cuidados 
intensivos, existem índices de gravidade e/ou 
modelos prognósticos que foram desenvolvidos 
especificamente para esse fim. Os primeiros 
visam caracterizar os doentes da UCI de acordo 
com a sua gravidade, utilizando algumas 
variáveis (doença, terapêutica e carga de 
trabalho de enfermagem), atribuindo a cada 
doente uma pontuação crescente, à medida que 
a sua gravidade aumenta. Os modelos 
prognósticos, para além de caracterizarem os 
doentes, prevêem um determinado resultado, 
baseando-se num conjunto de variáveis 
preditivas. 

Alguns dos índices mais utilizados mundialmente 
e em uso na UCIP do CHTMAD, EPE são: 
APACHE II - Acute Physiology and Chronic 

Health Evaluation (descrito por William Knaus em 
1985, prevê a mortalidade, através do 
diagnóstico de admissão na UCI, utilizando o pior 
valor das primeiras 24 horas de internamento na 
UCI, sendo calculado através de 12 variáveis 
fisiológicas); SAPS II - Simplified Acute 
Physiology Score (descrito em 1993 por Jean-
Roger Le Gall, é calculado tendo por base 12 
variáveis fisiológicas, a idade, o tipo de admissão 
e alguns diagnósticos prévios, utilizando os 
piores valores das primeiras 24 horas de 
internamento na UCI); e o MPM II - Mortality 
Probability Models (descrito em 1993 por Stanley 
Lemeshow, fornece directamente uma 
probabilidade de mortalidade, podendo prever a 
mortalidade aquando da admissão na UCI (MPM 
II0), após 24 horas (MPM II24), após 48 horas 
(MPM II48) e após 72 horas (MPM II72) de 
internamento). 

Para além dos índices de gravidade referidos 
anteriormente, é também prática corrente nas 
UCI´s o uso de escalas para avaliar o grau de 
falência multiorgânica. Existem várias escalas 
para este efeito, sendo que a escala em uso na 
UCIP é o SOFA (Sequential Organ Failure 
Assessment Score), desenvolvido em 1994 pela 
Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos. 
Avalia o grau de disfunção de seis 
órgãos/sistemas (respiratório, hematológico, 
hepático, cardiovascular, neurológico e renal) e é 
geralmente avaliado uma vez por dia. 
 

OBJECTIVO 

Com este estudo pretendemos avaliar a 
capacidade prognóstica do TISS-28, através da 
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análise da correlação entre o TISS-28, as 
escalas de gravidade e a mortalidade. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo teve por base a análise retrospectiva 
das avaliações do TISS-28, dos índices de 
gravidade e a mortalidade dos doentes 
internados na UCIP do CHTMAD, EPE, de 1 de 
Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2007. 

Por se tratar de um estudo correlacional, 
procedemos à construção e teste das seguintes 
hipóteses: 

H1 - Existe correlação directa entre o valor do 
TISS-28 do primeiro dia de internamento e o 
valor do APACHE II; 

H2 - Existe correlação directa entre o valor do 
TISS-28 do primeiro dia de internamento e o 
valor do SAPS II; 

H3 - Existe correlação directa entre o valor do 
TISS-28 do primeiro dia de internamento e o 
valor do MPM II0; 

H4 - Existe correlação directa entre o valor do 
TISS-28 do primeiro dia de internamento e o 
valor do SOFA0; 

H5 - Existe correlação entre a mortalidade bruta e 
o valor do TISS-28 na primeira avaliação; 

H6 - Existe correlação entre a mortalidade bruta e 
a média de todas as avaliações do TISS-28 
durante o internamento; 

H7 - Existe diferença entre a média da primeira 
avaliação do TISS-28 dos doentes que faleceram 
na UCIP e dos que tiveram alta clínica da UCIP; 

H8 - Existe diferença entre a média do valor 
médio de TISS-28 dos doentes que faleceram na 
UCIP e dos que tiveram alta clínica da UCIP. 

Definimos como variável dependente o TISS-28 
(valor inicial e valor médio), e como variáveis 
independentes a idade, o sexo, o APACHE II, o 
SAPS II, o MPM II0, o SOFA0 e a mortalidade 
bruta. Os dados foram colhidos para uma base 
de dados do Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), através da consulta de bases 
de dados existentes no serviço e das fotocópias 
das “pancartes” dos doentes. 
 

RESULTADOS 

Dos 919 doentes internados durante este 
período, apenas 17 não fizeram parte do estudo, 
por não possuirmos a totalidade dos dados 
necessários. Durante o período em estudo foram 
efectuadas 6568 avaliações do TISS-28. 
Verificou-se uma predominância do sexo 
masculino (59%), sendo a média de idade 63,5 
±16,6 anos. A demora média na UCIP foi 6,3 
dias e 13,1 dias fora da UCIP. 

Quanto à mortalidade verificamos que 16,6% dos 
doentes faleceram no decorrer do internamento 
na UCIP, e se a este valor somarmos a 
percentagem de doentes que faleceram após 

serem transferidos da UCIP para outro serviço 
obtemos uma mortalidade hospitalar de 24,2%.  

A média do valor de todas as avaliações do 
TISS-28 efectuadas durante o período em estudo 
é de 30,9 ±8,9. Em relação à classificação dos 
doentes em Classes de Cullen (Gráfico 1), de 
acordo com o valor do TISS-28 inicial, 
verificamos que a classe III é a que predomina 
na UCIP (71,4%). Apenas 0,8% dos doentes não 
cumpriam critérios para internamento na UCIP 
(classe I). A classe II e a classe IV apresentam 
percentagens idênticas (14,1% e 13,7%, 
respectivamente). 

 

Classe III
71%

Classe II
14%

Classe I
1%

Classe IV
14%

 
Gráfico 1 - Distribuição dos doentes 
internados por classes de Cullen 

 

Teste de hipóteses 

H1 – Existe correlação directa entre o valor do 
TISS-28 do primeiro dia de internamento e o 
valor do APACHE II 

Através da avaliação do coeficiente de 
correlação de Pearson, concluímos que nada se 
opõe a rejeitar a hipótese nula (“não existe 
correlação directa entre o valor do TISS-28 do 
primeiro dia de internamento e o valor do 
APACHE II”), pois a correlação é significativa 
(p<0,000), com r = 0,458. Existe por isso uma 
correlação directa (o valor do coeficiente de 
correlação é positivo, ou seja, quando uma 
variável aumenta a outra também aumenta) 
moderada (0,4<|r|<0,6). Assim, r

2 
= 0,21, o que 

equivale a dizer que apenas em 21% dos casos 
a variabilidade de uma variável é atribuída à 
outra (coeficiente de determinação), enquanto 
que em 79% dos casos a variabilidade de uma 
variável não é explicada pela outra (coeficiente 
de alienação). 

H2 – Existe correlação directa entre o valor do 
TISS-28 do primeiro dia de internamento e o 
valor do SAPS II 

Neste caso podemos também concluir que nada 
se opõe a rejeitar a hipótese nula (“não existe 
correlação directa entre o valor do TISS-28 do 
primeiro dia de internamento e o valor do SAPS 
II”), pois a correlação (r = 0,463) é significativa 
(p<0,000). Existe por isso uma correlação directa 
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moderada, o coeficiente de determinação é 21% 
e o coeficiente de alienação é 79%. 

H3 – Existe correlação directa entre o valor do 
TISS-28 do primeiro dia de internamento e o 
valor do MPM II0 

Mais uma vez podemos rejeitar a hipótese nula 
(“não existe correlação directa entre o valor do 
TISS-28 do primeiro dia de internamento e o 
valor do MPM II0”), pois a correlação (r = 0,466) é 
significativa (p<0,000). A correlação é directa 
moderada, o coeficiente de determinação é 22% 
e o coeficiente de alienação é 78%. 

H4 – Existe correlação directa entre o valor do 
TISS-28 do primeiro dia de internamento e o 
valor do SOFA 

Neste caso a hipótese nula (“não existe 
correlação directa entre o valor do TISS-28 do 
primeiro dia de internamento e o valor do MPM 
II0”) pode também ser rejeitada, pois a correlação 
(r = 0,532) também é significativa (p<0,000). 
Trata-se igualmente de uma correlação directa 
moderada, em que o coeficiente de 
determinação é 28% e o coeficiente de alienação 
é 72%. 

H5 – Existe correlação entre a mortalidade bruta 
e o valor do TISS-28 na primeira avaliação 

Através do cálculo do coeficiente de correlação 
bisserial pontual (rpbi), obtivemos uma correlação 
significativa (p=0,0005) e rpbi = 0,2934, o que 
significa que podemos rejeitar a hipótese nula 
(“não existe correlação entre a mortalidade bruta 
e o valor do TISS-28 na primeira avaliação”). Ou 
seja, existe uma correlação positiva, significativa, 
embora baixa. 

H6 – Existe correlação entre a mortalidade bruta 
e a média de todas as avaliações do TISS-28 
durante o internamento 

Neste caso, verificamos que rpbi = 0,4677 e a 
correlação é significativa (p=0,0005), logo, 
podemos rejeitar a hipótese nula (“não existe 
correlação entre a mortalidade bruta e a média 
de todas as avaliações do TISS-28 durante o 
internamento”). Ou seja, existe uma correlação 
positiva, significativa, moderada. 

H7 – Existe diferença entre a média da primeira 
avaliação do TISS-28 dos doentes que faleceram 
na UCIP e dos que tiveram alta clínica da UCIP 

Da análise dos dados obtidos através da prova t 
de Student, podemos concluir que existe 
diferença entre as médias dos doentes que 
faleceram e dos que tiveram alta da UCIP (35,5 ≠ 
28,5), e essa diferença é significativa (p<0,000), 
logo, podemos rejeitar a hipótese nula (“não 
existe diferença entre a média da primeira 
avaliação do TISS-28 dos doentes que faleceram 
na UCIP e dos que tiveram alta clínica da 
UCIP”). 

H8 – Existe diferença entre a média do valor 
médio de TISS-28 dos doentes que faleceram na 
UCIP e dos que tiveram alta clínica da UCIP 

Também neste caso, através da prova t de 
Student, concluímos que existe diferença entre 

as médias dos doentes que faleceram e dos que 
tiveram alta da UCIP (35,4 ≠ 25,0), e essa 
diferença é significativa (p<0,000), logo, 
podemos rejeitar a hipótese nula (“não existe 
diferença entre a média do valor médio de TISS-
28 dos doentes que faleceram na UCIP e dos 
que tiveram alta clínica da UCIP”). 
 

DISCUSSÃO 

Do teste de hipóteses pode concluir-se que 
existe correlação directa, muito significativa, 
entre o TISS-28 inicial e o APACHE II, o SAPS II, 
o MPM II0, e o SOFA0. Todas as correlações são 
moderadas e a mais elevada é a do TISS-28 
com o SOFA0 (0,532). No entanto, o coeficiente 
de determinação é bastante baixo em todos os 
casos (21 a 28%). Por outro lado, a correlação 
entre a mortalidade bruta e o TISS-28 médio é 
maior do que aquela e o TISS-28 inicial. Apesar 
disso, em ambos os casos, embora significativa, 
a força da correlação é baixa/moderada. Através 
da utilização da prova t de Student obteve-se 
que as diferenças entre a média do TISS-28 
médio e o TISS-28 inicial dos 
falecidos/melhorados é muito significativa 
(p<0,000). 

Assim, não é fiável utilizar os valores do TISS-28 
para avaliar a gravidade/prognóstico dos doentes 
internados na UCIP, principalmente se essa 
avaliação for feita doente a doente, pois a 
percentagem de doentes em que se pode afirmar 
que a variabilidade do TISS-28 pode ser 
atribuída à variabilidade dos índices de 
gravidade, ou à mortalidade é muito baixa. 

Em suma, os resultados do teste de hipóteses 
estão em consonância com a maioria dos 
estudos consultados, ou seja, a avaliação da 
gravidade/prognóstico dos doentes deverá ser 
feita com recurso a escalas de 
gravidade/prognóstico desenvolvidas 
especificamente com esse objectivo, no entanto 
o TISS-28 é uma ferramenta útil na gestão dos 
recursos de enfermagem, e a sua utilização em 
UCI’s portuguesas é, de acordo com a Direcção 
Geral da Saúde 

[9]
, um dos critérios a valorizar na 

avaliação da qualidade. 
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RESUMO 
Introdução: A lesão renal aguda no doente crítico é 
uma situação clínica grave com elevadas taxas de 
morbilidade e mortalidade. A diálise lenta de baixa 
eficiência ou SLED (“sustained low efficiency 
dialysis”) combina as vantagens das técnicas 
contínuas de substituição da função renal com as 
da hemodiálise intermitente e tem vindo a ser 
utilizada de forma crescente em Cuidados 
Intensivos. Os autores propõem-se expôr os 
resultados de uma avaliação do grau de 
conhecimentos e de satisfação dos médicos 
intensivistas, realizada um ano após a introdução 
de SLED na Instituição.  
Métodos: Foi realizado um inquérito duplamente 
cego a todos os médicos que trabalham nas 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) e que 
estiveram envolvidos em processos de início de 
SLED desde Outubro de 2006 até Setembro de 
2007. O inquérito visou avaliar a opinião dos 
clínicos relativamente à SLED e o seu grau de 
conhecimentos sobre a técnica.  
Resultados: Todos os médicos consideraram haver 
benefícios no uso de SLED no doente crítico. Dez 
médicos (71,4%) consideraram que a SLED poderia 
substituir uma percentagem significativa das 
técnicas contínuas e 8 (57,1%) ter um papel 
intermédio entre as técnicas contínuas e a diálise 
intermitente. Dez (71,4%) consideraram ter um grau 
de conhecimento insuficiente em relação à SLED e 
todos acharam fundamental a existência de 
sessões de formação em SLED. Foi unânime a 
opinião de considerar início de SLED perante um 
doente com necessidade de técnica de substituição 
da função, mas tendo sempre presente o estado 
hemodinâmico e volémico do mesmo.  
Conclusões: A SLED constitui uma alternativa 

eficaz, segura e vantajosa relativamente às 
estratégias clássicas de substituição da função 
renal em doentes críticos. Uma implementação com 
sucesso implica uma cooperação sinérgica entre as 
diversas partes implicadas (intensivistas, 
nefrologistas e equipas de enfermagem). A 
necessidade de aquisição de conhecimentos sobre 
funcionamento da técnica e formas de manuseio é 
essencial para uma correcta prática médica e para 
uma implementação com sucesso da SLED. 
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ABSTRACT 
Introduction: Acute kidney injury (AKI) in the 
critically ill is a serious clinical condition with high 
morbidity and mortality. Sustained low efficiency 
dialysis (SLED) combines both the advantajes of 
continuous renal replacement therapies and 
intermitent hemodialysis and is becoming more 
popular in intensive care units (ICU). The authors 
report the results of a questionnary conducted in 
ICUs to evaluate intensivists knowledge as well as 
professional satisfaction, one year after introduction 
of SLED therapy in our institution.  
Methods: a double-blinded questionnary was 
performed to all physicians working in ICUs that 
were also involved in the SLED implementation 
period between October 2006 and September 2007. 
The questionnary was aimed to evaluate their 
opinion regarding SLED as well as their current 
knowledge about therapy.  
Results: All doctors considered SLED as a 

beneficial therapy in the ICU set. Ten doctors 
(71.4%) thought SLED could replace most of CRRT 
in the critically ill and 57.1% considered it an 
intermediate form of therapy, between CRRT and 
IHD. Most respondents (n=10, 71.4%), believed to 
have an insufficient level of knowledge about SLED 
and needed more training sessions. SLED was 
considered as a first choice option, having always in 
mind the hemodinamic and volemic status of the 
patient.  
Conclusions: SLED is a good and safe alternative to 
conventional renal replacement therapies in the 
critically ill. Successful implementation depends on 
a good cooperation between nephrologists, 
intensivists and nursing teams. Continuous 
information and training sessions are also very 
important. 
 

INTRODUÇÃO 
A lesão renal no doente crítico é uma situação 
clínica grave com elevada taxa de mortalidade. 
Recentemente, surgiu uma técnica híbrida de 
substituição da função renal, denominada 
SLED (sustained low efficiency dialysis), que 
combina as vantagens das técnicas contínuas 
com as vantagens da hemodiálise intermitente 
(HDI) 

[1,2]
. A SLED permite taxas de 

ultrafiltração reduzidas, mantendo a 
estabilidade hemodinâmica do paciente; baixa 
remoção de solutos por unidade de tempo, o 
que minimiza alterações electrolíticas; tempo 
prolongado de tratamento, proporcionando 
dose de diálise adequada; tratamentos 
intermitentes, facilitando a realização de 
exames auxiliares de diagnóstico fora da 
unidade. Os enfermeiros de Nefrologia são os 
responsáveis pelo início e fim de cada 
tratamento, e pelo fornecimento do 
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equipamento utilizado (semelhante ao utilizado 
na HDI), prestando assistência nas 24h à 
equipa de enfermagem da UCI. Esta é uma 
técnica inovadora e simples de manusear, que 
implica uma menor carga de trabalho para os 
enfermeiros da unidade, comparativamente às 
técnicas contínuas. Por outro lado, ao utilizar o 
mesmo equipamento da HDI, permite um 
gasto económico substancialmente inferior ao 
das técnicas contínuas. 
 

MÉTODOS 
Foi realizado um inquérito duplamente cego a 
todos os médicos que trabalham em UCI no 
nosso hospital e que estiveram envolvidos em 
processos de início de SLED na sua UCI 
desde Outubro de 2006 até Setembro de 
2007. Foram envolvidos os clínicos das duas 
UCIs do nosso centro, onde a técnica de 
SLED está implementada. A cada médico foi 
entregue um questionário escrito com seis 
perguntas de resposta múltipla onde o clínico 
era indagado sobre as vantagens da 
realização de SLED em UCI, a importância 
desta técnica comparativamente com outras 
existentes, o grau de conhecimentos em 
relação à SLED após 12 meses de contacto 
com a técnica e a necessidade de formação 
dirigida. 
 

RESULTADOS 
Realizaram-se 329 tratamentos em 43 doentes 
durante o período de 12 meses considerado. 
Foram entregues 14 questionários aos 
médicos das duas UCIs que utilizam a SLED. 
Após recolha e uniformização dos dados 
recolhidos, verificou-se que todos os médicos 
consideraram haver benefícios no uso de 
SLED no doente crítico. A maioria dos 
médicos (71,4%) considerou que a técnica 
seria mais económica e menos “labour 
intensive” (64,2%), em comparação com as 
técnicas contínuas. Uma outra vantagem 
apontada por 35,7% dos indagados, foi o facto 
da SLED, sendo um tratamento intermitente, 
permitir a deslocação do doente para fora da 
UCI. Por último, um melhor controlo da 
volemia foi referido por 28,6% dos médicos. 
Dez clínicos (71,4%) consideraram que a 
SLED poderia substituir uma percentagem 
significativa das técnicas contínuas e 8 
(57,1%) referiram que poderia ter um papel 
intermédio entre as técnicas contínuas e a 
diálise intermitente. Dez dos 14 médicos 
questionados (71,4%) consideraram ter um 
grau de conhecimentos insuficiente em relação 
à SLED e todos acharam fundamental a 
existência de sessões de formação em SLED. 
Foi também unânime a opinião de considerar a 
SLED como opção perante um doente com 
necessidade de técnica de substituição da 
função renal, mas tendo sempre presente o 
estado hemodinâmico e volémico do mesmo. 

DISCUSSÃO 

A SLED constitui uma alternativa eficaz, 
segura e vantajosa relativamente às 
estratégias clássicas de substituição da função 
renal em doentes críticos 

[3]
. Sendo uma 

modalidade de tratamento intermitente, facilita 
a deslocação dos pacientes, permitindo uma 
melhor compliance na realização de exames 
ou procedimentos fora da UCI, sem interferir 
com a dose de diálise fornecida. Por outro 
lado, a utilização de baixos débitos 
sanguíneos e baixas taxas de ultrafiltração, 
permite uma mais fácil manutenção do 
equilíbrio hemodinâmico e de solutos, factores 
que são essenciais ao tratamento do doente 
crítico. Para que a implementação desta 
técnica seja simples e bem sucedida, é 
fundamental uma cooperação sinérgica entre 
as diversas partes intervenientes no processo, 
nomeadamente os intensivistas, nefrologistas 
e ambas as equipas de enfermagem. A 
aquisição de conhecimentos e formação dos 
profissionais sobre o funcionamento e 
manuseamento da técnica são essenciais para 
uma correcta prática médica e para uma 
implementação com sucesso da SLED na UCI. 
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RESUMO 
As técnicas dialíticas intermitentes são cada vez mais 
usadas em contexto de cuidados intensivos, pela sua 
eficácia, baixo custo, pouca complexidade técnica e 
boa tolerância pelo doente crítico. Atendendo a estes 
motivos a SLEDD (Slow low efficient daily dialysis) é 
no momento a técnica dialítica mais usada na Unidade 
de Cuidados Intensivos Polivalente da Urgência 
(UCIPU) do Hospital S. João.  
Esta técnica é assumida em parceria com a equipa do 
Serviço de Nefrologia que assume o início e término 
da técnica, ficando a cargo da equipa da UCIPU a 
manutenção e prevenção de complicações durante o 
seu decurso.  
Analisando este modelo de implementação surgem 
algumas questões, das quais salientamos: De quem é 
a responsabilidade de execução da técnica? Quem 
deve vigiar os alarmes e as intercorrências? Quando 
existe complicações com a técnica quem deve dar 
resposta em tempo útil?  
No sentido de auscultar as opiniões dos enfermeiros 
acerca da execução e vigilância da SLEDD foi 
aplicado um questionário a uma população de 82 
enfermeiros da UCIPU e da Nefrologia do Hospital S. 
João. Os resultados obtidos permitem-nos afirmar que 
a vigilância da técnica deve ser inteiramente da 
responsabilidade dos enfermeiros da UCIPU.  
Nunca esquecendo da importância do trabalho de 
equipa em parceria com o Serviço de Nefrologia, tanto 
na formação dos enfermeiros, como no apoio em caso 
de ser necessário, defendemos que trabalhar em 
segurança passa pelo domínio da prática. 
Palavras-Chave: Enfermeiro; cuidados intensivos; 
técnicas dialíticas contínuas; SLEDD. 
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ABSTRACT 
Intermittent renal replacement therapy is increasingly 
used in intensive care context, by its effectiveness, low 
cost, low technical complexity and good critical patient 
tolerance. Given these reasons the SLEDD (slow low 
efficient daily dialysis) is currently the most widely used 
in Emergenct General Intensive Care Unit (UCIPU) of 
S. João Hospital.  
Nephrology team assumes the beginning and the end 
of the therapy, and UCIPU team the maintenance and 
preventing complications during its course. Both teams 
works in partnership.  
Analyzing this deployment model a few questions 
arise: who is responsible for implementation of the 
therapy? Who should monitor alarms and its 
problems? When there is a complication, who must 
respond in time?   
In order to seek the views of nurses on the 
implementation and monitoring of a questionnaire 
SLEDD was applied to a population of 82 nurses of 
UCIPU and nephrology S. John Hospital. The results 
obtained allow us to say that technical surveillance 
must be entirely the responsibility of the ICU team. 
Nevertheless we emphasize the importance of 
teamwork in partnership with Nephrology, both in 
training of nurses as in support of renal replacement 
therapy, if necessary.  
We believe security work passes through the field of 
practice. 
Keywords: Nurse; intensive care unit; continuous renal 
replacement therapy; Slow low efficient daily dialysis; 
SLEDD. 
 

INTRODUÇÃO 

A Insuficiência renal aguda (IRA) é uma situação 
frequente em cuidados intensivos, a qual 
aumenta consideravelmente a taxa de 
mortalidade dos doentes aí internados.

[1,2]
 

Desenvolve-se habitualmente num contexto de 
falência multiorgânica com um peso bastante 
relevante em termos de índices de gravidade e 
de carga de trabalho em unidades de cuidados 

intensivos.
[3]

 

O melhor método dialítico a utilizar nos doentes 
hemodinamicamente instáveis é ainda bastante 
controverso. 

[4]
 

Devemos utilizar técnicas complementares à 
hemodiálise convencional ou técnicas contínuas 
de substituição renal? Até à data nenhum 
método mostrou superioridade em termos de 
benefício na mortalidade do doente.

 [5]
 

Existem vantagens e desvantagens relativas ao 

uso de uma técnica intermitente ou contínua.
[1] 

A 

técnica intermitente é uma técnica mais 
tradicional e familiar aos nefrologistas e 
enfermeiros. As máquinas modernas permitem 
retirar volume corporal preciso através da 
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ultrafiltração programada e controlar a produção 
de bicarbonato no dialisante. Esta técnica requer 
menos tempo de tratamento, deixando espaço 
para os doentes realizarem exames, sem haver 
diminuição da dose diária de diálise. No entanto, 
requer uma ultrafiltração de volume elevada que 
frequentemente se associa à instabilidade dos 
doentes críticos, podendo ainda causar 
desequilíbrios hidroelectroliticos importantes 
desencadeando edema cerebral e aumento da 

pressão intracraniana.
[6]

 Assim, as técnicas 

dialíticas mais comummente utilizadas em 
cuidados intensivos são as denominadas 
técnicas contínuas, em especial quando existe 

algum tipo de suporte circulatório com aminas .
[7]

 

Comparativamente às técnicas intermitentes, as 
contínuas têm melhor tolerância à ultrafiltração e 
uma menor taxa de ultrafiltração, sendo no 
entanto mais dispendiosas porque implicam o 
uso de máquinas, filtros, linhas, fluido de 

reposição e dialisantes específicos.
[8]

 

A SLEDD (Slow Low Efficient Daily Dialysis) é 
uma técnica dialítica híbrida na qual se usa um 
monitor de diálise convencional com duração 
mais prolongada e com uma velocidade de 
sangue e dialisante inferior á diálise 
convencional. Nesta técnica pretende-se 
submeter o doente a uma diálise lenta de baixa 
eficácia entre 6 a 12 horas de duração com a 
intenção de substituir a exposição do doente a 
uma técnica contínua (durante 24 horas por dia). 

As técnicas dialíticas intermitentes híbridas 
encontram-se cada vez mais em uso nas 
unidades de cuidados intensivos e foram 
iniciadas em Julho de 1998 na Universidade do 
Arkansas (University of Arkansas forMedical 
Sciences, Little Rock, AR) utilizando um monitor 
de diálise convencional Fresenius 2008H em 
tratamentos dialíticos nocturnos com 12 horas de 
duração.

[9] 
Relativamente às técnicas dialíticas 

intermitentes convencionais, as principais 
diferenças residem na duração do tratamento 
(superior a seis horas), na velocidade da bomba 
de sangue (inferior ou igual a 200 ml/minuto) e 
na velocidade da bomba do dialisante (no limite 
inferior possível, de acordo com o tipo de monitor 
disponível). Permitem minorar o impacto 
hemodinâmico e hidroelectrolitico, com bons 
resultados de filtração e remoção dos produtos 
do catabolismo mesmo nos doentes 
hemodinamicamente instáveis, sendo uma 
alternativa viável para quando não se pode 

realizar a diálise convencional. 
[10, 11]

 

No contexto de cuidados intensivos os doentes 
hemodinâmicamente instáveis são habitualmente 
submetidos a técnicas continuas como a 
hemodiafiltração venovenosa continua 
(HDFVVC) ou a hemofiltração venovenosa 
continua (HFVVC). Este tipo de técnicas tem 
também os seus inconvenientes, nomeadamente 
a exposição continua do sangue a um circuito 
extra-corporal e a uma solução de dialisante e 
reposição que estando á temperatura ambiente, 
provocam alterações na temperatura corporal e 

consequente alterações do débito cardíaco e 
perfusão tecidular. Estas técnicas têm elevados 
custos inerentes ao seu uso quando comparado 
a hemodiálise convencional. Segundo valores 
actuais obtidos no Hospital do S. João, o custo 
diário de uma técnica contínua é de 
aproximadamente 320€, sendo o custo de uma 
técnica intermitente como a SLEDD entre 30-45€ 
(de acordo com o tempo de duração), aos quais 
acresce cerca de 6€ para o clean-cart e soro 
fisiológico. 

De facto a SLEDD é no momento a técnica de 
eleição na UCIPU, pela sua eficácia a um baixo 
custo e boa tolerância pelo doente crítico. Na 
nossa unidade um doente em IRA inicia técnica 
contínua nas primeiras 48 a 72h e mediante a 
sua evolução e estabilidade hemodinâmica, 
passa a SLEDD. 

As técnicas de substituição renal contínuas são 
assumidas integralmente pela equipa da UCIPU, 
enquanto que a SLEDD é assumida em parceria 
com a equipa do Serviço de Nefrologia que tem a 
seu encargo o início e término da técnica, 
ficando a cargo da equipa da UCIPU a 
manutenção e prevenção de complicações 
durante o decorrer desta. A diálise é assumida 
integralmente pela equipa de Nefrologia, 
permanecendo na unidade um enfermeiro da 
nefrologia durante 4h (tempo total de uma diálise 
convencional). 

No caso particular da SLEDD o enfermeiro de 
nefrologia desloca-se do seu serviço à unidade 
para dar início à técnica. O enfermeiro da UCI 
fica com a responsabilidade da manutenção, 
estando atento aos alarmes e possíveis 
complicações que possam surgir durante as 8h 
em média de realização da técnica. Numa 
situação de complicação o enfermeiro da UCI, 
através de contacto telefónico, informa o colega 
da nefrologia da situação e este desloca-se à 
unidade para resolução do problema. A 
complicação mais frequente é a oclusão das 
linhas e filtro, pelo que a eventual demora na sua 
correcção acarreta prejuízos para o doente 
(perda do sangue extra-corporal equivalente a 
+/-250 ml) e stress para a equipa de 
enfermagem. 

OBJECTIVOS 

Avaliar a opinião dos enfermeiros da UCI e da 
Nefrologia acerca da execução e vigilância da 
técnica de substituição renal intermitente 
SLEDD. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Aplicação de 82 questionários englobando toda a 
população de enfermeiros da UCIPU e da 
Nefrologia do HSJ para avaliação das seguintes 
questões: 

De quem é a responsabilidade de execução da 
técnica?  

Quem deve vigiar os alarmes e as 
intercorrências?  
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Quando existe complicações com a técnica 
quem deve dar resposta em tempo útil? 
 

RESULTADOS 

Dos 82 questionários aplicados ao pessoal de 
Enfermagem obtivemos 50 respostas, 20 de 
Nefrologia e 30 da UCIPU (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 - Caracterização da amostra por 
serviços 

 

A taxa de resposta é de 61%. Os enfermeiros 
que responderam 54% são do sexo masculino e 
46% do sexo feminino com idades 
compreendidas entre 20 e 50 anos, sendo que 
50% encontram-se no intervalo etário de 30-40 
anos. Relativamente à categoria profissional, 
50% são enfermeiros graduados e 8% 
enfermeiros especialistas.  

Relativamente à experiência profissional verifica-
se que 20% dos enfermeiros da UCIPU referem 
ter experiência em nefrologia extra hospitalar. 
51% dos enfermeiros de nefrologia com mais de 
15 anos de serviço são de opinião que a técnica 
deve ser assumida por ambas as equipas 
(situação actual), enquanto que 75% dos 
enfermeiros da UCIPU com mais de 15 anos de 
serviço é de opinião que a técnica deve ser 
inteiramente assumida pela equipa da UCIPU. 
Esta afirmação foi proferida por 66,7% da 
amostra da equipa da UCIPU e 55% da amostra 
da equipa de Nefrologia. (Tabela 1).  

 

 

Anos experiência 

 

Opinião 

Total 
Equipa 
UCIPU 

Equipa 
Nefrologia 

(junto do doente) 
Ambas Equipas 
(actualmente) 

<5 
Serviço 

UCIPU 6 0 3 9 

Nefrologia 1 1 0 2 

Total 7 1 3 11 

5-10 
Serviço 

UCIPU 5 1 3 9 

Nefrologia 3 0 2 5 

Total 8 1 5 14 

10-15 
Serviço 

UCIPU 6 2 0 8 

Nefrologia 5 0 1 6 

Total 11 2 1 14 

>15 
Serviço 

UCIPU 3 1 0 4 

Nefrologia 2 1 4 7 

Total 5 2 4 11 

Tabela 1- Distribuição da opinião dos enfermeiros de Nefrologia e UCIPU quanto à responsabilidade 
profissional em assegurar a SLEDD enquanto técnica de substituição renal intermitente e, em 
função da experiência profissional em anos de serviço. 

 

 

CONCLUSÃO 

A reflexão quotidiana sobre as nossas práticas 
orienta a nossa postura perante aquele que 
cuidamos. 

Collière afirma que “...uma profissão consciente 
dos seus deveres deve manter questões que 
mereçam suscitar pesquisas, estar disposta a 
permitir investigações referentes á sua actividade 
e fazer passar á prática o objecto das suas 

investigações...” 
[12]

. 

Assim sendo, quando sentimos inquietação, ou 
dúvida em relação a alguma situação da nossa 
prática quotidiana, devemos pesquisar e reflectir 

sobre ela, de modo a encontrarmos respostas 
que visem a melhoria das nossas práticas de 
cuidados. 

Segundo o Código Deontológico do Enfermeiro 
DL 104/98: “O enfermeiro, no respeito do direito 
ao cuidado na saúde ou doença, assume o dever 

de: 
[13]

 

a) Co-responsabilizar-se pelo atendimento do 
indivíduo em tempo útil, de forma a não haver 
atrasos no diagnóstico da doença e respectivo 
tratamento; 

b) Orientar o indivíduo para outro profissional de 
saúde mais bem colocado para responder ao 
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problema, quando o pedido ultrapasse a sua 
competência; 

c) Respeitar e possibilitar ao indivíduo a 
liberdade de opção de ser cuidado por outro 
enfermeiro, quando tal opção seja viável e não 
ponha em risco a sua saúde; 

d) Assegurar a continuidade dos cuidados, 
registando fielmente as observações e 
intervenções realizadas; 

e) Manter-se no seu posto de trabalho enquanto 
não for substituído, quando a sua ausência 
interferir na continuidade de cuidados.”. 

De facto é nosso dever assegurar a continuidade 
de cuidados e co-responsabilizarmo-nos pelo 
atendimento do indivíduo em tempo útil. É nosso 
direito que sejam reunidas as condições 
necessárias por parte da instituição para que tal 
aconteça. 

Verificou-se que as equipas de enfermagem 
quando questionadas acerca de quem deve 
assegurar a técnica SLEDD, são 
maioritariamente de opinião que a SLEDD deve 
ser assegurada inteiramente pela equipa da 
UCIPU. Sendo a equipa de Enfermagem da 
UCIPU, uma equipa experiente em Técnicas de 
Substituição Renal Contínuas e uma vez que 
existem vários enfermeiros com experiência em 
Hemodiálise, fazia todo o sentido que esta fosse 
assegurada pela equipa da UCIPU, diminuindo o 
tempo de espera para a resolução de problemas, 
diminuindo o stress na unidade pela presença de 
alarmes, permitindo uma melhor gestão por parte 
do enfermeiro responsável pelo doente na 
prestação dos cuidados. Nunca esquecendo da 
importância do trabalho de equipa em parceria 
com o serviço de nefrologia, tanto na formação 
dos enfermeiros, como no esclarecimento e 
solução de situações novas e imprevistas em 
caso de necessidade. Defendemos que trabalhar 
em segurança passa pelo domínio da prática. 
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RESUMO 
A lesão renal aguda (LRA), especialmente no 

doente crítico, raramente ocorre como uma falência 

de órgão isolada, mas antes como um componente 

de um complexo distúrbio metabólico, associado a 

um quadro de falência múltipla de órgãos  

A abordagem nutricional de um doente com LRA 

não pretende prevenir a toxicidade urémica e 

atrasar a progressão da doença renal, mas – como 

acontece com outras patologias agudas – promover 

a estimulação imunológica, a cicatrização das 

feridas bem como de outras funções orgânicas. 
[1]

 

Um doente crítico com LRA é caracterizado por um 

elevado estado hipercatabólico e pela necessidade 

de uma técnica de substituição renal (TSR) que 

pode influenciar directa ou indirectamente o seu 

metabolismo e o seu estado nutricional. 

Portanto a abordagem nutricional destes doentes 

que necessitam de uma TSR necessita de ser 

ajustada. 
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ASTRACT 
Acute Kidney Injury (AKI), especially in the ICU, 

seldom occurs as isolated organ failure but rather is 

a component of a much more complex metabolic 

environment, in the setting of the multiple organ 

failure. 

In AKI the aim of nutritional treatment is not the 

alleviation of uremic toxicity and retardation of 

progression of renal disease, but – as in other acute 

disease – the stimulation of imunocompetence, of 

wound healing and other reparative functions.
 [1]

 

Patients with AKI and critical illness are 

characterized by a highly catabolic state and need 

depurative techniques that can directly or indirectly 

influence patient´s metabolism and nutritional 

status. 

Nutritional plan of most of these patients treated 

with depurative techniques is therefore necessary to 

adjust. 

 

INTRODUÇÃO 

O doente crítico necessita de cuidados 
complexos e monitorização constante. Não 
existe num Serviço de Cuidados Intensivos 
(SCI) doentes tipo que se enquadrem num 
padrão, apresentando os doentes diagnósticos 
diversificados, características demográficas 
variadas, evolução imprevisível do estado 
clínico e distintos graus de disfunção 
fisiológica, culminando estas especificidades 
em alterações significativas do estado 
metabólico do doente. 

Durante muitos anos o suporte nutricional não 
foi considerado como uma prioridade na 
abordagem destes doentes, o que resultou 
numa incidência elevada de desnutrição, que 
se traduzia numa evolução clínica 
desfavorável com um risco acrescido de 
complicações e um agravamento do 
prognóstico destes doentes, nomeadamente 
em situações de internamento prolongado. 

[2,3]
 

Na actualidade a desnutrição apresentada 
pelos doentes hospitalizados (segundo a 
literatura entre 30 a 50% dos doentes 
internados apresentam algum grau de 
desnutrição) 

[4, 5]
 preocupa cada vez mais os 

profissionais de saúde. No entanto, os 
esforços para identificar, caracterizar e 
consequentemente actuar nestas situações 
são ainda escassos .

[5-7]
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Nos doentes críticos com LRA, este problema 
ainda é mais premente pela gravidade clínica 
que estes doentes habitualmente apresentam. 

Num estudo prospectivo em que se avaliaram 
309 doentes com LRA, verificou-se que ocorria 
desnutrição severa na admissão, em 42% dos 
doentes. 

[8]
 

Mas as causas deste problema não estão só 
associadas à doença, mas também a um 
desconhecimento generalizado de como se 
deve proceder a um adequado suporte 
nutricional pelos diferentes prestadores de 
cuidados de saúde. 

Muitas vezes estas situações são passíveis de 
serem prevenidas e corrigidas, não 
constituindo por isso uma inevitabilidade. 

Assim a correcta instituição de suporte 
nutricional assume um papel preponderante na 
prevenção e tratamento das deficiências 
nutricionais inerentes aos doentes 
hospitalizados, especialmente no doente 
crítico com LRA. 

Neste artigo não se pretende fazer uma 
análise exaustiva de como se deve proceder 
para fornecer um suporte nutricional adequado 
aos doentes críticos com LRA. O suporte 
nutricional continua a ser ainda “ um parente 
pobre” da abordagem terapêutica do doente 
crítico e uma abordagem exaustiva deste 
“problema” levará a que muitos dos leitores se 
fiquem pela leitura do “abstract”, como ocorre 
frequentemente. 

Aqui serão referidos os pontos que, no meu 
entender, têm uma maior importância na 
nossa prática clínica, de uma forma muito 
superficial e a todos os interessados em 
aprofundar os seus conhecimentos nesta 
matéria aconselho-os a visitarem o site da 
ESPEN (European Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism - http://www.espenblog.com). 
Neste site poderão consultar várias directrizes 
sobre a abordagem do doente com lesão 
renal. 
 

O DOENTE CRÍTICO COM LESÃO RENAL AGUDA 

Doentes com lesão renal aguda (LRA) 
compreendem um grupo extremamente 
heterogéneo, em que a avaliação das 
necessidades nutricionais vai estar 
dependente de inúmeras condicionantes, que 
podem limitar o fornecimento de um aporte 
calórico adequado. 

Neste contexto, importa realçar que num 
doente crítico a LRA, geralmente ocorre num 
contexto de falência múltipla de órgãos, o que 
condiciona, na maioria das situações, um 
agravamento significativo da morbilidade e da 
mortalidade. 

O seu impacto prognóstico é tão importante 
que se estima que o aparecimento de uma 
LRA com necessidade de uma técnica de 

substituição renal (TSR) aumente o risco de o 
doente vir a falecer em quatro vezes. A taxa 
de mortalidade associada a esta condição 
situa-se entre os 40 – 90% 

[9,10,11]
. 

É no entanto interessante verificar que este 
doente em geral vem a falecer com uma LRA 
e não da LRA, sendo o crescente número de 
órgãos em falência o factor de gravidade 
determinante que afecta negativamente, e de 
uma forma directa, o seu prognóstico e não a 
LRA “per si” 

[9,12]
. 

A abordagem nutricional de um doente com 
LRA não pretende prevenir a toxicidade 
urémica e atrasar a progressão da doença 
renal, mas – como acontece com outras 
patologias agudas – promover a estimulação 
imunológica, a cicatrização das feridas bem 
como de outras funções orgânicas 

[1]
. 

Um doente crítico com LRA é caracterizado 
por um elevado estado hipercatabólico e pela 
necessidade de uma técnica de substituição 
renal (TSR) que pode influenciar directa ou 
indirectamente o seu metabolismo e o seu 
estado nutricional. 

Portanto a abordagem nutricional necessita de 
ser ajustada, atendendo não só á gravidade do 
quadro clínico bem como ao suporte renal 
instituído. 
 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 

É referido com frequência na literatura que a 
avaliação do estado nutricional de um doente 
crítico pode ser feita através da recolha da 
história clínica, do exame físico do doente, dos 
parâmetros antropométricos (estatura, peso 
actual e % do desvio ponderal), da análise 
bioquímica (albumina, pré-albumina, e balanço 
azotado) e estimativa do dispêndio energético 
[13]

. 

No entanto à data de admissão a um SCI 
quase sempre os parâmetros de avaliação do 
estado nutricional estão de alguma forma 
afectados pela gravidade da doença ou pelo 
tipo de tratamento efectuado até ao momento. 

Por exemplo, em vários artigos a albumina 
sérica tem sido considerada um bom indicador 
bioquímico de desnutrição, sendo considerada 
também um bom predictor de mortalidade e 
morbilidade 

[14]
. No entanto dados laboratoriais 

alterados como hipoalbuminemia não podem 
ser considerados isoladamente como um 
indicador para desnutrição. Na presença de 
uma agressão, a albumina, uma proteína 
negativa de fase aguda, tende a diminuir sua 
concentração, devido a inúmeros factores 
como a inibição de sua síntese pelas citocinas 
e o aumento da permeabilidade vascular com 
extravasamento para o espaço extracelular, o 
que limita em muito a sua utilidade para avaliar 
o estado nutricional do doente. 

Por outro lado muitos destes doentes, na fase 
inicial do internamento, apresentam-se 

http://www.espenblog.com/
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extremamente edemaciados, deixando 
transparecer uma falsa imagem de um doente 
“bem nutrido”. Num estadio mais avançado do 
internamento, quando se encontram em fase 
de recuperação, somos muitas vezes 
confrontados com um doente 
significativamente desnutrido, com uma 
debilidade muscular marcada, o que dificulta 
muitas vezes o seu desmame ventilatório, 
aumentando consideravelmente as 
morbilidades associadas.  

Assim sendo, tendo em vista que a correcta 
avaliação nutricional não pode recair sobre um 
único parâmetro, pode-se em opção proceder 
à avaliação global subjectiva do doente 

[15]
. 

O problema é que a sua implementação 
requer experiência por parte do profissional 
que a aplica e na presença de profissionais de 
saúde menos treinados nesta área, esta 
limitação pode condicionar um atraso no 
fornecimento de um aporte calórico adequado.  

Perante todas estas limitações importa ter 
sempre presente que todo o doente crítico, 
tem indicação para suporte nutricional, 
independentemente do seu estado nutricional, 
desde que não seja previsível a retoma da 
alimentação oral adequada num período de 3 
dias 

[16]
. Este é o único processo capaz de 

reduzir o seu catabolismo e retardar o 
agravamento do seu estado nutricional. 

Por outro lado, na fase aguda da doença, 
nunca vamos conseguir promover o 
anabolismo, pelo que se torna desnecessário 
procurar avaliar numa fase inicial do 
internamento se o suporte nutricional levou a 
uma melhoria dos marcadores nutricionais do 
doente. 
 

QUE VIA DE ADMINISTRAÇÃO UTILIZAR 

Sempre que possível, o suporte nutricional 
deve ser fornecido por via entérica. Para além 
do óbvio – ser a via mais fisiológica e menos 
dispendiosa – permite também um aporte 
nutricional mais completo associado a uma 
menor morbilidade e mortalidade. 

As funções do tubo digestivo não se resumem 
somente às funções de digestão e absorção. 
Os efeitos endócrinos, imunes e de barreira 
são preservados através da administração de 
nutrientes por via entérica. A sua utilização 
promove a diminuição da resposta metabólica 
ao stress, melhora a síntese proteica visceral, 
melhora o controlo das glicemias, mantém 
intacta a função de barreira da mucosa 
intestinal 

[17]
 e estimula o tecido linfóide 

associado ao tubo digestivo. 

Mas estes doentes apresentam muitas vezes 
um quadro de instabilidade hemodinâmica 
com necessidade de aminas pressoras e um 
suporte nutricional por via entérica pode 
potenciar o aparecimento de isquemia e 
perfuração intestinal. Neste contexto pode ser 

necessário o recurso à administração de 
nutrientes por via parentérica.  

Alguns doentes no entanto não têm uma 
contraindicação absoluta para a utilização da 
via entérica, permitindo o fornecimento de 
algum aporte calórico por esta via, reduzindo o 
risco de atrofia da mucosa intestinal e 
prevenindo a translocação bacteriana 

[17]
. Esta 

limitação de fornecer um aporte calórico 
desejado por via entérica em doentes sem 
contraindicação absoluta para a sua utilização, 
está circunscrita, na maioria das vezes a um 
período de 3 a 5 dias e nestes casos a 
indicação de suplementar com nutrição 
parentérica passa a ser uma indicação 
relativa.  

Nesta situação deve-se ter em atenção que a 
presença de um resíduo gástrico elevado num 
doente instável deve fazer suspeitar da 
presença de uma via entérica inoperante. 
Sempre que esta situação ocorra deve-se 
proceder ao início da nutrição parentérica e 
está contraindicado o uso de procinéticos para 
“forçar” a utilização da via entérica. 
 

QUANDO DEVEMOS INICIAR O SUPORTE 

NUTRICIONAL? 

O mais precocemente possível, 
nomeadamente se a via entérica estiver 
disponível. No entanto, como já foi referido, 
muitos destes doentes apresentam 
instabilidade hemodinâmica e um quadro de 
falência múltipla de órgãos. Nestas situações 
torna-se prioritário a estabilização 
hemodinâmica na fase inicial de tratamento, 
procurando limitar a progressão do quadro de 
FMO. 

Só após uma ressuscitação adequada do 
doente, fará sentido proceder ao aporte 
nutricional, sempre tendo em conta as 
limitações inerentes ao quadro clínico que 
apresenta. Na maioria das situações a 
ESPEN[16] aconselha que o suporte 
nutricional deva ser iniciado nas primeiras 48h 
após a admissão do doente à UCI. 

Nenhum estudo conseguiu até agora 
demonstrar qual o momento certo para iniciar 
a nutrição parentérica.  

Segundo os directrizes da ESPEN de 2009 
[16]

 
e da Sociedade Canadiana de Nutrição 

[18]
, 

todos os doentes em que não se espere que 
estejam a fazer um suporte nutricional 
adequado num período de 3 dias após a 
admissão, devem iniciar nutrição parentérica 
ao fim de 24-48h. 

Já os doentes que toleram numa fase inicial a 
via entérica, mas com um aporte insuficiente, o 
recurso á nutrição parentérica pode estar 
indicado. 

A ausência de um suporte nutricional 
adequado por via entérica ao fim de 5 dias 
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corresponde a uma indicação absoluta para a 
utilização da via parentérica. 
 

QUE SUPORTE NUTRICIONAL NUM DOENTE COM 

LRA? 

Um principio importante que deve ser realçado 
nestes doentes é de que não se deve 
submeter um doente crítico com LRA a um 
regíme hipocalórico com redução do aporte 
proteico, com o objectivo de atrasar o inicio de 
uma técnica de suporte renal (TSR). 

Sempre que o suporte nutricional condicione 
um agravamento do quadro clínico do doente, 
quer pelo aumento do balanço hídrico diário, 
quer pelo agravamento do balanço 
nitrogenado, deve-se ponderar o início de 
imediato de uma TSR. 

Mas ao implementarmos uma TSR, devemos 
ter sempre presente que se deve proceder a 
ajustes diários de electrólitos e ter em 
consideração que podem ocorrer perdas de 
“substâncias” importantes para o organismo. 

Estas técnicas podem ser comparadas a um 
néfron sem tubulos, ou seja, ocorre uma 
considerável filtração pelo filtro, sem que 
ocorram fenómenos de reabsorção ou 
secreção de substâncias. A reinfusão 
compensa em parte a perda de água, alguns 
solutos e parte dos electrólitos.  

Tanto a diálise como as técnicas dialíticas 
contínuas, levam a perdas significativas de 
glucose e de aminoácidos 

[19]
, micronutrientes 

e electrólitos. Estas perdas podem atingir 
valores de 30-40% do aporte nutricional em 
hidratos de carbono e 15-20% em 
aminoácidos. Felizmente grande parte dos 
líquidos comercializados contém glucose em 
concentrações fisiológicas, não sendo 
necessária proceder á sua correcção. 
Relativamente aos aminoácidos recomenda-se 
a suplementação com 0,2 g /kg/dia. 

As necessidades em vitaminas hidrossoluveis 
estão aumentadas nos doentes submetidos a 
TSR e mesmo a lipossolúveis, que não são 
removidas por esta técnica, necessitam por 
vezes de serem suplementadas. 

Relativamente aos electrólitos, as alterações 
são mais acentuadas obrigando a uma 
monitorização mais apertada. 

Um dos electrólitos que não é compensado é o 
fósforo. Nas técnicas contínuas, as perdas de 
fosfato são importantes e a hipofosfatemia é 
uma constante.  

O sódio deve ter uma concentração nos 
líquidos de reposição ou diálise entre 142 – 
145 mEq/L para evitar a tendência à 
hiponatremia que ocorre por vezes.  

Deve-se avaliar também a concentração de 
potássio nos líquidos utilizados. Muitas vezes 
é baixa, o que poderia ser útil para doentes em 
que se inicia a TSR por hiperkaliémia, mas na 

maioria das situações isto não acontece, 
principalmente porque na actualidade se 
aconselha a sua implementação muito mais 
precocemente. 

Já o cálcio fornecido pelos líquidos de diálise é 
excessivo para as necessidades dos doentes 
e é relativamente frequente encontrarmos 
hipercalcemias quando a TSR se prolonga 
para além de 1 semana. 
 

QUAIS AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DESTES 

DOENTES ? 

Um dos problemas que frequentemente se 
coloca ao intensivista é o de avaliar as 
necessidades energéticas destes doentes. 
Existem inúmeros métodos que nos permitem 
avaliar de uma forma mais ou menos 
aproximada as necessidades nutricionais 
destes doentes. No entanto dada a 
multiplicidade de factores que estes doentes 
apresentam e que interferem de uma forma 
directa ou indirecta na avaliação das suas 
necessidades nutricionais, a utilização de 
muitos destes métodos torna-se ineficaz. 

Por exemplo a cinesioterapia respiratória, e os 
cuidados de enfermagem em geral podem 
causar um aumento temporário de 20 a 30% 
das necessidades energéticas de repouso 
(NER), o que significa um aumento nas 
necessidades energéticas diárias (NED) em 
cerca de 5%[20]. 

Por outro lado, a sedação a que o doente 
crítico poderá estar sujeito, e que muitas vezes 
também é proporcional à gravidade da 
patologia, provoca a redução do seu 
metabolismo basal, promovendo a redução 
das necessidades energéticas de repouso. 

A calorimetria indirecta, que procede à 
medição VO2 e o VCO2, analisando o ar 
inspirado e expirado pelo indivíduo num 
determinado período de tempo, poderia ser 
uma opção muito útil na avaliação das 
necessidades nutricionais 

[21]
 destes doentes. 

No entanto poucas unidades dispõem destes 
aparelhos. 

Perante a incapacidade de se poder 
implementar uma fórmula específica para 
estimar as necessidades nutricionais dos 
doentes, muitos intensivistas optam pela 
utilização de um valor energético predefinido 
[1,22]

, de fácil implementação e que de um 
modo geral estima as necessidades 
energéticas destes doentes. Propõe-se assim 
que sejam fornecidos a estes doentes: 

- Valor Calórico: 25 – 30 Kcal/Kg/dia (máximo 
35 Kcal/Kg/dia) 

- Hidratos de Carbono: 3 – 5 g/Kg/dia (máximo 
7 g/Kg/dia) 

- Lípidos: 0,8 – 1,2 g/Kg/dia (máximo 1,5 
g/Kg/dia) 
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- Proteínas: 1,0 – 1,5 g/Kg/dia (máximo de 1,7 
g/kg/dia) 

Apesar da aparente facilidade em calcular as 
necessidades nutricionais dos doentes a partir 
destes cálculos é preciso não esquecer que 
em muitos doentes, a LRA é apenas uma 
complicação de outras situações clínicas muito 
mais graves, que condicionam na maioria das 
vezes um quadro de falência múltipla de 
órgãos. Nestas situações, o suporte nutricional 
numa fase inicial, pode estar limitado, pela 
gravidade do estado clínico do doente. 
 

QUE SOLUÇÕES UTILIZAR ? 

Quando se utiliza a via entérica, numa fase 
inicial, utilizam-se as fórmulas poliméricas 
isocalóricas (preparações standard). Estas 
fórmulas contêm misturas homogeneizadas de 
nutrientes, similares às que se encontra na 
alimentação culinária. No entanto muitas 
destas fórmulas acabam por ter um 
fornecimento proteico insuficiente para as 
necessidades dos doentes.  

Após uma fase inicial de administração de 
uma fórmula standard (entre 3 a 5 dias) deve-
se procurar avaliar o aporte proteico fornecido 
e, se insuficiente, proceder á sua 
suplementação através da administração 
concomitante de uma fórmula modular 
proteica, ou através da substituição de uma 
fórmula standard, por uma fórmula 
hipercalórica e hiperproteica. 

Sempre que a nutrição parentérica esteja 
indicada deve-se procurar adequar as 
fórmulas existentes em cada hospital em 
função das necessidades calculadas para 
cada doente. 

É frequente colocar-se a questão da utilização 
ou não de fórmulas para “doentes renais”. 
Estas fórmulas são em geral mais 
dispendiosas e até à data não existe evidência 
de que a sua utilização esteja associada a 
uma melhoria da morbilidade e da mortalidade 
destes doentes, pelo que não é preconizada a 
sua utilização 

[1,22]
. 

 

COMO ABORDAR HIPERGLICEMIAS? 

O doente em LRA em ambiente de cuidados 
intensivos, tem tendência à hiperglicemia, 
provocada fundamentalmente pela resistência 
periférica à insulina e pela activação da 
gluconeogénese hepática[1]. 

Diversos estudos clínicos 
[23,24,25]

 sugerem que 
um controlo desta resposta hiperglicémica 
pode estar associado a uma diminuição da 
morbilidade e da mortalidade.   

Questiona-se ainda no entanto quais os níveis 
glicémicos ideais pretendidos para o doente 
crítico, já que um controlo muito rigoroso pode 
estar associado a um aumento indesejado da 

incidência de episódios de hipoglicemia 
[24,26, 

27,28]
. 

Na última revisão do “Surviving Sepsis 
Campaign” 2009 (www.survivingsepsis.org) 
aconselha-se que se deva iniciar a terapêutica 
insulínica sempre que se atinja um valor 
superior 180 mg/dL procurando obter um nível 
glicémico de aproximadamente 150 mg/dl. 

Por outro lado deve-se ter noção de que o 
controlo da hiperglicemia não compreende 
apenas a administração exógena de insulina. 
É preciso ter em atenção também ao 
fornecimento em hidratos de carbono. A 
maioria dos doentes que estão com um 
suporte nutricional completo, por via entérica 
ou parentérica, já têm o aporte desejado em 
hidratos de carbono. A administração 
concomitante de “soros glicosados”, como 
muitas vezes acontece, acaba por provocar 
um excessivo aporte de hidratos de carbono 
com o consequente aumento da incidência de 
hiperglicemias. 
 

COMENTÁRIO FINAL 

O suporte nutricional de um doente crítico com 
LRA em TSR não difere muito 
substancialmente do suporte que deve ser 
fornecido aos outros doentes críticos. Se por 
um lado estes doentes podem ter um 
acréscimo das necessidades em alguns 
macronutrientes, nomeadamente pela perda 
que poderá ocorrer pela utilização da TSR, 
este acréscimo muitas vezes não é assim tão 
significativo atendendo ao estado clínico que 
apresentam. 

Deve ter-se sempre em atenção que a maioria 
destes doentes apresentam um quadro de 
falência múltipla de órgãos, pelo que, um 
aporte nutricional “generoso” está de todo 
contraindicado. 

Na actualidade, o problema que se coloca com 
mais frequência, não é o de um fornecimento 
de um suporte nutricional exagerado, mas sim 
de um aporte calórico insuficiente para as 
necessidades destes doentes.  

A maior parte deles acabam por ser 
subnutridos, quer pelo desconhecimento que a 
maioria dos profissionais de saúde têm de 
como se deve proceder a um adequado 
suporte nutricional, quer pelo conceito errado 
de que se deve retardar o início de uma TSR, 
mesmo que para isso se tenha de se proceder 
ao fornecimento de um regime hipocalórico, 
com um aporte proteico reduzido. 
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RESUMO 

O paraquat é um herbicida de contacto que, quando 
ingerido é altamente tóxico sendo responsável por 
um elevado índice de mortalidade, sendo uma 
forma frequente de tentativa de suicídio, 
especialmente em áreas rurais. Pode afectar todos 
os órgãos, tendo especial apetência para o pulmão, 
fígado e rim. Os autores apresentam o caso de uma 
doente do sexo feminino, 43 anos de idade com 
antecedentes de síndrome depressivo, 
polimedicada, tentativa de suicídio em 2002 com 
ingestão de organofosforado, que recorreu ao SU 
por ingestão voluntária de Gramoxone®. À entrada 
o teste qualitativo na urina foi positivo. Foi internada 
na UCIP, onde foi submetida a terapêutica com 
hemocarboperfusão e terapêutica farmacológica, 
com boa evolução clínica. Após um ano de 
seguimento mantém-se sem sequelas pulmonares 
ou renais.  
Este trabalho tem por objectivo realçar o protocolo 
terapêutico usado na nossa UCIP e a importância 
primordial da instituição muito precoce das medidas 
terapêuticas. 
Palavras-chave: paraquat, hemocarboperfusão, 

intoxicação. 
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ABSTRACT 

Paraquat is an herbicide that is rapidly absorbed in 
contact with living organisms and is lethal. It is often 
used in rural areas with a suicidal intention. It affects 
mainly the lung, kidney and liver. The authors report 
a case of a female patient, 43 years old, with a 
treated depressive disorder and history of a 
previous suicidal attempt in 2002. She was brought 
to the emergency department after attempting 
suicide with ingestion of paraquat. The dihionite test 
was positive. She started hemoprefusion and 
pharmacologic treatment with a favorable clinic 
evolution. At one year follow-up, she was fully 
recovered with no sequels, and is still under 
psychiatric treatment.  
This paper has the aim of presenting the therapeutic 
protocol used in our Intensive Care Unit and 
underlines the need of a quick intervention. 

Keywords: paraquat, hemocarboperfusion, 
intoxication 
 

INTRODUÇÃO 

O paraquat é um herbicida de contacto 
pertencente ao grupo dos biperidilos, 
comercializado em Portugal como 
Gramoxone®, Syngenta®, Paraquato Sapec® 
ou Paraquato Selectis®. Quando ingerido é 
altamente tóxico, sendo responsável por um 
índice de mortalidade superior a 70% em 
humanos, principalmente pela falta de um 
antídoto eficaz para reverter o quadro clínico 
[1]

. Em áreas rurais é muitas vezes ingerido 
com intenção suicida 

[2]
.  

A intoxicação por paraquat ocorre 
fundamentalmente por ingestão, podendo 
também ocorrer por via transdérmica, 
dependendo da integridade cutânea e área de 
contacto 

[3]
. A dose considerada letal ronda as 

2 a 4 g, o que corresponde à ingestão de 10 a 
20 ml de solução de Paraquat a 20% 

[4]
. Na 

intoxicação com doses superiores, a morte 
ocorre precocemente, habitualmente por 
edema e hemorragia pulmonar. Com doses 
mais baixas, o quadro clínico é progressivo, 
com lesões pulmonares decorrentes de fibrose 
pulmonar e alterações renais, que se 
manifestam por insuficiência renal aguda, 
cerca das 72 horas após a ingestão, ou 
Síndrome de Fanconi 

[2]
. 

O tratamento da intoxicação pelo paraquat 
baseia-se essencialmente em três pontos: 
prevenção da absorção, rápida excreção do 
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paraquat absorvido e modificação dos efeitos 
tecidulares do paraquat absorvido e não 
excretado1. O êxito do tratamento depende, 
fundamentalmente, destas medidas iniciais e 
da sua rápida instituição. 
 

CASO CLÍNICO 

Doente do sexo feminino, 43 anos de idade, 
raça caucasiana, natural de Olhão, residente 
em Estói, doméstica, com antecedentes 
pessoais de litíase vesicular, sindroma 
depressivo, tentativa de suicídio há quatro 
anos (intoxicação com organofosforados), 
medicada habitualmente com venlafaxina, 
temazepam, trazodona. 

É enviada ao serviço de urgência uma hora 
após ter ingerido Gramoxone®, em vómito. 
Esta intoxicação ocorreu sob a forma de 
ingestão de 6 cápsulas, que a doente fabricou, 
com a ajuda de uma seringa, injectando o 
tóxico dentro das cápsulas medicamentosas, 
previamente esvaziadas. Por este motivo não 
é possível quantificar adequadamente a dose 
ingerida. À entrada a doente apresentava-se 
consciente, orientada e colaborante, com 
parâmetros vitais estáveis, sem queixas 
gastrointestinais, nem cardio-respiratórias. 

Figura 1: Rx tórax, sem evidência de lesões 
agudas 

 

O diagnóstico de intoxicação por paraquat foi 
confirmado pelo teste do dithionito de sódio na 
urina aproximadamente 2 horas após a 
ingestão do tóxico.  
As análise iniciais apresentavam: hemoglobina 
= 132 g/L, plaquetas = 321 x109/L, creatinina 
=0,9 mg/dL, BUN = 11 mg/dL, GOT=21 UI/L, 
GPT= 32 UI/L, bilirrubina total=0,40 mg/dL, 
CK= 61 UI/L, LDH= 303 UI/L, pH: 7,40, pCO2: 
34 mmHg, pO2: 102 mmHg, saturação O2: 
98%. Foi submetida a lavagem gástrica, 

adsorção com carvão activado e sulfato de 
magnésio, como medidas de prevenção da 
absorção.Foi admitida na unidade de cuidados 
intensivos, para início de tratamento precoce. 
Iniciaram-se técnicas de eliminação activa, 
tendo sido implementada a técnica de 
hemocarboperfusão em fase precoce da 
intoxicação, assim como pulsos de 
metilprednisolona, N-acetilcisteína e 
desferroxamina. 

Durante o internamento, a doente iniciou 
quadro gastrointestinal auto-limitado, com dor 
abdominal ligeira, náuseas e diarreia. Nos 
estudos analíticos posteriores, não se verificou 
alterações da função renal nem hepática. O 
aparecimento de anemia, trombocitopenia e 
hipocalcemia nos dias seguintes foi 
relacionado com o início da técnica de 
hemocarboperfusão, com posterior 
recuperação dos valores do hemograma e 
alterações analíticas. A avaliação gasimétrica 
seriada não mostrou alterações, 
nomeadamente hipóxia. 

Nas radiografias de tórax efectuadas não se 
observou qualquer alteração relevante (Figura 
1) e o electrocardiograma revelava ritmo 
sinusal, dentro dos parâmetros normais. Foi 
também realizado ecocardiograma, no qual se 
observava prolapso do folheto anterior da 
válvula mitral. 

Realizou hemocarboperfusão durante 6 dias, 
com sessões diárias de 6 horas, através de 
acesso femoral direito. A técnica foi suspensa 
ao 7º dia, quando se obteve um teste negativo 
dithionito de sódio. 

Foi transferida para a enfermaria de Medicina 
Interna, tendo desenvolvido 7 dias depois um 
quadro de febre (38ºC), sem sintomalogia 
respiratória ou urinária, acompanhada de 
aumento da Proteína C-reactiva, anemia e 
trombocitopenia. A urocultura revelou 
Enterococcus faecalis grupo D, sensível a 
ciprofloxacina, sendo as hemoculturas 
negativas. 

Foi observada pela Psiquiatria, iniciando 
terapêutica anti-depressiva e ansiolítica, que 
foi suspensa devido a toxicidade hepática. 

A evolução cínica foi favorável, tendo alta após 
17 dias, encaminhada para a consulta externa. 
Para avaliação das possíveis sequelas 
pulmonares, realizou estudo funcional 
respiratório um mês após alta. A espirometria 
mostrou valores dentro da normalidade. 

Decorrido em ano após a alta, a doente 
encontra-se completamente recuperada, sem 
sequelas, e reiniciou a medicação psiquiátrica, 
sem alteração dos parâmetros hepáticos. 
 

DISCUSSÃO 

A falência multi-orgância representa a principal 
causa de morte na intoxicação por paraquat, 
com predomínio da insuficiência respiratória, 
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hepato-celular, supra-renal e do sistema 
nervoso central 

[2]
  

Intoxicações menos graves, como no caso 
clínico apresentado, podem conduzir apenas a 
lesões cáusticas digestivas e disfunções 
orgânicas de aparecimento mais lento 

[1]
  A 

nossa doente, apesar da instituição precoce 
da terapêutica, da protecção das cápsulas que 
ingeriu e da protecção gástrica 
medicamentosa no internamento, apresentou 
um quadro auto-limitado de queixas 
gastrointestinais. 

De notar ainda que, os sobreviventes da fase 
aguda da intoxicação, podem desenvolver 
fibrose pulmonar, que geralmente se revela 
mortal 

[1,5]
. Apesar da estabilidade dos 

parâmetros respiratórios desde a ingestão do 
tóxico até ao fim do internamento, sem 
alterações auscultatórias, gasimétricas ou 
imagiológicas, foi feito o despiste em 
ambulatório de lesões tardias, que se revelou 
normal. 

A primeira linha no tratamento da intoxicação 
por paraquat é a prevenção da absorção, que 
passa pela remoção precoce da maior 
quantidade possível de tóxico do tracto 
gastrointestinal. A doente foi submetida a 
lavagem gástrica à chegada ao Serviço de 
Urgência, e foi introduzido carvão activado, 
ainda nas duas primeiras horas após a 
ingestão, como preconizado 

[6]
. 

A técnica de hemoperfusão exige a passagem 
de sangue anticoagulado por um circuito extra-
corporal que contém um dispositivo com 
partículas adsorventes 

[7]
. Hemocarboperfusão 

é o nome da técnica quando se usa carvão 
activado. Esta técnica pode reduzir a 
mortalidade da intoxicação por paraquat, se 
realizada nas primeiras 12h após a ingestão 

[8]
. 

Para além desta terapêutica, iniciada em 
tempo útil, a nossa doente fez também pulsos 
de metilprednisolona (1g ev/dia, durante 3 
dias), N-acetilcisteína (400mg/kg/dia, durante 
2 dias) e desferroxamina (100mg/kg, toma 
única). Estes fármacos têm efeito protector, 
nomeadamente a N-acetilcisteína, que se 
associa ao aumento do glutatião intracelular e 
a desferrioxamina, quelante do ferro, 
protectora da produção de radicais hidroxilo. A 
metilprednisolona tem sido usada com intuito 
de diminuir a inflamação e a fibrose 
consequente, estando relacionada 
positivamente com aumento da sobrevida 

[9,10]
. 

O tipo de ingestão peculiar utilizada nesta 
tentativa de suicídio remete-nos para uma 
intoxicação premeditada, com baixa dose de 
paraquat, havendo no entanto quantidade 
suficiente absorvida, positivando o teste de 

dihionito de sódio. Atendendo a este facto, 
optou-se por uma terapêutica agressiva, com 
recurso a medidas tendentes a: 

a) diminuir a absorção gastrointestinal: 
lavagem gástrica e administração de carvão 
activado; 

b) provocar rápida excreção do paraquat 
absorvido: hemocarboperfusão; 

c) diminuir a toxicidade do paraquat absorvido: 
através da modificação dos efeitos tecidulares 
do paraquat por métodos farmacológicos. 

Devido à ausência de estudos controlados, 
tem sido difícil alcançar uma conclusão quanto 
à terapêutica mais eficaz na intoxicação por 
paraquat. No entanto, nos últimos anos a 
literatura tem referido algum benefício do tipo 
de procedimento também por nós utilizado. O 
êxito terapêutico deste caso pode reflectir a 
ingestão de uma dose menor, bem como a 
precocidade e eficácia das medidas 
adoptadas. 
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RESUMO 

A crise tireotóxica é um estado grave de 
hipertiroidismo, comportando-se como uma doença 
multissistémica com falência de um ou mais orgãos. 
O facto de ser uma doença rara e de não existirem 
critérios de diagnóstico bem definidos, torna o 
diagnóstico difícil, o que poderá ter implicações no 
prognóstico. A doença de Graves é a etiologia mais 
frequente. 
Dada a relevância do tema, os autores apresentam 
caso clínico de crise tireotóxica secundária a 
adenoma hipofisário secretor de tireotropina, 
seguido de breve revisão teórica sobre os temas. 
Palavras-chave: hipertiroidismo, crise tireotóxica, 

adenoma hipofisário secretor de tireotropina. 
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ABSTRACT 

Thyreotoxic crisis is a severe state of 
hyperthyroidism, behaving like a multisystemic 
disease with failure of one or more organs. It is a 
rare condition lacking well defined diagnostic 
criteria, therefore presenting a difficult diagnostic 
problem, which may have prognostic implications. 
Graves´ disease is its most frequent etiology. 
Given the theme´s relevance, the authors present a 
clinical report of a thyreotoxic crisis secondary to a 
thyrotropin secreting pituitary adenoma, followed by 
a brief theoretical discussion.  
Keywords: hyperthyroidism, thyreotoxic crisis, 
thyrotropin secreting pituitary adenoma. 

 

INTRODUÇÃO 

A crise tireotóxica pode definir-se como um 
estado grave de hipertiroidismo acompanhado 
de descompensação de um ou mais orgãos 

[1]
. 

É difícil estabelecer a sua verdadeira 
incidência, visto não existirem critérios de 
diagnóstico universalmente aceites. Assume-
se que é uma doença rara, estimando-se que 
ocorre em 1% de casos de hipertiroidismo 

[1]
. 

O diagnóstico e tratamento precoces são 
fundamentais dada a elevada mortalidade 
desta patologia ( 20-30%) 

[1]
. A doença de 

Graves é a etiologia mais frequente 
[1]

. 

Existem casos raros de crise tireotóxica 
secundários a adenomas da hipófise 
produtores de tireotropina (TSH) 

[2]
. Estas 

neoplasias representam < 2% dos adenomas 
da hipófise 

[3]
, causam um hipertiroidismo 

central que, na maioria dos casos é 
acompanhado por sintomas relacionados com 
fenómenos de compressão e invasão locais. 
Em 30-40% dos casos existe produção 
autónoma de outras hormonas hipofisárias 

[4]
, 

podendo surgir quadros clínicos relacionados 
com a hipersecreção das mesmas.  

Pela raridade de ambas as patologias e 
importância no seu diagnóstico precoce, os 
autores apresentam caso clínico de crise 
tireotóxica em doente com o diagnóstico prévio 
de macroadenoma da hipófise produtor de 
TSH, seguido de breve discussão teórica 
sobre o tema.  
 

CASO CLÍNICO 

Doente de 52 anos de idade, sexo feminino, 
recorreu ao serviço de urgência (SU) do 
Hospital Garcia de Orta por quadro clínico de 
agitação psicomotora com tremor 
generalizado, febre, dor abdominal, diarreia, 
icterícia e palpitações. O quadro tinha 3 dias 
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de evolução e apresentava agravamento 
progressivo.  

Dos antecedentes pessoais salientava-se 
história de macroadenoma da hipófise 
produtor de TSH, conhecido desde os 45 anos 
de idade. Já tinha sido submetida a 2 
intervenções cirúrgicas, com excisão sub-total 
do tumor. Fazia terapia hormonal de 
substituição para diabetes insipidus e 
insuficiência supra-renal sequelares e 
fármacos anti-tiroideus para controlo do 
hipertiroidismo central. Segundo os familiares 
teria suspendido a terapêutica que fazia em 
ambulatório. 

No exame físico evidenciava-se uma agitação 
psicomotora importante acompanhada de 
tremor generalizado em repouso, que tornava 
impossível a interacção com terceiros. 
Encontrava-se febril (38ºC), com valores 
tensionais normais, frequência cardíaca de 
150-180 batimentos por minuto, alternando 
períodos de fibrilhação auricular com ritmo 
sinusal. Apresentava sinais físicos de 
desidratação e icterícia. O abdómen era mole 
e depressível e globalmente doloroso à 
palpação. 

Analiticamente salientava-se: leucocitose (16.2 
10^9/L) com neutrofília (12.18x109/L); 
hiperbilirrubinémia (Bilirrubina total 4.1 mg/dL 
e bilirrubina conjugada 1.54 mg/dL), 
transaminases e fosfatase alcalina normais; 
TSH (7.26 mU/L), T3 total (>651 ng/dL) e livre 
(>32.55 pg/mL), T4 total (22.3 ug/dL) e livre 
(>7.77 ng/dL) elevados, com restantes 
hormonas hipofisárias normais. Realizou 
tomografia computorizada crâneo-encefálica 
que revelou lesão expansiva na região selar 
com invasão das estruturas adjacentes. 

Ao 2º dia de internamento foi transferida para 
a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) com o 
diagnóstico de crise tireotóxica e iniciou 
terapêutica com anti-tiroideus, propranolol, 
corticóides e plamasferese.  
 

Nas primeiras 24h evoluíu para edema agudo 
do pulmão secundário a episódio de fibrilhação 
auricular com frequência ventricular de 180, 
seguido de paragem respiratória e 
necessidade de ventilação mecânica. 

Sob a terapêutica instituída verificou-se 
melhoria clínica inicial, com estabilidade 
hemodinâmica, desmame ventilatório e 
controle parcial da função tiroideia. Entretanto, 
ao 6º dia de internamento iniciou quadro de 
choque séptico, tendo-se isolado 
Staphylococcus aureus meticilino-sensível em 
hemoculturas, sem foco identificado. Apesar 
da terapêutica antibiótica dirigida e de suporte 
veio a falecer ao 11º dia de internamento. 
 

DISCUSSÃO 

Na crise tireotóxica habitualmente existe um 
factor precipitante identificável. São múltiplos 
os factores precipitantes conhecidos, sendo a 
infecção o mais comum 

[2]
. O motivo porque 

determinados factores desencadeam uma 
crise tireotóxica nao é conhecido. Múltiplos 
eventos podem estar envolvidos: aumento dos 
níveis séricos de T4 livre; aumento súbito e 
rápido das hormonas tiroideias (HT); aumento 
dos receptores β das células alvo; e aumento 
da resposta celular às hormonas tiroideias 

[2,5]
. 

Do ponto de vista clínico a crise tireotóxica 
caracteriza-se por quadro clínico grave e 
exagerado de hipertiroidismo. A febre é 
frequente, habitualmente acompanhada de 
diaforese e taquicardia sinusal 
desproporcionais, e uma constelação variável 
de manifestações neurológicas, 
gastrointestinais e cardiovasculares. 

Em relação à nossa doente o quadro clínico foi 
marcado por uma instabilidade cardiovascular 
importante. As hormonas tiroideias têm um 
impacto profundo sobre o sistema 
cardiovascular (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: 
Efeitos cardiovasculares 
das hormonas tiroideias 
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Um efeito precoce e central é a diminuição das 
resistências vasculares sistémicas, que resulta 
em aumento da frequência cardíaca e 
diminuição da pressão de perfusão renal. 
Consequentemente ocorre activação do eixo 
renina-angiotensina, que conduz ao aumento 
de volume de sangue total e da pré-carga. 
Esta sequência de eventos culmina num 
importante aumento do volume sistólico e 
débito cardíaco 

[6]
. A complicaçao cardíaca 

mais frequente é a fibrilhação auricular, 
presente em 15% dos casos 

[6]
. O estado de 

alto débito induzido pela doença tiróideia 
diminui a reserva contráctil cardíaca, logo 
alterações no volume vascular ou uma 
taquidisrritmía podem precipitar graus variados 
de insuficiência cardíaca. 

Na crise tireotóxica os níveis séricos das 
hormonas tiroideias são similares aos do 
hipertiroidismo grave 

[5]
, não existindo nenhum 

valor a partir do qual se faça o diagnóstico de 
crise tireotóxica. Outras alterações 
laboratoriais encontradas: hiperglicémia 
(hipoglicémia pode estar presente pela 
diminuição progressiva das reservas de 
glicogénio hepático induzidas pelo estado 
hiperadrenérgico), hipercalcémia, aumento da 
fosfatase alcalina e transaminases e 
hiperbilirrubinémia 

[6]
. 

O diagnóstico de crise tireotóxica é baseado 
em critérios clínicos. A escala de Bursh e 
Wartofsky (quadro 1) tem como objectivo 
diferenciar o hipertiroidismo grave da crise 
tireotóxica 

[7]
. 

 

PARÂMETROS DIAGNÓSTICOS PONTOS 
  

Disfunção da termo-regulação  
Temperatura (ºC) ou (ºF)   
37.2 – 37.7 ou 99- 99.9 5 
37.7 – 38.3 ou 100 – 100,9 10 
38.3 – 38.8 ou 101 – 101.9 15 
38.8 – 39.3 ou 102 – 102.9 20 
39.3 – 39,9 ou 103 – 103.9 25 

 40 ou  104 30 
  

Disfunção do sistema nervoso central   
Ausência 0 
Ligeira (Agitação) 10 
Moderada (delírio, psicose, letargia extrema) 20 
Severa (convulsões e coma) 30 
  

Disfunção gastrointestinal e hepática  
Ausência 0 
Moderada (Diarreia, náuseas, vómitos e dor abdominal) 10 
Severa (Icterícia inexplicada) 20 
  

Disfunção cardiovascular  
Frequência cardíaca  

90-109 5 
110-119 10 
120-129 15 
≥ 140 25 

Insuficiência cardíaca  
Ausência 0 
Ligeira 5 
Moderada (Fervores basais) 10 
Severa (Edema pulmonar) 15 

Fibrilhação auricular  
Ausente 0 
Presente 10 

  

Factor precipitante  
Ausente 0 
Presente 10 
  

SCORE FINAL  

Crise tireotóxica pouco provável < 25 

Crise tireotóxica eminente 25-44 

Sugestivo de crise tireotóxica > 45 

Quadro 1 : Escala de Bursh e Wartofsky 
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O tratamento da crise tireotóxica engloba 4 
passos fundamentais (Quadro 2): diminuição 
dos níveis séricos de hormonas tiroideias (HT), 
inibição dos efeitos periféricos das HT, 
terapêutica de suporte e controlar o factor 
precipitante.

 

 

 

FÁRMACOS DOSE COMENTÁRIOS 
   

Inibição da síntese de hormonas tiroideas 
Propiltiouracilo 200-400mg PO 6-8h  conversão de T4 em T3 
Metimazol 20-25mg PO 6/6h  
   

Inibição da libertação de hormonas tiroideias 
Soluto de Lugol 4-8 gotas PO 6-8h Administrar 1h após iniciar  

Iodeto de potássio 5 gotas PO 6/6h as tionamidas  
   

Bloqueio  adrenérgico 
Propranolol 60-80mg PO 4/4h   
 80-120mg PO 6/6h  conversão de T4 em T3 
Atenol 50-200mg PO 12/12h  
Esmolol 50-100 g/Kg/min  
   

Terapêutica de suporte 
Soros dextrosados   
Paracetamol 1g, PO, 6-8h  
Hidrocortisona* 100mg, EV, 8/8h  conversão de T4 em T3 

*Especialmente indicado se instabilidade hemodinâmica com suspeita de insuficiência 
supra-renal 

Quadro 2: Tratamento da crise tireotóxica 

 

As tionamidas são os agentes de escolha para 
a inibição da sintese de HT. Os agentes 
disponíveis são o propiltiouracilo e o 
metimazol, ambos com eficácia semelhante. 
Pode haver vantagem com o primeiro porque 
também inibe a conversão periférica de T4 em 
T3. Altas doses de iodo inorgânico inibem a 
proteólise da tireoglobulina (efeito de Wolff-
Chaikof) 

[8]
, bloqueando a libertação de HT. 

Um aspecto importante é a sequência de 
administração dos fármacos. Os compostos 
iodados devem ser administrados 30-60 
minutos após a inibição eficaz da sintese de 
HT, para prevenir a formação de mais HT 5. 

A inibição dos efeitos periféricos das HT é 
possível através de fármacos anti-
adrenérgicos e inibição da conversão de T3 

em T4. Os  bloqueantes são agentes de 
primeira linha para o tratamento da crise 
tireotóxica. O propranolol é o agente mais 
utilizado, com a vantagem de em doses altas 
(> 160mg/d) diminuir os níveis séricos de T3 
em 30% 5. Os glicocorticóides são usados na 
terapêutica da crise tireotóxica por inibirem a 
conversão de T4 em T3. Têm o efeito adicional 
de tratar a insuficiência supra-renal que é 
frequente co-existir, melhorando a estabilidade 
vasomotora 

[5]
. 

Os salicilatos estão contra-indicados para o 
tratamento da febre, porque podem aumentar 
os níveis séricos de HT livres por induzirem 
diminuição das proteinas de ligação das 
mesmas 

[5]
. 

Na fibrilhação auricular induzida por estados 
de hipertiroidismo a probabilidade de 
conversão e/ou manutenção em ritmo sinusal 
é baixa até controle da função tiroideia 

[6]
. A 

frequência ventricular deve ser controlada com 

 bloqueantes. A digoxina é menos eficaz e os 
seus efeitos tóxicos podem surgir em doses 
com efeitos cardiovasculares ligeiros 

[6]
. Os 

bloqueadores dos canais de cálcio com acção 
cronotrópica negativa podem causar 
hipotensão profunda, especialmente quando 
administrados endovenosos 

[6]
. Quando co-

existe insuficiência cardíaca, os  bloqueantes 
estão relativamente contra-indicados, no 
entanto, podem ser eficazes quando a 
taquicárdica tem um papel importante na 
fisiopatologia da IC. Em estados graves de IC 
a terapêutica preconizada são diuréticos e 
possivelmente a digoxina 

[6]
 Complicações 

graves em que a fibrilhação auricular 
desencadeia uma insuficiência cardíaca grave 
poderá ser legítimo a tentativa de cardioversão 
a ritmo sinusal. 
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Em relação ao caso clínico apresentado não 
era possível controlar a produção de TSH. 
Tendo em conta a gravidade da situação 
optámos por iniciar plasmasferese, que apesar 
controversa é eficaz no declínio das HT 9. No 
nosso caso clínico os análogos da 
somatostatina eram outra opção terapêutica. 
Induzem uma diminuição dos níveis de TSH 
em 90% casos (normalização em 75%), 
normalização dos níveis séricos de HT em 
96% e diminuição do tamanho do adenoma 
em cerca de metade dos casos. Os efeitos 
adversos são pouco frequentes 1. No entanto, 
é necessário ter em conta que estes estudos 
não foram efectuados em doentes agudos e 
com o diagnóstico de crise tireotóxica. 

A doente acabou por falecer por choque 
séptico, após regressão da crise tireotóxica. A 
plasmaferese, os corticórticóides e o 
propiltiouracilo podem induzir uma 
imunossupressão importante 5, 9. Este 
eventual estado de imunossupressão pode 
explicar a agressividade da infecção e 
respectiva reacção inflamatória sistémica. 
 

CONCLUSÃO 

A crise tireotóxica é uma doença 
multissistémica grave e com uma mortalidade 
alta. A sua raridade, a inespecificidade dos 
sintomas, a possível ausência de sinais ou 
história de hipertiroidismo e a ausência de 
critérios de diagnóstico definidos torna o 
diagnóstico difícil. A escala de Bursh e 
Wartofsky pode ajudar no diagnóstico. Tendo 
em conta a importância prognóstica de uma 
terapêutica adequada e precoce, será 
preferível o bom julgamento clínico que o 
número absoluto de uma escala diagnóstica.
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O QUE HÁ NOVO NA MEDICINA INTENSIVA? WHAT’S NEW IN INTENSIVE MEDICINE? 

na Substituição Renal in Renal Replacement 

Membranas nas técnicas de substituiçÃo renal contínua 
em doentes com Sepsis 

Continuous Renal Replacement Therapy Membranes in Septic Patients 

Lafuente, E. 
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do CHTS 

 

MEMBRANAS NAS TÉCNICAS DE SUBSTITUIÇÃO 

RENAL CONTÍNUA EM DOENTES COM SEPSIS 

A sepsis é uma doença complexa, de evolução 
rápida e imprevisível, caracterizada por uma 
reacção sistémica em cadeia que quando 
incontrolada, termina em falência 
multiorgânica. A libertação na circulação 
sanguínea de mediadores inflamatórios 
produzidos nos locais de inflamação é, para 
alguns investigadores, o factor desencadeante 
da lesão tecidular e da disfunção orgânica da 
sepsis. Acredita-se que a mortalidade dos 
doentes sépticos internados em cuidados 
intensivos quando complicados de 
insuficiencia renal aguda possa variar entre os 
50% e os 80%. Paradoxalmente esta 
mortalidade não tem reduzido 
significativamente, mesmo quando se 
consegue controlar, com métodos de 
substituição renal, a lesão renal aguda. 
Procurando uma solução para este problema, 
desenvolveu-se o conceito da dose renal de 
35 ml/kg/h como sendo a mais adequada aos 
doentes com sepsis grave e choque septico, 
por ter sido com esta dose que Ronco e 
colaboradores, encontraram uma redução 
significativa na mortalidade. De uma forma 
mais experimental, tem-se também constatado 
que é possível, com técnicas de hemofiltração 
remover mediadores inflamatórios circulantes, 
seja por efeito sieving, seja por adsorsão ou 
ambos. Este fenómeno, observado há mais de 
uma década por Gotloib e colaboradores, tem 
desde então sido confirmado em diferentes 
trabalhos, quer experimentais quer clínicos, 
que continuam a apontar para a eficácia e 
importância dos métodos de substituição renal, 
na remoção de vários tipos de interleucinas 
(ILs) e do factor de necrose tumoral (TNF). 
Alguns desses trabalhos mostram uma 
evidência positiva na redução da mortalidade 
com a remoção dos mediadores inflamatórios. 
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Poderíamos dizer em relação ao objectivo da 
técnica, que se os fluxos e os fluidos são 
fundamentais para conseguirmos a dose 
desejada, que se a hipocoagulação é 
fundamental para a preservação da 
integridade do sistema, para a remoção de 
mediadores inflamatórios o factor decisivo 
estará condicionado às características da 
membrana. 

 

 

 

REMOÇÃO DE MEDIADORES INFLAMATÓRIOS COM 

TSRC 

A sepsis é caracterizada pela libertação na 
corrente sanguínea de uma quantidade 
excessiva de citoquinas pro e anti 
inflamatórias. As citoquinas são glicoproteinas 
solúveis de baixo e médio peso molecular que 
modulam as respostas imunológica intrínseca 
e especifica. Condicionam efeitos inflamatórios 
locais quando em baixas concentrações e 
efeitos endocrinos sistémicos quando 
presentes em grandes concentrações. Tem-se 
também encontrado uma correlação entre a 
morbilidade e a mortalidade e os níveis 
circulantes de TNF, IL-6 e IL-10. 

Utilizando uma técnica convectiva de alto fluxo 
ou utilizando uma técnica de hemoadsorsão, 
têm sido possível eliminar solutos de médio e 
alto peso molecular, como por exemplo, os 
mediadores inflamatórios,. A hemoadsorsão, é 
para alguns autores, nomeadamente Kellum e 
Dishart, apontada como o principal mecanismo 
responsável pela remoção de interleucinas 
(ILs) e sublinham a membrana como o seu 
directo responsável. Actualmente reconhece-
se que a hemoadsorsão estará dependente do 
material de que é composta a membrana 
assim como dos parâmetros operacionais de 
filtração, ou seja da fracção da filtração. Então 
se pretendemos que a hemofiltração seja 
efectiva no tratamento da complexidade da 
sepsis, teremos de ter em conta tanto os 

Poderíamos afirmar que o tipo de mediadores 

a remover estará condicionado às 

características do material que compõe a 

membrana. 
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materiais a utilizar bem como as suas 
características operacionais. 

Para se ter uma ideia das diferentes 
capacidades adsortivas, e de acordo com os 
materiais que compõem as membranas, basta 
avaliarmos os dados de estudos in vivo que 
mostraram uma adsorsão de TNF da ordem 
dos 30-32% quando se utilizou AN69 e ou 
poliamida e de 0% quando se utilizou 
polissulfona. Se avaliarmos a eficácia na 
adsorsão da IL-1 com poliacrilonitrilo, ela 
ronda os 40%, 0-11% para a polissulfona, 2% 
para AN69 e 0% para a poliamida. 
Sumariando poderiamos dizer que, a adsorsão 
das citoquinas pelas membranas é um 
fenómeno bem conhecido, que depende do 
material da membrana, do pH do meio, da 
porosidade do filtro, da morfologia e presença 
de camadas de polarização. 
 

ESTUDOS EXPERIMENTAIS E ENSAIOS CLÍNICOS 

O efeito da remoção de citoquinas por 
adsorsão foi largamente estudado por Haase, 
Bellomo e seus colaboradores em 2007, em 
doentes com choque septico. Comparando os 
efeitos biológicos e hemodinamicos de uma 
técnica de CVVH de alta adsorsão com uma 
CVVH standard em doentes com choque 
septico, verificaram uma significativa redução 
na dose de noradrenalina e uma redução na 
concentração plasmática de IL-6, IL-10 e IL-8. 
O estudo permitiu concluir que uma técnica de 
CVVH de alta adsorsão é mais eficaz que a 
standard, ao reduzir as necessidades de 
noradrenalina e as concentrações plasmáticas 
de citoquinas em doentes com choque séptico. 

De igual modo, num estudo por nós efectuado 
em doentes sépticos graves submetidos a 
hemofiltração com uma membrana de AN69, 
com uma dose igual ou superior a 35 ml/kg/h, 
verificávamos uma redução significativa dos 
valores da IL-6, quando a membrana era 
trocada a cada 24 horas. Não encontramos 
para a IL-10 e IL-8 qualquer variação 
significativa. Este estudo reforça o conceito de 
adsorsão mas alerta para a redução da 
eficácia quando se atinge a saturação da 
membrana. 
 

MEMBRANAS PARA REMOVER GRANDES 

PARTÍCULAS - O QUE VEM AÍ DE NOVO 

Com um hemofiltro standard a remoção de 
citoquinas por difusão e convecção está 
limitado ao diâmetro dos poros da membrana. 
As citoquinas têm um peso molecular que 
varia entre 5 e 50 KDalton. As membranas 
convencionais não permitem que estas 
partículas passem eficazmente. No entanto um 
hemofiltro de elevado cut-off (Hemofiltro HCO 
TM) permite a remoção e passagem destas 
moléculas. Então o ponto de cut-off de uma 
membrana é definido como o valor a partir do 

qual é possível remover 10% ou menos, de 
solutos de um determinado peso molecular. 

Até agora, estas membranas só estavam 
disponíveis em estudos e ensaios clínicos, 
permitindo a remoção não selectiva de 
citoquinas de peso molecular superior a 45 
kDa. As principais vantagens apontadas para 
estas membranas são de não interferirem com 
os factores de coagulação nomeadamente a 
proteína C, e o de conseguirem remover 
grandes quantidades de mediadores com uma 
técnica não convectiva, sem perderem eficácia 
no controlo simultâneo da azotemia. Mas é 
também importante referir algumas das 
limitações a ponderar sempre que utilizarmos 
uma destas membranas. 

É que removemos não só as citoquinas, mas 
também outras moléculas, como por exemplo, 
a albumina. No entanto, os estudos até agora 
efectuados revelam que esta remoção atinge o 

seu máximo até às 12 horas, e que é também 
condicionada pelo fluxo de dializado, que 
deverá ser ajustado para a dose de 35 ml/kg/h. 

Por fim, um novo conceito de membrana 
(oXiris™), já disponível no mercado, que 
apresenta segundo os seus construtores, 
características que lhe conferem uma maior 
capacidade de adsorsão. Trata-se de uma 
membrana de AN69, a que se associou um 
duplo revestimento na superfície, um de 
polietileneimina (PEI) que permite a 
estabilização de um segundo revestimento 
com heparina. Estas particularidades 
reforçam, segundo os autores, os efeitos da 
adsorsão para as endotoxinas e citoquinas, 
aliada a uma maior hemocompatibilidade. 

Uma das principais características é manter 
igualmente a eficácia no suporte renal, quer 
utilizando difusão ou convecção, sem perda 
nas vantagens em relação à segurança 
quando coexistem elevados riscos de 
hemorragia em doentes com alterações 
importantes da coagulação, quer mesmo 
quando se optar por anticoagulação com 
citrato. 

Uma outra vantagem que poderíamos 
referenciar a estas membranas, é não existir 
qualquer perda na capacidade de adsorsão, já 
reconhecida às membranas de AN69. E 
apesar de em condições experimentais, o 
tempo de adsorsão até à saturação ser mais 
prolongado, não ultrapassou as 3 horas para o 
TNF e IL-1. Por isso, pensamos que enquanto 
não se realizarem mais estudos, que a 

É importante que se retomem os estudos para 

saber se os doentes com valores anormais de 

mediadores inflamatórios (citoquinas) em 

circulação na fase inicial do processo septico 

poderão ter vantagem na sua remoção com 

estas novas membranas. 
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necessidade de troca de membrana a cada 24 
horas continuará a ser um requisito 
fundamental, se o objectivo, for a remoção de 
mediadores inflamatórios. 

Estamos pois convictos que com este reforço 
no arsenal disponível para o tratamento e 
suporte renal de doentes com sepsis, se está 
a contribuir para uma nova perspectiva nas 
estratégias terapêuticas de acordo com a 
resposta que cada doente apresente durante o 
processo da sepsis. Será pois importante, que 
se realizem estudos com o objectivo de se 
verificar se, doentes septicos com valores 
elevados de mediadores inflamatórios 
(citoquinas) na fase inicial do processo, 
poderão ter vantagem na sua remoção com 
estas novas membranas. 
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AntiCoagulação com Citrato nas  
Técnicas de Substituição Renal Contínuas 

Citrate anticoagulation for Continuous Renal Replacement Therapies 

Ramos, A. 
Hospitais Privados de Portugal (HPP) – Hospital de Cascais 

 

RESUMO 

O objectivo da anticoagulação nas Técnicas de 
Substituição Renal (TSR), é manter a sua 
funcionalidade sem interrupção e com a menor 
intervenção possível. Este objectivo torna-se ainda 
mais importante nas Técnicas de Substituição 
Renal Continuas (TSRC).  
A coagulação do filtro é responsável pela 
inoperância do circuito extracorporal (CEC) e 
paragem da técnica em 40 a 70% dos casos. Esta 
interrupção tem consequências na sua eficiência, 
diminuição da hemoglobina (Hb), aumento na carga 
de trabalho e reflexo nos custos.  
A anticoagulação mais utilizada e com a qual há 
mais experiência, é a heparina não fraccionada, 
mas que pelas complicações e limitações que 
apresenta, tem justificado a procura de alternativas. 
Entre estas, o citrato de sódio surge como um bom 
anticoagulante, permitindo um manejo seguro e 
com a vantagem de apenas anticoagular o circuito 
extracorporal (CEC). Propomos fazer uma revisão 
desta modalidade de anticoagulação e transmitir a 
experiência da sua utilização na Unidade de 
Cuidados Intensivos (UCI). 
Palavras-chave: insuficiência renal, técnicas 
substituição renal contínuas, anticoagulção, citrate. 

 

 

INTRODUÇÃO 

ABSTRACT 

The aim of anticoagulation in Renal Replacement 
Techniques (RRT), specially in Continuous Renal 
Replacement Techniques (CRRT), is to maintain its 
functionality with the least possible intervention. 
Filter coagulation is the cause of 40 to 70% of 
extracorporeal circuit (ECC) obstruction, leading to 
discontinuation of the technique.  
This discontinuation has consequences to the 
technique's efficiency, and leads to haemoglobin 
(Hb) reduction, rise of work load and of costs. 
Fractioned heparin is the most widely used 
anticoagulation, however, because of its limitations 
and associated complications, there is a search for 
alternatives. Among these, there is sodium citrate, a 
good anticoagulant, which permits a safe handling 
and has the advantage of anticoagulating only the 
ECC. Our aim was to review the literature 
addressing this option of anticoagulation and report 
our experience the use of this substance in the 
Intensive Care Unit (ICU). 
Keywords: renal failure, continuous renal 

replacement techniques, anticoagulation, citrate. 

 

 

 

A Lesão Renal Aguda (LRA) surge no doente 
crítico em elevada prevalência associada ao 
Síndrome de Disfunção Múltipla de Órgãos 
(MODS) onde o rim é frequentemente um 
órgão inocente cuja função é alterada pelos 
efeitos sistémicos da doença base e não por 
doença primária renal 

[1]
. 

Também se observa que a disfunção renal 
interfere no outcome, sendo um factor 
independente na mortalidade. Esta aumenta 
significativamente (40 a 70%) nos doentes que 
necessitam de TSR 

[2]
. 
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Mantém-se a controvérsia sobre qual das TSR 
(Continuas ou Intermitentes) é mais adequada 
para o doente crítico, não sendo evidente que 
haja influência no outcome 

[3, 4]
. Contudo as 

Técnicas Continuas de Substituição Renal 
(TSRC) são a primeira opção no doente com 
instabilidade hemodinâmica. Nestas também é 
controversa a dose adequada, aferida pelo 
ultrafiltrado (UF) com autores que obtiveram 
diminuição da mortalidade com elevados UF 

[5, 

6]
 e outros que não encontraram diferenças 

independentemente do tipo de técnica e dose 
[7]

. 

Um dos aspectos que influencia a eficiência 
das TSRC é a sua continuidade 24 por 24 
horas, contudo, este é um objectivo difícil de 
atingir. Em algumas publicações, o tempo 
médio de técnica foi de 16 a 18 horas por dia 
[8]

 o que está de acordo com a nossa 
experiência.  

A anticoagulação com heparina tem 
complicações hemorrágicas e trombocitopénia 
[9]

, está limitada nos doentes com risco 
hemorrágico, e apresenta tempos de vida de 
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filtro muito variáveis (14 a 56 h) 
[10]

. Assim na 
procura de alternativas válidas para a prática 
clínica surgiu o citrato de sódio (Na). 

 

ANTICOAGULAÇÃO COM CITRATO DE SÓDIO 

O citrato de Na é um quelante de Ca e Mg 
conhecido como anticoagulante desde 1890. 
Farmacologicamente actua reduzindo o Cálcio 
e inibindo a activação de vários factores da 
coagulação com a consequente 
hipocoagulação. (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Quelação do Ca pelo Citrato e 
inibição da cascata de coagulação 

 

O citrato de Na foi utilizado pela primeira vez 
como anticoagulante, nas TSR, por Metha e al. 
em 1990 

[11]
. Desde então tem evoluído como 

uma boa alternativa com vantagem de apenas 
fazer anticoagulação regional e apresentar 
menor risco de hemorragia 

[12]
. O tempo médio 

de vida de filtro é significativamente elevado 
em diferentes trabalhos: 29,5 h, 

[13]
, 66 h, 

[11]
 e 

3,4 dias 
[14]

. Os trabalhos comparativos entre 
citrato de Na e heparina não têm resultados 
consensuais. Alguns com diferenças 
significativas no tempo de vida do filtro 
favorável ao citrato de Na (70 vs 40 h) 

[15]
, e 

noutros sem diferenças significativas 
[16]

. 

A técnica com citrato de Na é 
conceptualmente simples. O citrato de Na 

perfunde no ramo arterial do CEC, formando 
complexos citrato-Ca, diminuindo o Ca do 
sistema. Assim impede a formação de 
trombina (Factor II) e anticoagula. Cerca de 
um terço do complexo citrato-Ca é depurado 
na TSR e o restante é reifundido no doente. A 
nível sérico o referido complexo citrato-Ca 
degrada-se: o Ca liberta-se e o citrato de Na é 
metabolizado em bicarbonato (tampão), a nível 
hepático e muscular (1 mmol/l de citrato de Na 
= 3 mmol/l de bicarbonato). Contudo como 
houve perda total de Ca é necessário repô-lo 
em perfusão continua no ramo venoso, 
normalizando o Ca sérico e evitando o risco de 
hipocalcémia no doente 

[14, 17]
.  

A ausência de protocolos standartizados da 
anticoagulação com citrato de Na gerou uma 
utilização diversificada, sendo utilizado em 
diferentes modalidades e em diferentes doses. 

Uma das grandes dificuldades é gerir a dose 
do citrato no CEC (mais especificamente no 
filtro ou dializador), porque é influenciado pelo 
débito de citrato, débito de sangue e 
concentração de citrato na solução de 
anticoagulação 

[18]
. 

Também não é inócuo, e as complicações 
mais frequentemente descritas são a alcalose 
metabólica, hipernatrémia e intoxicação pelo 
citrato. 

Por todas as dificuldades referidas e 
heterogeneidade de soluções de citrato 
disponíveis, a sua utilização sempre foi 
pautada pela complexidade, riscos de 
complicações e elevados custos. Mas a 
evolução da sua utilização levou à formulação 
de soluções de citrato de Na mais seguras, 
mesmo com elevados UF 

[19]
. Estes dados 

levaram alguns autores a recomendarem a 
sua utilização, com grau de evidência 
significativo, em doentes com risco 
hemorrágico 

[20]
. 

Mais recentemente observou-se que o citrato 
poderá influenciar a mortalidade, 
possivelmente por imunomodelação 

[21]
, e a 

necessitar de mais estudos. 

Actualmente, decorrente da permanente 
investigação, conseguiu-se a produção de 
solutos que permitem, com segurança, 
operacionalizar e simplificar a administração 
de citrato de Na. A empresa Gambro/Hospal 
tem no mercado soluções que são 
simultaneamente de reposição e 
anticoagulação para HFVVC, e 
complementadas com soluções de dialisante 
para HDFVVC. A empresa Fresenius 
desenvolveu anticoagulação com citrato de Na 
permitindo a Hemodiálise Venovenosa 
Continua (HDVVC). 
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PROTOCOLO DO CITRATO DE SÓDIO NA UCI 

Indicação para anticoagulação com citrato: 
- Doentes com risco de hemorragia 
- Ineficácia da anticoagulação com heparina 
 

Contraindicação para a anticoagulação 
com citrato de Na: 

- Disfunção hepática 

 

Usamos o monitor Prismaflex – Gambro e 
soluções da Hospal/Gambro. 

Solução de reposição: Prismocitrate 10/2 
(Hospal)  
- Citrato Trisódico – 10 mmol/l (2,94 g) 
- Ácido Cítrico – 2 mmol/l (0.42 g) 
- Na – 136 mmol/l (6.19 g) 
- Cl – 106 mmol/l 
Esta solução tem 12 mmol/l de citrato de Na 
que serão metabolizadas em 30 mmol/l de 
bicarbonato de Na. (Figura 2) 

 

Figura 2: transformação do citrato em 
bicarbonato 

Solução de dializante: Prism0cal (Hospal) 
- Mg – 0,5 mmol/l (Cloreto de Mg 0,108 g) 
- Na – 140 mmol/l (Cloreto de Na 6,45 g) 
- Cl – 106 mmol/l 
- Lactato – 3 mmol/l (0,0284 g) 
- Bicarbonato – 32 mmol/l (58,8 g) 
 
Técnica 
- Cateter coaxial de duplo lúmen de 13 Fr e de 
25 cm colocado na veia Femoral. Evitamos os 
cateteres na veia Jugular Interna e na veia 
Subclávia porque a rápida degradação do 
complexo citrato-Ca pode gerar aumento local 
de citrato que pode ter efeito arritmogénico. 
- Dialisador AN 69 de 0,9 a 1,5 m

2
 de área de 

superfície. 
- Priming com SF e Heparina, segundo normas 
da empresa. 
- Reposição de Prismocitrate no ramo arterial 
(pré-diluição) no débito desejado (Qr). A dose 
convectiva usual é de 20 a 35 ml/Kg/h. 
- Débito da bomba de sangue (Qb) entre 130 e 
180 ml/min. Habitualmente iniciamos a 150 
ml/min. 
- Cálculo da dose de citrato no filtro: 
Qc x Cc/Qb, em que Qc é o débito de 
prismocitrato em ml/min; Cc a concentração de 
citrato no prismocitrato (12 mmol/l) e Qb débito 
de sangue em ml/min. Encontrada a 
concentração de citrato no sistema, que é 
eficaz entre 2 e 5 mmol/l, vamos manter esta 
dose. Sempre que modificamos o Qr ou o Qb 
fazemo-lo segundo um organigrama de forma 
a manter a dose do citrato (Figura 3). 
Actualmente o monitor de TCSR já dispõe de 
software que permite programar a dose de 
citrato, tornando o Qr dependente desta dose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: cálculo da dose de citrato (mmol/l) 
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- Perfusão continua de Cloreto de Ca (22,5 
mmol em 50 ml, que equivale a 5 fórmulas de 
Cloreto de Ca em seringa perfusora e que 
perfaz os 50 ml) à entrada do cateter (na via 
venosa) na dose de 3,6 a 5,4 mmol/h (de 8 a 
12 cc/h), com inicio habitual de 4,45 mmol/h 
(10 cc/h de cloreto de Ca). 
 

- Após o início monitorizamos o Cálcio 
ionizado (Cai) no sistema e sérico com 
avaliações regulares em colheitas pós filtro e 
no doente (Figura 4 e 5). 

 Avaliação de Cai pós filtro e no doente:  
- aos 30 m após o início e às 2 h 
- repetir às 6 h e após estabilização 
manter 6/6h. 

 

 
Figura 4 e 5: colheita de sangue pós-filtro para obter o valor de Cai do sistema/filtro. 

 
Monitorizamos o Cai para o manter entre os 
valores pretendidos e fazemos os ajustes 
necessários: 

a) Cai aumentado no CEC: Aumenta-se 
dose de citrato 

b) Cai diminuído no CEC diminui-se a dose 
de citrato. 

c) O Cai sérico é ajustado pela perfusão 
do cloreto de Ca e segundo a Tabela 1. 

Monitorização de Ca (valores pretendidos) 
- Sistema (CEC) - Cai Pós filtro 0,15-0,35 
mmol/l 
- Sérico - Cai: 1,1-1,30 mmol/l 
 
Em cada UCI há que ter em conta os valores 
de referência do Cai. 
Sempre que há uma alteração na dose de 
citrato ou na reposição de cloreto de Ca deve 
reavaliar-se o Cai após 30 min e seguir o 
protocolo de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: ajuste da dose do cálcio a perfundir 
 
 

Se pretendemos fazer HDFVVC (Dose 
difusiva: 15 a 25 ml/Kg/h) iniciamos dializante 
com Prism0cal que tem a particularidade de 
não ter Ca para não interferir, de forma 
significativa, nas concentrações deste ião. 
(Figura 6) 
- Em sistema de pós diluição fazemos 100 cc 
de soro fisiológico para evitar contacto directo 
do sangue com o ar na via venosa, que é um 
dos mecanismos que induz a coagulação.

- As perdas do doente são estabelecidas de 
acordo com a indicação clínica em cada 
momento. 
- É de salientar que o citrato também é 
quelante do Mg, pelo que a reposição deste 
ião é necessário em doses acima do habitual. 

 

Dose do Ca 

Cai sérico < 0,8 0,81 - 1 1,1-1,30 1,31-1,35 > 1,36 

Perfusão (+) 2 cc/h (+) 1 cc/h mantém (-) 1 cc/h (-) 2 cc/h 
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Figura 6: HDFVVC com citrato de sódio 

 

 

Nos doentes submetidos a TCSR com citrato 
de sódio devemos estar atentos às 
complicações descritas na literatura.  
Assim avaliamos com frequência: 

-  pH 
-  Electrólitos 
-  Eventuais efeitos secundários: 
Hipernatrémia, Alcalose metabólica, 
Hipocalcémia e Intoxicação por citrato 

A intoxicação pelo citrato pode surgir quando 
este não é metabolizado. Esta complicação 
deve ser suspeitada sempre que o ratio Ca 
total/Cai > 2,5. 
 

RESULTADOS 
Iniciámos esta anticoagulação em 2006 e até 
Agosto de 2009 utilizámo-la em 30 doentes: 18 
em HFVVC e 12 em HDFVVC  
Realizaram-se 84 sessões num total de 4.516 
h de TCSR. O tempo médio de filtro foi 53,7 h 
(8-140 h). Observámos um controle metabólico 
adequado com diminuição da retenção 
azotada em todos os doente, bom equilíbrio 
ácido-base, com evolução de pH para valores 
clinicamente aceitáveis em todos os doentes, 
sem modificação da PaCO2 e com elevação 
de HCO3. Não se observaram alterações da 
coagulação.  
Como complicações registou-se num doente 
hipocalcémia com tetania e outro com alcalose 
metabólica, ambos na primeira sessão. 
O controlo do Cai foi fácil de estabelecer com 
estabilização dentro dos valores pretendidos 
logo após o início da técnica dialítica. 

A mortalidade na UCI foi de 50% e hospitalar 
de 69% inferior à do grupo da heparina mas 
sem peso estatístico. 
 

CONCLUSÃO 
Revendo a literatura e pela experiência 
adquirida nestes 3 anos podemos concluir que 
a evolução na anticoagulação com citrato de 
Na tem sido muito positiva. È actualmente 
segura, com baixo risco de complicações, 
nomeadamente hemorrágicas decorrente de 
apenas fazer anticoagulação regional. As 
novas soluções permitem uma utilização fácil, 
com monitorizações simples e de fácil acesso 
em ambiente de Medicina Intensiva. 
Consegue-se aumento do tempo de filtro, 
aumento da eficiência da técnica, redução na 
carga de trabalho a nível da equipa de 
enfermagem e possivelmente com impacto 
positivo nos custos.  
É uma boa opção no doente com risco 
hemorrágico assim como alternativo à 
heparina nos doentes em que o filtro coagula 
com frequência. 
Outros caminhos de investigação vão surgindo 
como o seu eventual papel na 
imunomodelação e interferência no outcome. 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Wan L e al. The pathogenesis of septic acute 
renal failure. Curr Opin Crit Care. 2003 Dec; 9 (6): 
496-502. 

2. P. Metnitze al. Effect of acute renal failure 
requiring renal replacement therapy on outcome in 



Rev Port Med Int 2009; Vol 16(2) 

 

44 

critically ill patients. Crit Care Med 2002; 30: 2051-
2058 

3. John Kellum e al. Continuos versus Intermittent 
renal replacement Theraphy: Meta-analysis. 
Intensive Care Med (2002) 28: 29-37 

4. Neesh Pannu e al. Renal Replacement Therapy 
in Patients With Acute Renal Failure - A Systematic 
review. JAMA 2008: 299; 793 – 805. 

5. Ronco C. e al. Effects of differents doses in 
continuous veno-venous haemofiltration on 
outcomes of acute renal failuer: a prospective 
randomised trial, Lancet 2000; 356:26–30 

6. Saudan P al. Adding a dialysis dose to 
continuous hemofiltration increases survival in 
patients with acute renal failure. Kidney Int 2006; 
70:1312–1317. 

7. The VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network: 
Intensity of Renal Support in Critically Ill Patients 
with Acute Kidney Injury. NEJM, 2008; 359: 7-20. 

8. Uchino e al. Continuous is not continuous: the 
incidence and impact of circuit down-time on 
uraemic control during continuous veno-venous 
haemofiltration. Intensive Care Medicine 2003; 29: 
55-578. 

9. Ward e al. Adv Ren Replac Ther 1997; 4: 160-
173. 

10. Reeves e al. A controlled trial of low-molecular-
weight heparin (dalteparin) versus unfractionated 
heparin as anticoagulant during continuous 
venovenous hemodialysis with filtration. Crit Care 
Med 1999; 27: 2224-2228. 

11. Palsson e al. Regional citrate anticoagulation in 
continuous venovenous hemofiltration in critically ill 
patients with a high risk of bleeding. Kidney Int 
1999; 55: 1991-1997. 

12. Barchman e al. Anticoagulation in Continuous 
Renal Replacement Therapy. Blood Purif 1997; 15: 
157. 

13. Metha e al. Regional citrate anticoagulation for 
continuous arteriovenous hemodialysis in critically ill 
patients. Kidney Int 1990; 38: 976-981. 

14. Kutsogiannis e al. Regional citrate versus 
systemic heparin anticoagulation for continuous 
renal replacement in critically ill patients. Kidney Int 
2005, 67:2361-2367. 

15. Mehram Monchi e al.: Intensive Care Med 2004; 
30: 260-265. 

16 – Patrick Brophy e al. Multi-centre evaluation of 
anticoagulation in patients receiving continuous 
renal replacement therapy (CRRT). Nephrol Dial 
Transplant (2005) 20: 1416–1421. 

17. Luca Gabutti e al. Intensive care Med. Citrate 
anticoagulation in continuous venovenous 
hemodiafiltration: a metabolic challenge 2004; 28: 
1419-1425. 

18 - Gabrielle Nuthall e al. Citrate anticoagulation in 
a piglet model of pediatric continuous renal 
replacement therapyCrit. Care Med 2002; 30 (4): 
900-903 

19. Ashita J. Ttolwani e al. Practical Anticoagulation 
Continuos VVHF Protocol for Mebolic Control and 
High Solute clearance. Clin J Am Soc Nephrol 1: 
79-87, 2006. 

20. H. M. Ouddemans–van Straaten e al. 
Anticoagulation strategies in continuous renal 
replacement therapy: can the Choice be evidence 
based?. Intensive Care Med (2006) 32: 188-2002. 

21 - Heleen M. Oudemans-van Straaten e al. Citrate 
anticoagulation for continuous venovenous 
hemofiltration. Crit Care Med 2009; Vol. 37, No. 2: 
545-552. 



Rev Port Med Int 2009; Vol 16(2) 

 

45 

 

Como eu, Enfermeiro, faço técnicas de substituição renal contínuas com anticoagulação 
regional com citrato 

Nursing protocol for delivery of continuous renal replacement therapy using regional citrate 
anticoagulation 

Emília Cruto*, Manuel Marques*; Sónia Sampaio* 
*
 UCI Polivalente da Urgência (UCIPU), Serviço Medicina Intensiva, Hospital S. João, Porto 

 

 

RESUMO 

As Técnicas Contínuas de Substituição Renal 
(TSRC) são usadas em cuidados intensivos no 
tratamento do doente crítico, com falência 
renal e instabilidade hemodinamica. A 
preferência por métodos contínuos é 
determinada pela sua maior tolerância 
hemodinâmica 

[1]
, proporcionada pela remoção 

gradual de solutos e líquidos, permitindo 
menores variações na osmolaridade 
sanguínea e contínua adaptação do volume 
circulante 

[2-3]
. O sucesso das TSRC depende 

de um protocolo de anticoagulação eficiente 
para manter a eficácia e permeabilidade do 
circuito extra-corporal, minimizando 
complicações como a hemorragia por 
anticoagulação excessiva ou a obstrução do 
circuito por anticoagulação insuficiente. A 
pesquisa bibliográfica demonstra que a 
obstrução do sistema é responsável por 40 a 
75% das suspensões da técnica dialítica 

[4]
. 

Após revisão bibliográfica elaboramos um 
protocolo de anticoagulação com citrato de 
sódio que apresentamos. A uniformização de 
procedimentos e o treino adequado do pessoal 
de enfermagem são factores major de sucesso 
e segurança na aplicação deste método de 
anticoagulação na UCI. 
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ABSTRACT 

The Techniques of Continuous Renal 
Replacement (TCRR) are frequently used in 
intensive care to treat critically ill patients with 
renal failure and hemodynamically unstable. 
The preference for these continuous 
techniques is due to the fact that they allow 
better hemodynamic stability 

[1]
, provided by 

the gradual removal of solutes and fluid, with 
minor variations in blood osmolality and 
continuous adjustment of circulating blood 
volume 

[2-3]
. The success of TCRR depends on 

a protocol for anticoagulation to maintain the 
efficacy and permeability of the extra corporal 
circuit, minimizing complications such as 
bleeding due to excessive anticoagulation or 
circuit obstruction inadequate anticoagulation. 
The literature shows that clotting system 
problems are responsible for 40 to 75% of the 
causes of dialysis therapy interruption 

[4]
. We 

review the literature in order to make a protocol 
for regional anticoagulation with citrate. The 
standardized procedures and training of ICU 
nursing staff are major factors for the success 
and safety of this method of anticoagulation. 
 

PROTOCOLO DO CITRATO DE SÓDIO  
EXPERIÊNCIA DA UCIPU 

O circuito extra-corporal nas TCSR deve 
permanecer sem coágulos de sangue e 
permeável para atingir um desempenho 
adequado, com controlo da homeostasia do 
doente. A troca frequente de circuitos extra 
corporais por trombose do mesmo resulta 
numa menor eficiência da terapia, podendo 
ocasionar anemia e necessidade de reposição 
do sangue, aumentando a carga de trabalho 
de Enfermagem e os custos do tratamento. 
Por outro lado, a utilização de algum protocolo 
de anticoagulação para maximizar a sobrevida 
dos filtros, aumenta significativamente o risco 
de episódios de hemorragia nestes doentes, 
frequentemente já com algum grau de 
coagulopatia ou coagulação intravascular 
disseminada em contexto de sépsis 

[5]
, 

agravado pelo efeito negativo da uremia sobre 
a coagulação. Assim, o uso da heparina não 
fraccionada como anticoagulante do sistema 
extra-corporal evidencia o principal obstáculo 
destas técnicas. O uso do citrato sódio como 
anticoagulante regional torna-se uma atraente 
alternativa. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14989634?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14989634?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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A perfusão pré filtro de uma solução de citrato 
sódio capta o cálcio sistémico, bloqueando 
todas as etapas da cascata de coagulação 
dependentes deste ião (figura 1) 

[6]
. 

Além disso, quando usado o citrato como 
anticoagulante regional, o sangue que retorna 
ao doente contem complexos de citrato – 

cálcio iónico, que serão metabolizados 
sobretudo no fígado, convertendo cada 
molécula de citrato em três moléculas de 
bicarbonato, diminuindo as necessidades de 
recurso a soluções tampão  

 

 

 

Figura 1: Mecanismos de acção anticoagulante do citrato trissódico, HBPM e HNF na cascata de 
coagulação 

 

 

O cálcio que é perdido durante este processo 
deve ser reposto através de uma perfusão 
endovenosa administrada em acesso venoso 
central. O sucesso da anticoagulação regional 
com citrato depende do rigoroso e estrito 
controlo do cálcio iónico no circuito extra 
corporal (colheita efectuada pós filtro) e do 
doente (colheita efectuada pré filtro). Os níveis 
séricos de cálcio recomendados para o 
sistema extra corporal são de 0,15 a 0,35 
mmol/l, e para o doente são de 1,1 a 1,3 
mmol/l. A regulação do cálcio do sistema é 
realizado mediante perfusão pré filtro do citrato 
sódio e a regulação do cálcio sistémico é 
efectuado através da perfusão de cloreto ou 
gluconato de cálcio a 10%. Com o uso do 
citrato como anticoagulante regional, está 
descrito, um aumento da sobrevida dos filtros 
entre três a quatro dias 

[7]
. 

No entanto, podem ser descritas algumas 
complicações ao uso do citrato 

[3-7]
, entre as 

quais evidencia-se: 

Hipernatrémia – devido á utilização da solução 
de citrato trissódico; 

Alcalose metabólica – por rápida conversão de 
citrato em bicarbonato; 

Acidose metabólica – pela administração de 
citrato em doentes com insuficiência hepática 
severa, com consequente acumulação de 
citrato face á redução do seu metabolismo; 

Hipocalcemia – por inadequado ajuste da 
perfusão de gluconato de cálcio. 

Destas complicações evidencia-se, mais uma 
vez, a necessidade do controlo rigoroso e 
estrito do uso do citrato e uma constante 
monitorização da técnica. 

A nossa experiência com o uso do citrato 
iniciou-se em Maio de 2008, após um 
programa de formação intensiva a 25% dos 
enfermeiros que constituem a unidade de 
cuidados intensivos polivalente da urgência 
(UCIPU) do Hospital de São João, EPE Porto. 
Este grupo, constituído por 10 Enfermeiros e 
um Médico, liderou o projecto do uso do citrato 
nas TSRC, na UCIPU, e na aplicação de um 
protocolo de actuação, tendo, esta formação, 
sido alargada posteriormente, aos restantes 
elementos da equipa, permitindo uma 
uniformização de cuidados e uma actuação de 
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forma segura por parte de todos os elementos 
da equipa, propiciando uma melhor 
monitorização da técnica. 

Desta forma, utilizando como base o protocolo 
da Gambro

®
, a TSRC foi realizada com a 

máquina prismaflex
®
 usando um set “ST150”, 

com um cateter de duplo lúmen, 13 F, e foram 
usadas soluções fornecidas pelo laboratório 
Gambro

®
 

A preparação do circuito extra corporal e a 
técnica em si é similar a qualquer técnica de 
substituição renal contínua, variando apenas, 
os solutos utilizados, acrescida de uma 
perfusão de cloreto de cálcio. 

A solução com citrato de sódio – “Prismocitrate 
10/2”, foi administrada pré-filtro e a dose inicial 
foi de 2500 ml/h – dose recomendada. A 
solução dializante utilizada foi prismocal

®
 por 

na sua constituição não incluir cálcio, e foi 
colocada no ritmo entre 1000-1500 mll/h. Pós 
filtro foi colocado um soro fisiológico a 100 
ml/h para evitar a coagulação da câmara de 
desgasificação. A perfusão de cloreto de cálcio 
a 10 % pura foi colocada, através de acesso 
venoso central, o mais próximo do doente, ao 
ritmo inicial de 15 ml/h. A velocidade da 
bomba de sangue foi colocada a 150 
ml/minuto. (Figura 2) 

[8]
. 

 

 
Figura 2: HDFVVC com citrato de sódio  

É recomendado a realização de uma colheita 
de sangue através de acesso arterial 
(gasometria) antes de iniciar a técnica, para 
avaliar o valor de cálcio ionizado do doente, 
com o objectivo de repor cálcio se necessário. 

Iniciando a técnica, o enfermeiro deve colher 
uma amostra de sangue do doente (no acesso 
arterial) duas horas após, e durante o 
tratamento, em intervalos de 6, 8, ou 12 horas, 
ou sempre que se justificar. Os valores 
pretendidos do cálcio ionizado do doente são 
de 1,1-1,3 mmol/l. 

Simultaneamente o enfermeiro deve colher 
uma amostra de sangue pós-filtro em 
intervalos de 6, 8, ou 12 horas, e os valores de 
cálcio ionizado pretendidos são de 0,15-0,35 
mmol/l. 

Fizemos uma avaliação posterior dos registos 
efectuados, num total de 266 avaliações de 
um doente, com sepsis, e a utilizar o citrato 
como anticoagulação regional, durante o 

período de 32 dias, tendo o tratamento sido 
apenas interrompido para substituição de 
filtros extra-corporal e saídas do doente para o 
exterior do serviço. 

Após a monitorização atrás referida, a 
intervenção dos enfermeiros consistiu em, 
corrigir os valores de cálcio sistémico por meio 
do aumento ou diminuição do ritmo de 
perfusão do cloreto de cálcio a 10% (conforme 
os valores apresentados nas colheitas 
efectuadas no acesso arterial do doente). 

Começamos com uma variação de ritmo de 
5ml/h, que se mostrou excessivo, e passamos 
então a alterá-lo com base na evidência 
experimenta. Analisando a frequência de 
alteração da velocidade de perfusão 
verificamos que o valor de 1 ml/h foi o mais 
frequente (tabela 1). 

 

Tabela 1: Frequêcia da variação da velocidade 

de perfusão do Ca (ml) 

 

Quanto à variação da dose de citrato, esta 
oscilou entre 900 ml/h e 2500 ml/h, com menor 
necessidade de intervenção no ritmo por parte 
do enfermeiro. Verificamos que esta oscilação, 
não interferiu quer na durabilidade dos filtros, 
quer na concentração de cálcio sistémico, 
apenas interferiu no valor de cálcio pós-filtro. 
Houve um período longo de tratamento em 
que a solução de citrato esteve ao ritmo de 
900ml/h e os valores de cálcio pós filtro 
atingiram nesta altura 1,38 mmol/l (valor 
máximo recomendado é de 0,35 mmol/l), sem 
coagulação do sistema extra corporal. 

Na figura 3 apresentamos um gráfico com as 
variações de perfusão de Ca, Cai sistémico e 
pH de um doente com TSRC com citrato. 

 

Variação da 
velocidade de perfusão do Ca (ml/h) 

frequência 

0,5 22 

1 58 

1,5 2 

2 21 

2,5 0 

3 4 

3,5 2 

4 5 

4,5 0 

5 1 
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Figura 3: Variação da perfusão de CaCl e Cai e pH sistémicos em doente com TSRC com citrato 

 

 

  

Quanto aos filtros, foram substituídos às 72h, 
(sem qualquer indício evidente de 
coagulação), como indicado pelo fabricante, 
ou então para interrupção da técnica para 
saída do doente para o exterior da unidade. 

Com base na evidência da experiencia, 
propomos que se inicie a técnica com: 

- citrato pré filtro ao ritmo de 2000 ml/h 

- Ritmo da bomba de sangue a 140 ml/min 

- Perfusão de CaCl 10% a 10 ml/h 

- Que se façam avaliações de cálcio no doente 
em ponto distante do cateter de diálise e na 
tomada pós filtro de 2 em 2 horas inicialmente 
e de 6 em 6 horas de seguida. 

Mediante os valores de cácio recomenda-se: 

- Se o valor do cálcio, colhido pós filtro, se 
encontrar fora dos limites recomendados, deve 
aumentar ou diminuir 200 ml/h ao ritmo de 
perfusão de citrato, em relação directa; 

- Se o valor de cálcio, colhido no doente, se 
encontrar fora dos limites recomendados, 
aumentar ou diminuir 1 ml/h ao ritmo de 
perfusão de CaCl em relação inversa. 
 

CONCLUSÃO 

O sucesso do uso das TSRC em cuidados 
intensivos, depende de uma anticoagulação 
eficaz do circuito, evitando ao máximo as 
complicações relacionadas com o seu uso. A 
formação contínua e a experiencia dos 
Enfermeiros que executam e vigiam a técnica, 
é factor major no sucesso do uso do citrato, 
pois permite uma actuação segura e precisa. 
O uso de técnicas protocoladas e a evidência 

baseada na experiencia, demonstrou-nos ser 
possível o uso do citrato como alternativa 
segura para a anticoagulação regional do 
sistema extra-corporal em TSRC, em doentes 
críticos, inseridos em cuidados intensivos. 
Ficou aberto o caminho para a continuação e 
aperfeiçoamento da realização da técnica, na 
UCIPU, em próximos tratamentos. 
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

PROCESSO DE REVISÃO 
Os trabalhos recebidos serão revistos em duas fases: 

1. Pela Direcção da RPMI, que definirão a qualidade e prioridade para publicação; 
2. Por peritos independentes escolhidos pela Direcção da RPMI, para revisão segundo os princípios da peer-review.  

Os trabalhos aceites serão enviados aos autores sob a forma de provas tipográficas para revisão. Os trabalhos cuja aceitação 
dependa de alterações sugeridas pelos revisores e/ou editores serão reenviados aos autores para correcção e posterior 
reapreciação. Os trabalhos recusados serão devolvidos de imediato aos autores, em conjunto com as ilustrações, fotografias ou 
diapositivos que os possam acompanhar. 

Não serão aceites artigos publicados ou a aguardar publicação noutros periódicos. São passíveis de publicação trabalhos que previamente 
tenham tido divulgação sob a forma de apresentação oral ou poster. 
 
NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

1. Princípios Gerais 
Os trabalhos poderão ser elaborados nas seguintes línguas: Português, Espanhol, Francês ou Inglês. São particularmente 
desaconselhados os neologismos e estrangeirismos, em especial quando existir equivalentes portugueses de uso corrente. 
Os autores enviarão os trabalhos ao Editor da RPMI a quem será dirigida uma carta de pedido de publicação onde conste:  
- identificação do autor responsável pela correspondência, com morada, telemóvel, email

1
, 

- que a versão final do manuscrito foi revista e aprovada por todos os autores, 
- que o manuscrito não foi publicado parcial ou totalmente, ou não se encontra submetido para publicação noutro jornal, 
-  uma indicação da secção da RPMI onde entendam ser mais correcta a sua inclusão, 
- uma declaração de transferência de direitos de publicação para a pessoa da Revista Portuguesa de Medicina Intensiva, caso seja 

publicado, 
- todo e qualquer suporte ou participação de entidades que possa levar a conflito de interesse relacionado com o artigo submetido 

para publicação deve ser explicitamente referido. 
 
Os trabalhos poderão ser submetidos para publicação de 2 formas: 

1. enviar por correio electrónico os ficheiros do manuscrito endereçados à Revista Portuguesa de Medicina Intensiva para o e-mail: 
secretariaspci@gmail.com  

2. enviar o manuscrito (um original e duas cópias) e uma cópia electrónica (CD-Rom) dirigidos ao Editor da Revista Portuguesa de 
Medicina Intensiva, Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, R. Rodrigo da Fonseca, nº 204 1º Esq., 1070-245 Lisboa 

As opiniões expressas nos artigos são da inteira responsabilidade dos autores. Os artigos publicados constituem propriedade inteira da RPMI 
não sendo autorizada a sua reprodução total ou parcial sem que seja solicitada uma autorização ao Editor. 
 

2. Tipos de Manuscritos 
Os artigos originais não podem ultrapassar as 3,000 palavras (excluir resumo e referências), 30 referências e não devem conter mais de 5 
tabelas e/ou ilustrações. Cada parte de uma figura conta como ilustração. A extensão do resumo não deve ser superior a 250 palavras. 
Os artigos de revisão são habitualmente submetidos para publicação após consulta com os editores e são igualmente enviados para revisão. 
Não devem ultrapassar as 4,000 palavras (excluir resumo e referências) e 75 referências. A extensão do resumo não deve ser superior a 250 
palavras. 
A descrição de um ou mais casos clínicos serão aceites se forem de importância e/ou contribuírem para um avanço importante em termos de 
conhecimento de uma determinada patologia. Serão também considerados casos clínicos, que apesar de serem situações comuns, neles se 
realizaram abordagens terapêuticas pouco vulgares ou ainda em investigação. Não podem ultrapassar as 1,500 palavras, 10 referências e não 
devem conter mais de 3 tabelas e/ou ilustrações. Cada parte de uma figura conta como ilustração. O número máximo de autores não deve ser 
superior a seis. O resumo não pode ultrapassar as 150 palavras. 
Os editoriais são textos feitos a convite pela direcção da RPMI, e o seu texto não deve ultrapassar as 1,200 palavras e as 20 referências. 
As cartas ao Director têm como objectivo publicar comentários relativos a artigos publicados na revista, assim como observações e/ou 
experiências que pela suas características possam ser escritas num curto texto. A extensão máxima é de 500 palavras e 5 referências. 
Estas linhas gerais de orientação podem ser alteradas pontualmente com o acordo expresso da Direcção da RPMI. 
 

3. Preparação de Manuscritos 
Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as normas do International Committee of Medical Journal Editors (publicado no New 
England Journal of Medicine 1997; 336: 309-316). 
 

4. Manuscritos em formato electrónico 
Os manuscritos em formato electrónico submetidos por email ou os que acompanham os textos em papel enviados por correio devem 
obedecer às seguintes regras. 

Apresentação em formato A4, Font Arial, tamanho de letra 11, espaçamento entre linhas a dois espaços em qualquer das secções do trabalho. 
As margens devem ter um tamanho mínimo de 25 mm (ou a mancha de texto deve medir 216 x 279 mm). 

Utilizar a função de paginação automática em rodapé para numerar as páginas. Não usar comandos especiais de formatação excepto para a 
escrita de equações matemáticas. Para realizar indentações usar a função “tab” ou outros comandos. Não usar a tecla “space bar” 
repetidamente. 
O manuscrito deve ser gravado em duas versões:  

1. numa versão standard do processador de texto (exemplo doc ou docx no caso do Word para Windows) 
2. no formato RTF (Rich Text Format) 

O nome do ficheiro deve ter até 8 caracteres, excluindo a extensão (exemplo: palavra-chave do título e/ou nome do autor). 
No caso de pretender diminuir a dimensão dos ficheiros pode recorrer a um programa de compressão (exemplo: WinZip). No caso de utilizar 
um programa deste tipo deve ser referido qual o programa utilizado e respectiva versão. 
 

A primeira página deve incluir: título do artigo, primeiro e último nome de cada autor (sublinhar o nome do autor responsável pela 
correspondência e indicar a morada, telemóvel, e email), nome do local e da instituição onde o trabalho foi realizado, a sua morada, e a entidade 
financiadora do trabalho se existir. 
A segunda página inclui o resumo, o qual não pode ultrapassar as 250 palavras e deve ser apresentado em Português e em Inglês (UK). O 
resumo deve ter 4 secções, denominados Objectivos, Material e Métodos, Resultados e Conclusões. O texto deve descrever de forma sucinta o 
problema endereçado pelo trabalho, como é que o estudo foi realizado, os resultados mais importantes e as conclusões desses resultados. Nos 
artigos de revisão o resumo deve constar de Objectivos, Fontes de Informação, Resultados e Conclusões. Nos casos clínicos o texto do resumo 
deve apresentar a seguinte estrutura Objectivos, Caso(s) Clínico(s) e Conclusões. O texto deve descrever de forma sucinta o problema levantado 
pela patologia, com descrição de alguma intervenção terapêutica específica se tiver sido esse o caso, descrição sucinta e objectiva do caso 
clínico realçando apenas os aspectos relevantes e conclusões desses aspectos mais importantes. 
As Palavras-Chave surgem após o resumo e devem ser escritas (em Português e Inglês) até um total máximo de 6 palavras-chave, utilizando a 
nomenclatura do Index Medicus. 

                                                           
1
 morada, telemóvel e email - dados obrigatórios 
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O corpo de Texto deve ser dividido em diferentes secções, propondo-se as seguintes: 

 Artigos Originais - Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão, Agradecimentos, Bibliografia, Tabelas e Figuras.  
 Casos Clínicos - Introdução, Caso(s) Clínico(s), Discussão, Bibliografia, Tabelas e Figuras.  
 Artigos de Revisão - Introdução, Fontes de Informação, Apresentação do Tema, Bibliografia, Tabelas e Figuras. 
 
A Introdução deve ser a mais sucinta possível, tendo como objectivo proporcionar uma breve explicação do problema em causa, assim como dos 
objectivos do trabalho, para que o leitor fique com a informação suficiente para perceber o resto do trabalho. 
Na secção Material e Métodos serão descritos os métodos de selecção dos sujeitos de observação ou de experimentação referindo o sexo, a 
idade e outras características relevantes. Os equipamentos envolvidos identificam-se pelo nome comercial (e a morada do fabricante), e a 
especificação dos métodos de trabalho deverá ser a suficiente para que outros investigadores (empregando os mesmos métodos) possam 
reproduzir os resultados. Utilizar-se-ão métodos conhecidos (preferencialmente publicados); caso se opte por novos procedimentos, estes 
deverão ser convenientemente descritos, apresentando-se a justificação para o seu emprego bem como as suas limitações. Os fármacos 
empregues serão rigorosamente identificados (nome farmacológico, posologia e via de administração). 
Os estudos clínicos devem acompanhar-se de toda a informação disponível acerca do protocolo (população, intervenções, exposições, 
resultados, lógica da análise estatística, destino das intervenções, métodos de randomização, técnicas de ocultação, etc.). 
Os trabalhos de revisão devem conter uma secção onde são descritas as fontes de informação, os métodos empregues na selecção, localização, 
importação e síntese de dados (que se citarão em resumo). Ao referirem-se experiências em sujeitos humanos será informado o acordo do 
comité ou comissão de ética institucional ou regional, bem como a adequação do estudo aos princípios que constam na Declaração de 
Helsínquia, na sua revisão de 1983. 
Os nomes dos doentes, bem como as suas iniciais e números de registo no hospital não devem ser utilizados. 
Os métodos de estudo estatístico serão explicados com o detalhe suficiente para que ao leitor seja permitido o acesso aos dados originais e a 
verificação dos resultados obtidos. Os resultados devem ser quantificados e acompanhados com indicadores de medição de erro ou de incerteza 
apropriados (por exemplo: intervalos de confiança). 
O software informático empregue será rigorosamente identificado (nome, fabricante e morada). 
Os Resultados serão apresentados obedecendo a uma sequência lógica no texto, tabelas e ilustrações. Devem enunciar-se apenas as 
observações relevantes evitando a repetição no texto de dados das tabelas e ilustrações. 
Na Discussão salientar-se-ão os aspectos relevantes. Não devem ser repetidos com detalhe os dados ou outro material fornecido na introdução 
ou nos resultados. Na discussão serão abordadas as implicações dos achados e suas limitações, bem como eventuais influências sobre 
hipotéticas investigações futuras. Referir-se-ão outros estudos relevantes. Deve estabelecer-se uma ligação lógica entre os objectivos do estudo 
e as conclusões, evitando afirmações injustificadas e conclusões não baseadas nos dados obtidos. As novas hipóteses geradas por um estudo 
devem ser referidas como tal. Caso seja possível e justificado poderão incluir-se recomendações. 
Os Agradecimentos devem ser escritos numa página isoladamente, onde são citadas as pessoas ou instituições que colaboraram no trabalho. 
A Bibliografia deve aparecer segundo a ordem de citação no texto com a correspondente numeração. No texto a citação deve ser sempre escrita 
em numeração árabe entre parêntesis rectos (ex. [1-4,8]). Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o Index Medicus. Não se 
podem usar citações como "observações não publicadas", "comunicação pessoal" ou "tese". No caso de citar um artigo já aceite para publicação 
este deve ser acompanhado do comprovativo de que está a aguardar publicação. Se as citações forem de resumos publicados esse facto deve 
ser referido explicitamente. 

Exemplos: 
artigo - Suter PM, Farieley HB, Schlobohm RM. Optimum end-expiratory airway pressure in patients with acute respiratory failure. N Engl J Med 
1975; 292: 284-289  
livro - Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties on invading microorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, eds. Pathologic 
Physiologic Mechanisms of Disease. Philadelphia: WA Saunders, 1974; 457-472.  
referência da Internet - The Acute Respiratory Distress Syndrome Network (2003) Assessment of low tidal volume and elevated end-expiratory 
volume to obviate lung injury - ALVEOLI study. Disponível em: http://hedwig.mgh.harvard.edu/ardsnet/ards04.html. Consultada a 10 de 
Fevereiro de 2003. 

Se estiver disponível o Digital Object Identifier (DOI) de uma referência esta pode ser usada no final da referência em questão – Jardin F. 
Ventricular interdependence: how does it impact on hemodynamic evaluation in clinical practice? Intensive Care Med DOI 10.1007/s00134-003-
1643-0 
As Tabelas com respectiva numeração e legenda devem ser apresentadas em folhas à parte com uma tabela por folha. A numeração da tabela 
(usar números árabes) e a legenda. devem ser colocadas no final dessa folha. No Word para Windows, usar a função “table” para construir as 
tabelas. Estas devem ser claras e sucintas, devendo as abreviaturas ter uma nota explicativa por baixo da tabela. A Revista só admite tabelas 
que ocupem no máximo uma página impressa. 

As Figuras formadas em conjunto pelos gráficos, ilustrações e fotografias serão numeradas de acordo com a ordem de citação no texto. O 
nome a dar ao ficheiro será o mesmo do texto acompanhado do número referente ao número da figura no texto. As imagens devem ter 
formato digital JPEG, TIFF ou GIF a preto e branco com as seguintes dimensões 9x12 ou 12x18 cm (recomenda-se a utilização de um 
programa de processamento de imagem corrente: Photoshop, Paint Shop Pro, Photo Paint). Os desenhos também devem ser enviados em 
ficheiros separadamente do texto. Não desenhar com linhas com espessura < 0.2 mm (0,567 pontos). Os programas recomendados são o 
Corel Draw e o Illustrator. O processador utilizado assim como a versão devem ser sempre referidos. Os ficheiros devem ser gravados no 
formato EPS e o nome a dar ao ficheiro será o mesmo do texto acompanhado do número referente ao número do desenho no texto. A 
legenda das Figuras deve ser em numeração árabe e escrita no final de cada folha ou em folhas separadas consoante aplicável. Se forem 
utilizadas fotografias de indivíduos, devem empregar-se meios físicos de ocultação que impeçam a sua identificação. Neste contexto, os 
autores deverão solicitar uma autorização escrita para utilização da imagem. O emprego de gravuras já publicadas requer uma autorização 
escrita do seu proprietário (copywright holder). As microfotografias devem ter marcadores de escalas no seu interior, com o contraste 
suficiente para se distinguirem com facilidade. Em imagens obtidas a partir de scanners deve ser usada a escala de cinza ou preto e branco 
pelas razões acima referidas. No caso de fazer um scan de uma ilustração com diferentes tons de cinza, seleccionar o modo de scan 
“grayscale” a 8 bits com resolução final 300 dpi e o formato de ficheiro TIFF. Se o scan for de um desenho a preto e branco escolher o modo 
de scan “line” com resolução final 800-1200 dpi e o formato de ficheiro EPS. Após fazer o scan dos originais é importante verificar se as 
resoluções finais são as anteriormente referidas. Só deste modo se conseguem qualidades de impressão aceitáveis. Em caso de dúvida 
enviar os originais. As imagens a cores implicam o acordo prévio com a Direcção da Revista. 

As Unidades de Medida de comprimento, altura, peso e volume devem ser expressas em unidades métricas (metro, quilograma ou litro) ou dos 
seus múltiplos decimais. As temperaturas devem ser referidas em graus Celsius. As tensões arteriais serão expressas em milímetros de 
Mercúrio. Todas as medições hematológicas ou bioquímicas serão referidas no sistema métrico de acordo com o Sistema Internacional de 
Unidades (SI). O Editor poderá solicitar ao autor o emprego de um sistema alternativo (não SI). 
Quanto às Abreviaturas e Símbolos só são permitidas abreviaturas estandardizadas, mas deve evitar-se a sua utilização no título e no resumo. O 
termo exacto a que é referida uma abreviatura deve ser referido no texto antes da sua primeira utilização. 
 

5. Resumo 
Na tabela seguinte estão descritos resumidamente os passos para a elaboração dos manuscritos em formato electrónico 

Sistema operativo Windows, Mac OS 

Processador de texto Winword, Word for Mac 

Programa de desenho Corel Draw, Illustrator 

Programa de imagem Photoshop, Paint Shop Pro, Photo Paint 

Formato de intercâmbio RTF 

Nome de ficheiro até 8 caracteres+extensão 

O nome final a dar aos ficheiros deve ser facilmente memorizável (exemplo: palavra chave do título e/ou nome do autor), até 8 caracteres, 
sem acentos ou símbolos especiais. Usar apenas as extensões geradas automaticamente pelos programas. 

 
6. Estrutura dos Manuscritos em papel 

O texto impresso e o ficheiro de texto, se for esse o caso, devem ser rigorosamente idênticos. 

 

 


