
 

intensiva

REVISTA PORTUGESA DE

intensiva

REVISTA PORTUGESA DE 

ANO 2010  VOLUME 16 

 

ÍNDICE 

EDITORIAL 

Fernandes, A, Dias, C; Barbosa, S; Costa, P ................................

CARTA DO PRESIDENTE SPCI 

Maia, P ................................................................................................

 

ARTIGOS ORIGINAIS 

Avaliação hemodinâmica de doentes em choque: comparação entre 
transtorácica e a termodiluição transpulmonar 

Abreu, T; Henriques, R; Dias, A; Páscoa, B ................................

Monitorização contínua por sonda doppler transesofágica no doente crítico

Rocha , S; Dias, C; Paiva, JA ................................................................

ARTIGOS DE REVISÃO 

Indicadores de preload e resposta ao volume 

Bento, L. ................................................................................................

Abordagem racional da fluidoterapia perioperatória  

Duarte, F; O’Neill, P; Centeno, M; Fernandes, A ................................

O QUE HÁ DE NOVO na medicina intensiva? 

Avaliação hemodinâmica do doente em choque por ecocardiografia

Côrte-Real, H. ................................................................

ARTIGOS de OPINIÃO 

Monitorização hemodinâmica no doente crítico utilizando ecocardiografia Dop

Cotrim, C; Gonçalves, A ................................................................

Monitorização hemodinâmica na perspectiva do enfermeiro

Capitão E, Pires J ................................................................

O PONTO de VISTA do ESPECIALISTA 

Com o estado actual da monitorização minimamente invasiva, haverá lu

catéter de Swan-Ganz? O ponto de vista do especialista

Marcelino, P. ................................................................

AGENDA 

 ................................................................................................

INSTRUÇÕES aos AUTORES 

 ................................................................................................

 

 

ISSN  0872 - 3087 

intensiva 

 

ANO 2010  VOLUME 16 NUMERO 3 

....................................................... 7 

......................................... 9 

Avaliação hemodinâmica de doentes em choque: comparação entre ecocardiografia 

.............................................................. 11 

esofágica no doente crítico 

..................................................... 15 

.................................................. 23 

 

..................................................... 27 

doente em choque por ecocardiografia 

.......................................................................... 35 

Monitorização hemodinâmica no doente crítico utilizando ecocardiografia Doppler 

........................................................... 45 

Monitorização hemodinâmica na perspectiva do enfermeiro 

..................................................................... 51 

actual da monitorização minimamente invasiva, haverá lugar para o 

? O ponto de vista do especialista 

........................................................................... 57 

................................................................ 65 

................................................................ 66 



 

 

 



Rev Port Med Int 2009; 16(3) 

 

3 

 
REVISTA PORTUGUESA DE MEDICINA INTENSIVA 

Órgão Oficial da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos 
 
 
EDITOR Celeste Dias 
 
EDITORES ASSOCIADOS Antero Fernandes 
 Paulo Costa 
 Silvina Barbosa 
 
CONSELHO REDACTORIAL  Estevão Lafuente, Fernando Abelha, Fernando Alves, Francisco 

Esteves, Hugo Corte Real, Irene Aragão, João Alcântara, José Júlio 
Nóbrega, Paula Coutinho, Paulo Martins, Paulo Santos, Piedade 
Amaro. 

 
CONSELHO CIENTÍFICO  Álvaro Silva, António Sarmento, Cristina Granja, Próspero Luís, 

João Pedro Baptista, Jorge Pimentel, José António Pinho, José 
Artur Paiva, Luís Telo, Paulo Maia, Pedro Abecais, Pedro Póvoa, 
Rui Moreno. 

 
SECRETÁRIA DE REDACÇÃO Cristina Sousa 

 
 

CORPOS GERENTES DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Filiada na World Federation of Intensive and Critical Care Medicine 
Fundadora da Federacion PanAmerica e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva 

 

Direcção 
Presidente - Paulo Maia (Porto)  
Vice-Presidente - Ricardo Matos (Lisboa) 
Vice-Presidente - José António Pinho (Porto) 
Secretário-Geral - Álvaro Silva (Porto) 
Tesoureiro – João Gouveia (Lisboa)  
Vogal Geral - João Paulo Almeida e Sousa 
(Coimbra) 
Vogal Geral - Teresa Honrado (Porto) 
Vogal representante da Secção de Enfermagem - 
António Almeida (Lisboa)

 

Assembleia Geral 
Presidente - Rui Moreno (Lisboa) 
Vice-Presidente - António Marques (Porto) 
Secretário - Próspero Luís (Vila Real) 
 
Conselho Fiscal 
Presidente - António Sarmento (Porto) 
Paula Coutinho (Coimbra) 
Antero Fernandes (Almada) 

 
Secção de Enfermagem 
Presidente da Secção de Enfermagem: António Almeida (Lisboa) 
Filipe Pires (Lisboa) 
David Lourenço (Viana do Castelo) 
 
 
 
Secção Médica 
Presidente da Secção Médica: Nuno Devesa (Coimbra) 
Henrique Bento (Lisboa)  
José Manuel Pereira (Porto) 
 
 

Edição: Propriedade da SPCI 
ISSN – 0872 –3087. Depósito legal: Nº 62898/93. Registo RRC N.º 386 

Correspondência, secretariado e propriedade: SPCI 
Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos - Contribuinte nº 500 794 537 

Rua Rodrigo da Fonseca, 204 - 1º Esq. – 1070-245 Lisboa - Tel./Fax: 351 21 386 62 57 
http://www.spci.org – Email: secretariaspci@gmail.com 

  



 

 



Rev Port Med Int 2009; 16(3) 

 

5 

ÍNDICE       INDEX 
 

EDITORIAL 

Fernandes, A, Dias, C; Barbosa, S; Costa, P ........ 7 

CARTA DO PRESIDENTE SPCI 

Maia, P ............................................................... 9 

ARTIGOS ORIGINAIS 

Avaliação hemodinâmica de doentes em choque: 

comparação entre ecocardiografia transtorácica e 
a termodiluição transpulmonar 

Abreu, T; Henriques , R; Dias, A; Páscoa, B ....... 11 

Monitorização contínua por sonda doppler 

transesofágica no doente crítico 

Rocha , S; Dias, C; Paiva, JA .............................. 15 

ARTIGOS DE REVISÃO 

Indicadores de preload e resposta ao volume 
Bento, L ............................................................. 23 

Abordagem racional da fluidoterapia 

perioperatória 

Duarte F, O’Neill, P; Centeno, M; Fernandes, A 27 

O QUE HÁ NOVO na medicina intensiva? 
na  

Avaliação hemodinâmica do doente em choque 

por ecocardiografia 

Côrte-Real, H .................................................... 35 

ARTIGOS de OPINIÃO 

Monitorização hemodinâmica no doente crítico 

utilizando ecocardiografia Doppler. 

Cotrim, C; Gonçalves, A .................................... 45 

Como eu, Enfermeiro, faço: 
Monitorização hemodinâmica 
Capitão E, Pires J ............................................... 51 

O PONTO de VISTA do ESPECIALISTA 

Com o estado actual da monitorização minimamente 

invasiva, haverá lugar para o catéter de Swan-Ganz? 

Marcelino, P ...................................................... 57 

 

AGENDA ...................................................... 65 

INSTRUÇÕES aos AUTORES ........................ 66 

 

EDITORIAL 

Fernandes, A, Dias, C; Barbosa, S; Costa, P ........ 7 

LETTER from the SPCI President 

Maia, P ............................................................... 9 

ORIGINAL ARTICLES 

Hemodynamic assessment of shock: comparison 

between transthoracic echocardiography and  
transpulmonary thermodilution technique 

Abreu, T; Henriques , R; Dias, A; Páscoa, B ....... 11 

Continuous monitoring with tranesophageal 

Doppler in critically ill patients 

Rocha , S; Dias, C; Paiva, JA .............................. 15 

REVIEW ARTICLES 

Preload indicators and response to volume 

Bento, L ............................................................. 23 

Perioperative fluid management – a rational 

approach 

Duarte F, O’Neill, P; Centeno, M; Fernandes, A 27 

WHAT’S NEW in intensive medicine? 
in  

Hemodynamic assessment of hemodynamically 

unstable adult patient 

Côrte-Real, H .................................................... 35 

OPINION ARTICLES 

Hemodynamic monitoring with tranesophageal 

Doppler in critically ill patients 

Cotrim, C; Gonçalves, A .................................... 45 

Nursing protocol: 
Hemodynamic monitoring 

Capitão E, Pires J ............................................... 51 

EXPERT OPINION 

With minimally invasive hemodynamic monitoring, do 

we need Swan-Ganz? 

Marcelino, P ...................................................... 57 

 

AGENDA ..................................................... 65 

AUTHORS INSTRUCTIONS .......................... 66 

 



 

 

 



Rev Port Med Int 2009; 16(3) 

 

7 

EDITORIAL EDITORIAL 

 

HEMODINÂMICA NO SÉCULO XXI: UM DESAFIO PARA A MEDICINA INTENSIVA 
 
Antero Fernandes 
Celeste Dias, Paulo Costa, Silvina Barbosa 
 
A instabilidade hemodinâmica é frequente nos doentes críticos admitidos nas Unidades de Cuidados Intensivos e 
recentemente temos assistido a um número crescente de métodos de monitorização neste campo. 

A monitorização nunca é terapêutica e raramente é diagnóstica. Assim, todo o processo de monitorização 
hemodinâmica, simples ou complexo, tem de obedecer aos princípios de rigor na detecção, controlo e 
interpretação dos sinais, para que a avaliação das variáveis fisiológicas seja fiável. Além disso, a manutenção 
dum sistema de monitorização só é eficaz se integrado num trabalho de equipa multiprofissional, realizado por 
enfermeiros e médicos à beira do leito. 

No doente crítico, é consensual que a informação preferencial da monitorização hemodinâmica deve ser 
contínua e incluir parâmetros relacionados com a função cardíaca, como o débito cardíaco, a pressão de 
enchimento ventricular esquerdo e a resistência vascular sistémica, de entre outros. Desde 1970, com o cateter 
de Swan-Ganz, que é possível o melhor conhecimento dos fenómenos fisiopatológicos envolvidos na disfunção 
cardíaca e no choque. Com o aperfeiçoamento da técnica são possíveis hoje a medida contínua do débito 
cardíaco e a avaliação da função do ventrículo direito.  
Contudo, a controvérsia gerada pelos reais riscos-benefícios do uso do mesmo e o advento de novos métodos 
de monitorização hemodinâmica menos invasivos tem estimulado ampla discussão na literatura sobre o lugar 
desses diferentes métodos.  
Ainda que não possam ser considerados substitutos do método clássico invasivo, a bioimpedância torácica, o 
ecocardiograma, o Doppler transesofágico, a análise pletismográfica do pulso, a medida do CO2 expirado, de 
entre outros, proporcionam excelente avaliação contínua da tendência do desempenho cardíaco e podem 
contribuir para a selecção dos doentes que poderão ter benefício com a monitorização invasiva. 

O crescimento dos custos na área da saúde e o contínuo progresso tecnológico deve constituir uma 
preocupação, em relação à qual não podemos estar alheios, sendo colocada por vezes a dúvida da real eficácia 
destes métodos em relação aos custos e resultados finais. Assim, a relação custo-efectividade de cada sistema 
de monitorização tem de ser sempre ponderada, devendo as estratégias de monitorização mais invasivas 
fornecerem informações adicionais de importância suficiente que orientem modificações terapêuticas e 
compensem o incremento de risco que estas técnicas possam trazer ao doente. É reconhecido, no entanto, que 
o uso de certa forma extensivo, porém racional da monitorização hemodinâmica, se associa a importantes 
contribuições para o entendimento da fisiopatologia e para uma racionalização terapêutica em distúrbios 
hemodinâmicos observados no doente crítico. 

A tendência actual é de, o mais precocemente possível, avaliar a microcirculação, buscando a detecção precoce 
do desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigénio, para podermos estratificar o risco com especial 
importância na definição do prognóstico. Contudo, a panóplia de recursos hemodinâmicos invasivos, 
minimamente invasivos e não invasivos ao nosso dispor, não deve subestimar o valor da semiologia clínica como 
a caracterização do pulso periférico, o preenchimento venoso e capilar, a frequência cardíaca, a pressão arterial, 
o nível de consciência, a diurese,.... Sabemos no entanto, que estes sinais não são suficientemente precoces de 
forma a permitir uma resposta proactiva na abordagem do doente. 

O corpo editorial da RPMI entendeu dedicar este número à monitorização hemodinâmica no doente crítico 
aliando artigos de revisão bibliográfica a artigos que evidenciam experiência multiprofissional. 

BIBLIOGRAFIA 
1. Vincent JL. End-points of resuscitation: arterial blood pressure, oxygen delivery, blood lactate, or …? Intensive 
Care Med 1996; 22: 3-5. 

2. Pinsky, et al. Assessment of indices of preload and volume responsiveness. Curr Opin Crit Care, 2005. 11(3): 
p. 235-9. 
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CARTA DO PRESIDENTE DA SPCI LETTER FROM THE SPCI PRESIDENT 

 

Paulo Maia 
 
 
A direcção da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos (SPCI) vai organizar a etapa portuguesa do II 
Congresso Luso - Brasileiro no Funchal, relevando assim o importante papel que os profissionais de cuidados 
intensivos das ilhas da Madeira e dos Açores têm tido ao longo dos anos, em contextos complexos devido aos 
condicionalismos geográficos. A escolha da cidade do Funchal poderá contribuir para aproximar os participantes 
Portugal e Brasil e ainda promover a aproximação e o intercâmbio científico com outros países de língua oficial 
portuguesa, com os quais estamos a iniciar projectos que poderão num futuro muito próximo concretizar-se. 

O evento decorrerá de 9 a 11 de Maio, iniciando-se os cursos pré-congresso no dia 7. O tema escolhido foi 
“Monitorização e segurança”: se os aspectos ligados à segurança têm estado na linha da frente da actualidade 
científica e da política de saúde, a monitorização - quer pela evolução tecnológica a que temos assistido, quer 
por ser um interface muito importante entre os diferentes grupos profissionais e o doente – constitui um dos 
elementos chave da “interprofissionalidade” e “interdisciplinaridade”.  

A presença de uma forte representação científica brasileira, incluindo destacados investigadores e clínicos, 
permitirá a continuidade do esforço de aproximação de todos os que trabalham em medicina intensiva nos dois 
lados do oceano Atlântico. Assim surge a proposta de que os portugueses que se inscreverem na etapa Lusa 
terão inscrição gratuita na etapa brasileira e vice-versa (os brasileiros que se inscreverem na etapa brasileira 
terão inscrição gratuita no congresso no Funchal).  

Além de privilegiar de novo as comunicações livres, este congresso poderá continuar a aproximar os membros 
da SPCI e da ESICM, uma vez que várias iniciativas ligadas à formação em medicina intensiva e participação em 
estudos prospectivos multicêntricos estão em curso. Pensamos manter deste modo ambos interfaces, realizando 
quer a nossa vocação europeia, quer a nossa vocação transatlântica. 

A Revista Portuguesa de Medicina Intensiva, ao revisitar a “Monitorização hemodinâmica” na presente edição 
monotemática, contribui estrategicamente para a valorização do tema seleccionado para o nosso congresso. 

 

O Serviço de Medicina Intensiva dos Hospitais da Universidade de Coimbra está a celebrar os seus 50 anos de 
existência; a SPCI reconhece o importante contributo que este serviço deu para o desenvolvimento dos cuidados 
intensivos em Portugal e da SPCI em particular. Ao longo de todo o tempo desde a sua criação, a SPCI tem 
obtido a colaboração de muitos elementos do SMI dos HUC, quer através do exercício de diversas funções nos 
seus corpos sociais, quer através da participação em muitas outras actividades no âmbito da formação, da 
investigação, da organização de eventos científicos, da participação na sua revista… O espírito pioneiro de 
muitos dos seus elementos, aliado a um forte sentimento de colaboração e uma natural atitude de partilha, 
fizeram do SMI dos HUC um exemplo e um indispensável parceiro da SPCI. 

A SPCI felicita todos os actuais e antigos elementos do SMI dos HUC e deseja ao seu actual director, Professor 
Doutor Jorge Pimentel, e a toda a equipa, que alcancem os êxitos por que lutam! 
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Avaliação hemodinâmica de doentes em choque: comparação entre ecocardiografia 
transtorácica e a termodiluição transpulmonar. 
Hemodynamic assessment of patients in shock: comparison between transthoracic echocardiography 
and the transpulmonary thermodilution technique. 

Tiago Abreu 
1
, Regina Henriques

2
, António Dias

2
, Bernardino Páscoa

3 
1 Assistente Hospitalar de Medicina Interna, 2 Assistente Graduado de Medicina Interna, 3 Chefe de Serviço de Medicina Interna 
Unidade de Cuidados Intensivos, Hospital do Espírito Santo-Évora EPE. 

 

 

RESUMO 
Objectivo: Comparar a ecocardiografia transtorácica 
com a termodiluição transpulmonar na avaliação do 
choque. 
Material e Métodos: Estudo prospectivo observacional 
em que os doentes admitidos com diagnóstico de 
choque foram avaliados por ecocardiografia 
transtorácica e por termodiluição transpulmonar. Foi 
feita uma avaliação qualitativa através de cada método 
no que respeita aos componentes cardiogénico, 
hipovolémico e vasomotor do choque. Foi feita uma 
avaliação quantitativa através de cada método do 
volume sistólico.  
Resultados :Foram incluídos 27 doentes no estudo, 
com uma idade média de 68 anos (43 a 85), sendo 
63% do sexo masculino. A ecocardiografia e a 
termodiluição transpulmonar concordaram na 
avaliação do componente cardiogénico em 70% dos 
doentes, no componente hipovolémico em 93% e no 
componente vasomotor em 74%. Os dois métodos 
concordaram na avaliação de todos os 3 componentes 
do choque em 56% dos doentes. Na avaliação do 
volume sistólico, a diferença média entre os dois 
métodos foi de 21,7ml (0,3 a 119ml).  
Conclusão: Neste estudo, a ecocardiografia e a 
termodiluição transpulmonar concordaram na 
avaliação global de todos os componentes do choque 
em 56% dos doentes. A concordância foi máxima na 
avaliação da hipovolémia (93%). Houve uma diferença 
significativa na avaliação do volume sistólico pelos 
dois métodos. A ecocardiografia transtorácica, apesar 
de útil na avaliação da hipovolémia e global inicial de 
doentes em choque, deverá ter a sua fiabilidade 
validada em mais estudos, na avaliação global destes 
doentes.  
Palavras-Chave: hemodinâmica, ecocardiografia, 
termodiluição, choque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondência: 
 
Tiago Abreu 
Hospital do Espírito Santo 
Portugal 

ABSTRACT 
Objectives: Comparison between transthoracic 
echocardiography with transpulmonary thermodilution 
technique in the assessment of shock.  
Methods: Prospective observational study in a 
intensive care unit in a general hospital. Thirty patients 
in shock were evaluated by transthoracic 
echocardiography (TTE) and by the transpulmonary 
thermodilution technique (TTT). A qualitative 
evaluation was made by each method on the 
cardiogenic, hypovolemic and vasomotor components 
of shock. A quantitative evaluation was also made by 
each method, on stroke volume (SV).  
Results: Twenty-seven patients were included in the 
study, with a mean age of 68 years (43 to 85). 63% 
were male. Echocardiography and the transpulmonary 
thermodilution technique agreed on the evaluation of 
the cardiogenic component of shock in 70% of the 
patients, the hypovolemic component in 93% and the 
vasomotor component in 74%. The two methods 
agreed on all the components of shock in 56% of 
patients. On the evaluation of SV, the mean difference 
between the two methods was of 21.7ml (0.3 to 
119ml). 
Conclusion: In this study, echocardiography and 
transpulmonary thermodilution technique agreed on 
the global qualitative assessment of all the 
components of shock in 56% of patients. The 
agreement was maximum on the evaluation of 
hypovolemia (93% of patients). There was a significant 
difference on the SV measured by the two methods. 
Transthoracic echocardiography, although useful in the 
monitoring of hypovolemia and the initial evaluation of 
shocked patients, needs more studies to better define 
its reliability on the global evaluation of these patients. 
Keywords: hemodynamics, echocardiography, 
thermodilution, shock. 

 

INTRODUCTION 
The management of critical care patients 
includes the optimization of hemodynamic 
parameters1. These parameters can be 
organized as preload (central venous pressure, 
pulmonary-artery-occlusion pressure), afterload 
(systemic vascular resistance index) or inotropic 
(cardiac output and index) parameters. There are 
several methods for the evaluation of these 
parameters, including several catheter based 
methods, ranging from the pulmonary-artery 
catheter to the usual central venous catheter, and 
non invasive methods, such as transthoracic 
echocardiography. Although there are several 
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studies comparing some of these methods on 
specific critical care patients2, there is no definite 
data on which is the best. Concerns on the 
specific value of the methods3, and on their 
harmful potential4,5, has raised interest on less 
invasive alternatives, namely echocardiography. 
Echocardiography has emerged as a non 
invasive method capable of evaluating preload 
and inotropic parameters, and of inferring the 
afterload status of hemodynamically unstable 
patients, and Doppler echo techniques have 
been said to function as an "echo Swan"6. 
Although the use of echocardiography for 
predicting fluid responsiveness on critical care 
patients has been established6-12, there is less 
certainty on its ability on evaluating other 
hemodynamic parameters. 
We conducted a prospective observational study 
comparing transthoracic echocardiography with 
the transpulmonary thermodilution technique for 
the qualitative and quantitative evaluation of 
hemodynamic parameters in critical care patients 
in shock. 
 

METHODS 
This was a prospective observational study, from 
June 1st 2007 to March 31st 2008. The study 
was approved by our hospital ethics committee, 
which waived the need for informed consent, as 
the study intervention carried no risk or 
discomfort to the patients. 
This was a single center study, carried out in a 5 
bed polivalent ICU. In 2008, we admitted 191 
patients, with a mean age of 65 years (SD 15) 
and a mean APACHE score of 23 (SD 7.5). The 
mortality in the ICU was 31%. 
Patients: All patients admitted to our intensive 
care unit with a diagnosis of shock, in whom the 
attending physician decided to use the 
transpulmonary thermodilution technique, were 
included in the study. Patients were excluded if 
aortic or mitral stenosis or regurgitation, of a 
moderate or severe degree, was present. 
Transpulmonary thermodilution technique: 
Hemodynamic measurements by the 
transpulmonary thermodilution technique were 
performed as described elsewhere13, using a 
commercially available device (PiCCO; Pulsion 
Medical Systems). Each patient was classified as 
having a cardiogenic component of shock (if the 
cardiac index was inferior to 3.0 l/min/m2), and/or 
a vasomotor component of shock (if the systemic 
vascular resistance index was inferior to 1700 
dyne.sec/cm/m2) and/or a hypovolemic 
component of shock (if the indexed global end-
diastolic volume was inferior to 700 ml/m2). 
Stroke volume was determined as the average 
value of at least 3 evaluations if the patient was 
on sinus rhythm, or at least 5 evaluations if the 
patient was on atrial fibrillation. 
Echocardiography: TTE was performed on a 
Vivid-e (General Electric) device, less than 30 
minutes apart from the hemodynamic 
measurements by the TTT, without any change in 

ventilatory settings, vasopressor dosage or fluid 
administration. The same operator (TTA) 
performed all echocardiography studies. He was 
always unaware of the results of the 
transpulmonary thermodilution technique 
measurements. 
All exams were performed and interpreted 
according to the recommendations of American 
Echocardiography Society14. The inferior vena 
cava was observed and measured by a subcostal 
approach, as described elsewhere9, and its 
collapsibility was calculated as: (larger diameter – 
smaller diameter) / larger diameter and 
hypovolemia was defined as a collapsibility 
superior to 50%. 
Stroke volume, cardiac output and cardiac index 
were measured as proposed by Feigenbaum15, 
by measuring the VTI and cross sectional area 
from the left ventricular outflow tract, using the 
average of three measurements during the 
respiratory cycle. The patient was classified as 
having a cardiogenic component of shock if the 
cardiac index was inferior to 3.0 l/min/m2. 
The patient was classified as having a vasomotor 
component of shock if no hypovolemia or low 
cardiac index were found.  
 

RESULTS 
During the 10-month period, 145 patients were 
admitted to our ICU. A diagnosis of shock was 
made in 45 patients and invasive hemodynamic 
monitoring was performed on 30 of those 
patients. Twenty-seven patients were included in 
the study, as the remaining 3 patients died before 
echocardiography could be performed (Figure 1). 
The 27 patients included in the study had a mean 
age of 68 years (minimum 43, maximum 85) and 
63% were male. The mean Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation II score was 25 ± 7 at 
ICU admission. 
Qualitative study: Using the transpulmonary 
thermodilution technique (Table 1), 16 patients 
had a cardiogenic component of shock. Fourteen 
patients by echocardiography had a cardiogenic 
component of shock. The two methods agreed on 
the classification of the cardiogenic component of 
shock in 19 patients (70%). Hypovolemia was 
considered to be present in 3 patients, by any 
one of the two methods. In 25 patients (93%), 
both methods agreed on the classification of the 
hypovolemic component of shock. A vasomotor 
component of shock was considered to be 
present in 15 patients by the transpulmonary 
thermodilution technique, and in 14 patients by 
transthoracic echocardiography. Both methods 
agreed on the classification of the vasomotor 
component of shock in 20 patients (74%). Both 
methods agreed on all the components of shock 
in 15 patients (56%). 
Quantitative study: On the evaluation of SV, the 
mean difference between the two methods was 
of 21.7ml (minimum 0.3ml, maximum 119ml). 
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Figure 1: diagram of patient enrollment. 

 

Patient 
cardiogenic hypovolemic distributive 
TTT TTE TTT TTE TTT TTE 

1 1 0 1 0 1 1 
2 1 1 1 1 1 0 
3 0 0 0 0 1 1 
4 1 1 0 0 0 0 
5 0 1 0 1 1 1 
6 0 0 0 0 1 1 
7 1 0 0 0 0 1 
8 0 1 0 0 1 0 
9 1 0 0 0 1 1 
10 1 1 0 0 1 1 
11 1 1 0 0 0 0 
12 1 0 0 0 1 1 
13 1 1 0 0 1 0 
14 0 1 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 1 1 
16 1 1 0 0 0 0 
17 1 1 0 0 0 0 
18 1 1 0 0 0 0 
19 1 1 0 0 0 0 
20 1 1 1 1 1 0 
21 0 0 0 0 0 1 
22 1 1 0 0 0 0 
23 1 0 0 0 0 1 
24 0 0 0 0 1 1 
25 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 1 1 
27 0 0 0 0 1 1 

Legend: 0 = absent; 1 = present. 
Table 1: results of assessment of cardiogenic, 
hypovolemic and distributive components of shock, by 
thermodilution and by echocardiography.  
 

CONCLUSION 
In this study, echocardiography agreed with the 
transpulmonary thermodilution technique in 
diagnosing hypovolemia in 93% of shocked and 
invasively monitored ICU patients. The two 
methods agreed on the assessment of the 
vasomotor and cardiogenic components of shock 
in 74% and 70% of patients, respectively. The 
two methods made an identical assessment of all 
the components of shock in 56% of patients. 
Although both methods have been studied in the 
assessment of shocked patients, and sometimes 
compared with other methods of hemodynamic 
assessment6-12, 16, we know not of any other head 
to head comparison between transthoracic 
echocardiography and the transpulmonary 
thermodilution technique on the assessment of all 
the components of shock. We found two studies 
that directly compared transoesophageal 
echocardiography with the transpulmonary 
thermodilution technique17,18. Both studies only 
assessed a single component of shock: the first 
study evaluated cardiac output and the second 
the preload status of the patients. 
“Hemodynamic monitoring is a cornerstone in the 
care of the hemodynamically unstable patient”1, 
but “no monitoring device, no matter how 
accurate or complete, would be expected to 
improve patient outcome, unless coupled to a 
treatment that itself improves outcome”1. We 
agree with Pinsky MR. Unfortunately, outcome 
comparisons between methods of hemodynamic 
assessment are difficult to make, and are very 
rarely published2,19. We believe an alternative to 
comparing outcomes would be to compare 
hemodynamic assessment methods on the global 
evaluation of all the components of shock, and 
not on individual components of shock. The 
global assessment of shocked patients 
determines therapy and, supposedly, outcome. 
The assessment of a single component of shock 
does not. For instance, a low cardiac output will 
have a different therapy if it occurs associated 
with hypovolemia, or with normo or hypervolemia. 
Another issue is the relative importance of 
quantitative versus a qualitative approach. For 
instance, is a cardiac index of 4.5 l/min/m2 really 
different than one of 3.3 l/min/m2? Will this 
difference change therapy? This line of thought 
has lead to some studies that indicate that a 
qualitative echocardiographic evaluation is 
sufficient for the assessment of shocked 
patients19. This would mean that, more than 
compare the quantitative assessment of shock 
made by several methods, we should compare if 
the several methods classify equally the several 
components of shock (hypovolemic, vasoplegic, 
cardiogenic 20) in a qualitative assessment of 
shock. 
Our study compared transthoracic 
echocardiography and the transpulmonary 
thermodilution technique on the global qualitative 
assessment of shock: is the patient hypovolemic, 
has the patient cardiac failure, has the patient a 
loss of vasomotor tone? We believe that the 

145 patients admitted in the 
ICU

45 patients with 
shock

30 patients with 
invasive 

hemodynamic 
assessment

27 patients in the 
study

3 patients died before 
echocardiographic 

assessment

15 patients without 
invasive hemodynamic 

assessment

100 patients 
without shock
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answers to these questions would determine the 
correct supportive therapy for each patient: 
volume expansion, dobutamine, vasopressor 
therapy20. 
Our study has several weaknesses. Ours is a 
small ICU, and our study had a small sample of 
27 out of 45 patients in shock. Because the study 
intended to be observational, and had to allow 
freedom of the attending physician to decide to 
use a transpulmonary thermodilution technique or 
not, 15 of the 45 patients in shock were not 
included in the study, which means a possible 
significant bias for which we cannot compensate. 
Another problem is the fact that there is no 
accepted gold-standard for the hemodynamic 
evaluation of shocked patients. Not only neither 
transthoracic echocardiography nor the 
transpulmonary thermodilution technique are 
accepted gold-standards, but even the use of the 
pulmonary artery catheter has been questioned 
and described as being “not an ideal reference or 
“gold standard””17. So it is difficult to interpret the 
differences between our results by the two 
methods and to determine which method is 
correct and which is wrong. 
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RESUMO 
Objectivo: A termodiluição por cateterização da 
artéria pulmonar (CAP) foi, nos últimos 30 anos, o 
método gold standard para a monitorização do 
débito cardíaco. As dúvidas sobre a utilidade e 
segurança da CAP contribuíram para o 
desenvolvimento de técnicas minimamente 
invasivas alternativas, para a estimativa do débito 
cardíaco. Este trabalho pretende determinar a 
validade do Doppler transesofágico (DTE) como 
método minimamente invasivo para avaliação do 
débito cardíaco no doente crítico.  
Material e Métodos: Pesquisa na base de dados da 
Pubmed e Medline de artigos publicados entre 
Janeiro de 1989 e Novembro de 2009 referentes à 
comparação do Doppler transesofágico com a CAP, 
na determinação do débito cardíaco no doente 
crítico.  
Resultados: Identificamos 21 artigos que 
comparam a CAP com o DTE quanto à medição do 
débito cardíaco, envolvendo 525 doentes e cerca 
de 4107 medições emparelhadas. Os estudos 
demonstram existir um bom coeficiente de 
correlação entre os dois métodos para a 
determinação do débito cardíaco (n=13, R médio de 
0,80, variando de 0,53 a 0,99), sendo que o viés 
médio de 0,16 l/min (amplitude de - 1,51 a 2,0 
l/min). O DTE também se demonstrou capaz de 
detectar variações do débito cardíaco.  
Conclusão: O DTE tem validade para monitorização 
do débito cardíaco em doentes críticos. No entanto, 
são necessários estudos de maior dimensão para 
definir com maior clareza o benefício da sua 
utilização rotineira. 
Palavras-Chave: débito cardíaco, monitorização, 
termodiluição, Doppler transesofágico, cuidados 
intensivos 
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ABSTRACT 
Objectives: Thermodilution by pulmonary artery 
catheterization (PAC) was, for the last 30 years, the 
gold standard method for monitoring cardiac output. 
Concerns about the usefulness and safety of PAC 
contributed for the development of alternative 
minimally invasive techniques for cardiac output 
estimation. This study aims at determining the 
validity of transesophageal Doppler (TED) as a 
minimally invasive method for assessing cardiac 
output in critically ill patients  
Methods: Search in Pubmed and Medline 
databases for articles published from January 1989 
to November 2009 addressing the comparison of 
Doppler echocardiography and PAC for the 
determination of cardiac output in critically ill 
patients.  
Results: We identified 21 papers comparing PAC to 
TED for the measurement of cardiac output, 
involving 525 patients and approximately 4107 
paired measurements. Studies show that there is a 
good correlation coefficient between the two 
methods for determining the cardiac output (n = 13, 
average R 0.80, ranged from 0.53 to 0.99) and that 
the average bias was 0.16 l/min (range - 1.51 to 2.0 
l / min). The TED also showed to be able to detect 
variations in cardiac output.  
Conclusion:. The TED is a valid methodology for 
monitoring cardiac output in critically ill patients. 
However, larger studies are needed to clarify the 
benefit of its routine use.  
Keywords: Cardiac output, monitoring, 
thermodilution, transesophageal Doppler, intensive 
care. 
 

INTRODUÇÃO 
A monitorização hemodinâmica no doente 
crítico é fundamental dado que o equilíbrio 
metabólico orgânico e celular é assegurado 
pelo adequado aporte de oxigénio aos tecidos 
e pela remoção dos detritos metabólicos, ou 
seja, pelo apropriado funcionamento do 
sistema circulatório. A avaliação do estado 
hemodinâmico usando apenas sinais clínicos, 
como o débito urinário, a pressão arterial e a 
frequência cardíaca, não é fiável, sobretudo 
em doentes críticos 1-4. Apesar de Harvey ter 
descrito o sistema circulatório há mais de 300 
anos5, a monitorização hemodinâmica 
intensiva só ficou disponível a partir de 1970 
com a introdução da cateterização da artéria 
pulmonar (CAP)6 aliada à tecnologia de 
termodiluição. Desde então a CAP é o método 
gold standard para a medição do débito 
cardíaco e para a monitorização 
hemodinâmica de doentes críticos. No entanto, 
trata-se de uma técnica invasiva não isenta de 
riscos e cujo potencial benefício, em termos de 
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redução da mortalidade, nunca foi 
adequadamente demonstrado. Nos últimos 
anos este método tem sido alvo de críticas e 
de alguma contestação7, tendo o seu uso 
rotineiro diminuído, sobretudo após alguns 
estudos terem associado o seu uso a aumento 
da morbilidade e mortalidade8,9.  
As técnicas de monitorização hemodinâmicas 
não-invasivas ou minimamente invasivas 
poderão representar uma alternativa à CAP. 
No entanto, para serem adoptadas, estas 
técnicas devem demonstrar-se seguras e 
fiáveis. Entre estas técnicas contam-se o 
Doppler transesofágico (DTE), a 
ecocardiografia, a análise do contorno do 
pulso arterial e a bioimpedância torácica10-12 . 
A técnica do DTE e a sua utilidade clínica 
foram descritas pela primeira vez em 197113 e 
refinadas em 198914 (ver adenda ao artigo). 
Recorrendo à revisão dos artigos publicados, 
este trabalho pretendeu determinar a validade 
do DTE na avaliação do débito cardíaco em 
doentes críticos quando comparado com a 
CAP, assumindo este último como o método 
gold standard. 
 

MÉTODOS 
Pesquisa na base de dados da Pubmed e 
Medline de artigos publicados de Janeiro de 
1989 a Novembro de 2009 referentes à 
comparação do Doppler transesofágico com a 
CAP quanto à determinação do débito 
cardíaco no doente crítico. Os termos de 
pesquisa utilizados foram débito cardíaco, 
índice cardíaco, cateterização da artéria 
pulmonar e doppler transesofágico. Dos 
artigos encontrados seleccionaram-se apenas 
os trabalhos realizados em seres humanos 
adultos em contexto de cuidados intensivos ou 
cirurgia. Posteriormente foram seleccionados 
os artigos em que o objectivo tenha sido 
validar a medição do débito cardíaco por DTE 
(comparando-o com a CAP), comparando 
duas estimativas emparelhadas do débito 
cardíaco ou índice cardíaco recorrendo ao 
método de Bland Altman15 (DCTH vs DCDTE). 
Bland e Altman15 recomendam uma análise 
descritiva simples para comparar medições 
simultâneas da mesma variável fisiológica, 
como por exemplo o débito cardíaco. As 
diferenças entre duas medições emparelhadas 
traduzem a medida mais simples de 
desacordo entre as medições: o viés. O viés 
traduz a tendência sistemática de um método 
medir mais ou menos do que o outro. Também 
podemos obter uma medida de precisão ou 
limites de concordância, que é expresso como 
um intervalo de confiança de 95%, e que 
corresponde ao viés ± 2 desvios padrão. Para 
validar uma nova técnica, Critchley e Critchley 
recomendam que os limites de concordância 
entre a nova técnica e a técnica de referência 
sejam de ± 30%16. 
 

RESULTADOS 
Seguindo a metodologia proposta foram 
seleccionados 21 artigos14, 17-36 (tabela 1) em 
que foram comparadas as duas técnicas para 
a medição do débito cardíaco. De um total de 
525 doentes (4107 medições emparelhadas), 
o número de doentes incluídos por estudos 
variou de 4 a 60 doentes. Estudaram-se 
doentes em cuidados intensivos e no 
perioperatório. Apenas em alguns dos estudos 
foi possível garantir a dupla ocultação. 
Na generalidade, os estudos demonstraram 
existir uma boa correlação entre os dois 
métodos para a determinação do débito 
cardíaco. Em treze estudos foi calculado o 
coeficiente de correlação, que variou entre 
0.53 e 0.99 (média 0.80). Em vinte e quatro 
estudos foi relatado o viés, este variou entre -
1.51 e 2,0 l/min (média de 0,16 l/min). De 
referir que alguns dos valores de correlação 
mais baixos e de viés mais divergentes 
ocorreram em estudos de pequenas 
dimensões, numa fase de treino, ou em que o 
investigador não poderia ajustar a sonda entre 
cada medição. 
Em três estudos foi avaliada especificamente a 
capacidade do DTE para detectar variações do 
débito cardíaco14,17, 23. Em dois estudos14,17 
encontraram percentagens de viés para 
variações no débito cardíaco (CAPTD) de 0,6%. 
Valtier et al.23 encontraram uma boa 
correlação entre os dois métodos para avaliar 
variações do débito cardíaco (R= 0,9, viés 0,2 
l/min, limites de concordância de -1.7 a 1.7 
l/min). Estes23 avaliaram também a 
variabilidade intra-observador, sendo de 3.3% 
para o DTE, e de 4.6% para a avaliação por 
termodiluição. 
Na maioria dos estudos não foram relatadas 
dificuldades na inserção da sonda e na 
captação do sinal. Das vezes em que surgiram 
dificuldades os investigadores atribuíram-nas a 
interferência com a sonda nasogástrica ou à 
presença de doença pulmonar grave (PEEP 
alto). 
 

DISCUSSÃO 
A validade do DTE na estimativa do débito 
cardíaco foi avaliada em doentes do foro 
intensivo e cirúrgico. No seu conjunto os 
estudos demonstraram existir um pequeno 
viés na determinação do débito cardíaco por 
DTE quando comparado com a CAP, sendo 
que o DTE subestima o débito cardíaco. 
Para estimar o débito cardíaco o DTE 
correlaciona a medição directa de velocidade 
de fluxo com o débito cardíaco total 
(ventricular esquerdo) usando nomogramas, 
que permitem relacionar a área seccional da 
aorta descendente com a idade, peso e altura 
do doente. O fluxo de sangue aórtico 
corresponde ao produto entre a velocidade de 
fluxo e a área seccional da aorta.  
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Tabela 1 – Estudos em que foi comparado o DTE e a CAP na avaliação do débito cardíaco 

 

Autores (ano) População estudada  
(n, contexto) 

Medições do débito cardíaco (DC) Coeficiente de 
correlação - R 

Viés e limites de  
concordância (LC) 

Singer M et al. 
(1989) 

60, 14 em cuidados intensivos e 46 
durante cirurgia cardiotorácica 

238 medições emparelhadas com 200 variações incluídas na 
análise        (-2,6% a 125,4%) 

ND Viés: 0,6% 
LC:-13.5 e 14,7 % 

Singer M et al. 
(1991) 

43, cuidados intensivos 49 medições emparelhadas durante manipulação da pré-carga ND Viés: 0,6% 
LC: -16,4% e 17,6% 

Klotz KF et al. 
(1995) 

6, cirurgia da aorta abdominal I: Pré-clampagem (n=55 medições emparelhadas, DC médio 
4,73 l/min) 
 
II: Durante clampagem (n=75 medições emparelhadas, DC 
médio 3,71 l/min) 
III: Pós-clampagem (n=65 medições emparelhadas, DC médio 
5,02 l/min) 

0,89 Viés: -0,96 l/min 
LC: -3,24 e 1,33 l/min 
Viés: -1,51 l/min 
LC: -2,99 e 0,02 l/min 
Viés: -1,47 l/min 
LC: -3,79 e 0,86 l/min 

Keyl C et al. 
(1996) 

24, cirurgia de revascularização do 
miocárdio 

I: Pós-indução (n=24 medições emparelhadas, DC 2,0 a 6,8 
l/min) 
II: Pós-abertura da pele (n=24 medições emparelhadas, DC 2,6 
a 7,0 l/min) 
III: Pós-esternotomia (n=24 medições emparelhadas, DC 2,9 a 
7,8 l/min) 

ND Viés: 0,38 l/min 
LC: -1,70 e 2,50 l/min 
Viés: 0,48 l/min 
LC: -2,30 e 3,30 l/min 
Viés: 0,69 l/min 
LC: -2,20 e 3,60 l/min 

Krishnamurthy B et 
al. 
(1997) 

16, cirurgia de revascularização do 
miocárdio 

I: 11 sem reajustar sonda (n=513 medições emparelhadas, DC 
de 2,4 a 8 l/min) 
II: 5 com reajustar sonda (n=285 medições emparelhadas, DC 
de 3,0 a 7,4 l/min) 

ND Viés: 0,79 l/min 
LC: -2,2 e 3,8 l/min 
Viés: 0,14 l/min 
LC: -5,8 e 0,85 l/min 

Lefrand JY et al. 
(1998) 

60, cuidados intensivos 11 treino (n=107 medições emparelhadas, DC de 4,0 a 13,1 
l/min) 
 
49 pós-treino (n=320 medições emparelhadas, DC de 2,0 a 14,8 
l/min) 

0,53 
 
 

0,89 

Viés: 1,20 l/min 
LC: -2,0 e 4,4 l/min 
Viés: 0,10 l/min 
LC: -2,10 e 2,30 l/min 

Colbert S et al. 
(1998) 

18, transplantação hepática 234 medições emparelhadas, DC 5,9 a 10,1 l/min 0,71 Viés: 0,07 l/min 
LC: -4,10 e 4,23 l/min 

Valtier B et al. 
(1998) 

46, cuidados intensivos 136 medições emparelhadas, DC de 1,55 a 15,0 l/min 0,95 Viés: 0,24 l/min 
LC: -1,56 e 2,04 l/min 

Baillard C et al. 
(1999) 

10, cuidados intensivos 145 medições emparelhadas, DC de 2,4 a 13,0 l/min ND Viés: -0,01 l/min 
LC: 0,97 e 0,96 l/min 

ND – Não disponível. 
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Tabela 1 – Estudos em que foi comparado o DTE e a CAP na avaliação do débito cardíaco continuação) 

 
Autores (ano) População estudada (n, 

contexto) 
Medições do débito cardíaco (DC) Coeficiente de 

correlação - R 
Viés e limites de  

concordância (LC) 
Wagner G et al. 
(1999) 

10, cirurgia cardíaca 50 medições emparelhadas, DC de 3,1 a 6,8 l/min 0,89 Viés: 0,77 l/min 
LC: -0,49 e 2,03 l/min 

Penny JA et al. 
(2000) 

17, Preeclâmpsia 2 a 4 grupos de medições emparelhadas (n=ND) DC 3,0 a 
12,2 l/min 

NA Viés: 2,0 l/min 
LC: -1,0 e 5,0 l/min 

Su et al 
(2002) 

24, cirurgia de revascularização 
cardíaca 

I: 185 medições emparelhadas com método de termodiluição 
por bólus, DC 2,1 a 9,4 l/min 
II: 192 medições emparelhadas com método de termodiluição 
contínua, DC 2,4 a 9,2 l/min 

0,85 Viés: 0,11 l/min 
LC: -2,13 e 2,35 l/min 
Viés: 0,05 l/min 
LC: -0,44 e 0,54 l/min 

Hullett B et al. 
(2003) 

20, cirurgia cardíaca 331 medições emparelhadas, DC 2,6 a 8,4 l/min 0,62 Viés: -0,56 l/min 
LC: -1,84 e 0,72 l/min 

Jaeggi P et al. 
(2003) 

22, cuidados intensivos, pós-
cirurgia cardíaca 

85 medições emparelhadas, índice cardíaco médio de 2,72 
l/min/m2 

ND Viés: 0,23 l/min 
LC: 0,06 e 0,4 l/min 

Kim K et al. 
(2004) 

20, cirurgia (escarectomia extensa) 92 medições emparelhadas, DC 3,1 a 7,6 l/min ND Viés: -0,77 l/min 
LC: -1,97 e 3,51 l/min 

Bein B et al. 
(2004) 

10, cirurgia cardíaca 107 medições emparelhadas, DC 2,6 a 10,4 l/min ND Viés: - 0,5 l/min 
LC: -1,39 e 0,94 l/min 

Sharma J et al. 
(2005) 

35, cuidados intensivo, pós-cirurgia 
cardíaca 

140 medições emparelhadas, DC 1,9 a 7,6 l/min 0,59 Viés: 1,18 l/min 
LC: -0,82 e 2,54 l(min 

Andresen M et al. 
(2005) 

4, cuidados intensivos 40 medições emparelhadas 0,98 Viés: 0,52 l/min 
LC: - 1,51e 0,52 l/min  

Collins S et al. 
(2005) 

58, cirurgia de revascularização off-
pump 

302 medições emparelhadas, em quatro tempos:  
T0 - após inserção da sonda 
 
T1 - antes da manipulação do coração 
 
T2 - após a manipulação do coração 
 
T3 - no final do procedimento 
 

ND  
Viés: - 0,1 l/min 
LC: - 1,10 e 0,90 l/min  
Viés: 0,6 l/min 
LC: 0,5 e 1,60 l/min  
Viés: 0,5 l/min 
LC: - 0,3 e 1,3 l/min  
Viés: 0,7 l/min 
LC: 0,01e 1,41 l/min 

Ferreira RM et al. 
(2007) 

10, cuidados intensivos (8 sépsis, 2 
perio-operatório) 

I: 6 doentes - Doppler Deltex (Deltex Medical Inc, USA) – 96 
medições emparelhadas, DC de 3,5 a 11,4 l/min 
II: 4 doentes - Doppler Arrow (Arrow, USA) – 96 medições 
emparelhadas, DC de 2,2 a 16,4 l/min 

0,8 
 

0,99 

Viés: - 0,39 l/min 
LC: - 0,67 e – 0,11l/min 
Viés: 0,03 l/min 
LC: 0,008 e 0,072 l/min 

Chew HC et al. 
(2009) 

12, cuidados intensivos, choque 
séptico 

97 medições emparelhadas, Índice cardíaco de 2,87 a 11,0 
l/min 

0,76 Viés: 0,26 l/min/m2 
LC: -1,18 e 1,70 l/min/m2 
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Este método parte de dois pressupostos, o 
primeiro é que existe relação fixa entre o 
débito cardíaco e o fluxo de sangue aórtico 
medido na aorta descendente (sendo este 
70% do débito cardíaco total) e o segundo é 
que a área da aorta descendente é sempre 
constante durante a sístole. O pequeno viés 
encontrado nos diversos estudos comprova a 
eficiência deste nanograma e a validade dos 
pressupostos acima referidos para estimar o 
débito cardíaco por DTE. 
Os estudos apresentados incluíram o número 
reduzido de doentes e em muitos estudos não 
é claro se foi assegurada a ocultação do 
operador. Portanto não é possível assegurar a 
não existência de viés sistemáticos. 
Em conclusão, o DTE é um método 
minimamente invasivo que, à luz da melhor 
evidência actualmente existente, demonstrou 
ser fiável na avaliação do débito cardíaco 
quando comparado com a CAP. Parece-nos 
importante, no futuro, realizar estudos de 
validade com maior número de doentes 
incluídos, recorrendo à metodologia de Bland-
Altman e assegurando a ocultação do 
operador. 
Na era em que CAP tem sido alvo de críticas e 
preocupações no que diz respeito à falta de 
comprovação de uma razão risco-benefício 
favorável, o DTE surge como uma alternativa 
viável na monitorização hemodinâmica de 
doentes críticos. 
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ADENDA AO ARTIGO 
Doppler transesofágico: a teoria 
A sonda doppler transesofágica (DTE) foi 
descrita e proposta pela primeira como técnica 
de monitorização hemodinâmica minimamente 
invasiva em 1970 por Side e Gosling1, desde 
então tem sofrido algumas modificações no 
sentido do seu aperfeiçoamento2. 
Este método baseia-se no efeito Doppler, 
inicialmente descrito e demonstrado por 
Christian Doppler em 1842. Foi Franklin em 
19613 o primeiro a aplicar o efeito Doppler na 
medição da velocidade dos glóbulos rubros 
nos humanos. Desde então a técnica tem sido 
aperfeiçoada, e hoje em dia é o método de 
eleição para a avaliação de fluxo sanguíneo 
aórtico e periférico e avaliação de padrões de 
fluxo intracardíacos.  
A utilização da onda transesofágica possibilita 
a medição directa de fluxo na aorta 
descendente e a determinação do débito 
cardíaco. A análise espectral da variação de 

frequência de sinal (Doppler) permite a 
obtenção, no monitor, de ondas velocidade-
tempo (fig. 1) que graficamente traduzem o 
fluxo sanguíneo pulsátil na aorta descendente. 
A configuração normal da onda é triangular, 
sendo que a base da onda representa o tempo 
de fluxo (isto é o tempo de ejecção do 
ventrículo esquerdo), que deve ser corrigida 
para a frequência cardíaca, originando o 
tempo de fluxo corrigido (FTc). A altura 
máxima da onda traduz a velocidade de pico 
(cm/seg) (PV) durante a sístole e a fase 
ascendente representa a aceleração máxima 
(MA), isto é, a aceleração do sangue quando 
este é ejectado na aorta descendente no início 
da sístole. A área abrangida pela onda 
velocidade-fluxo corresponde à distância de 
ejecção (SD), ou seja, a distância percorrida 
na aorta descendente pela coluna de sangue 
durante a sístole. É a partir destes parâmetros 
que os restantes índices cardiovasculares são 
calculados (tabela 1).  
Para o cálculo do débito cardíaco, para além 
da medição directa de velocidade de fluxo 
através da sonda doppler transesofágica é 
necessário determinar a área seccional da 
aorta descendente, que pode ser medida 
directamente por ultrassonografia ou estimada 
através de nomogramas, que relacionam a 
área seccional da aorta descendente com a 
idade, peso e altura do doente. O fluxo de 
sangue aórtico corresponde ao produto entre a 
velocidade de fluxo e a área seccional da 
aorta. Atendendo a que o fluxo de sangue 
aórtico é medido na aorta descendente, 
correspondendo geralmente a 70% do débito 
cardíaco total, o Doppler transesofágico mede 
o fluxo sanguíneo aórtico e estima o débito 
cardíaco.  
Existem algumas considerações a fazer em 
relação à precisão da estimativa do débito 
cardíaco. Primeiro, na presença de 
turbulência, originada por aneurisma aórtico 
torácico, balão intra-aórtico ou doença valvular 
aórtica, o perfil de velocidade de fluxo pode 
ser afectado e resultar em erros de medição. 
Segundo, existem situações clínicas em que 
não existe uma proporção constante do débito 
cardíaco para a aorta descendente, como por 
exemplo na coarctação da aorta, clampagem 
aórtica, hemorragia aguda e gravidez4,5. 
Finalmente, a área seccional da aorta pode 
sofrer variações no mesmo indivíduo em 
diferentes estados clínicos, por exemplo 
desidratação, uso de medicação vasoactiva e 
clampagem aórtica.    
 A configuração da onda permite também 
estimar a pré-carga, pós-carga e 
contractilidade.  
A pré-carga corresponde ao volume ventricular 
esquerdo telediastólico e pode ser estimada 
pelo FTc (normal de 330 a 360 ms), que varia 
directamente com o estado volémico do 
doente. Habitualmente um FTc < 330 ms é 
indicador de hipovolemia. No entanto, existem 
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situações clínicas em que as resistências 
vasculares periféricas estão alteradas (ex: 
agentes anestésicos, na anestesia geral ou 
regional) pelo que nestes casos se deve 
utilizar preferencialmente o volume de ejecção 
como indicador de volémia. 
A contractilidade corresponde ao estado 
inotrópico do miocárdio, o marcador indicador 
de contractilidade é a PV. Quando existe 
disfunção ventricular esquerda a onda 
velocidade-fluxo torna-se achatada e a PV é 
baixa. O contrário acontece quando se utiliza 
inotrópicos positivos. Outro parâmetro 
indicador de contractilidade é a MA. 
A pós-carga corresponde à resistência ou 
“carga” contra a qual o sangue é ejectado. 
Quando existem alterações na pós-carga 
assiste-se a alterações simultâneas na 
amplitude (PV) e largura da onda (FTc). 
 
Doppler transesofágico: na prática 
A técnica de introdução da sonda Doppler 
transesofágica é semelhante à usada na 
entubação nasogástrica ou orogástrica. A 
maioria dos doentes estão habitualmente 
sedados, mas estão já comercializadas 
sondas mais finas e confortáveis para doentes 
conscientes. A sonda Doppler transesofágica 
tem cerca de 6 mm de diâmetro, 
aproximadamente o diâmetro das sondas 
nasogástricas, e na extremidade distal da 
mesma existe um transdutor colocado a cerca 
de 45º, que emite frequência ultrassónica 
contínua de 4 MHz. Existem sondas que para 
além do doppler trazem incorporado um 
sistema de ecocardiografia permitindo o 
cálculo da área seccional da aorta.  
A sonda é inserida no esófago por via nasal a 
uma profundidade de cerca de 40-45 cm do 
septo nasal (também estão comercializadas 
sondas para inserção oral) e pode permanecer 
in situ durante vários dias. A extremidade 

deverá idealmente ser colocada ao nível entre 
a 5ª e 6ª vértebra torácica, porque este 
corresponde ao local em que a aorta é 
adjacente e paralela ao esófago. Após a sua 
inserção esta deve ser rodada e a 
profundidade ajustada com movimentos finos 
até se atingir um sinal óptimo.  
Existem algumas contra-indicações para a 
utilização da sonda: alterações anatómicas 
esofágicas (malformações, tumores, varizes, 
estenoses); cirurgia esofágica ou da via aérea 
superior recente; esofagite aguda; 
coagulopatia grave; coarctação da aorta; na 
presença de balão intra-aórtico. 
O uso do DTE é seguro, não está associado a 
complicações graves, é fácil e requer apenas 
um treino mínimo6. 
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INTRODUÇÃO 
Perante um doente hemodinâmicamente 
instável, uma das primeiras dúvidas que se 
nos coloca é: estamos perante um doente com 
a volémia optimizada face à condição clínica 
que se encontra? 

A adequação da volémia é um conceito 
fundamental. A volémia ideal é um conceito 
dinâmico e, um exemplo paradigmático deste 
dogma é a necessidade, quase universal, de 
fluidoterapia sempre que um doente é 
submetido a ventilação mecânica invasiva. 
Vários conceitos servem de base racional para 
a fluidoterapia. O preload (grau de tensão, que 
uma fibra muscular tem, no exacto momento 
que precede a sua contracção) e a lei de 
Frank-Starling (relação entre o preload 
cardíaco e o volume sistólico) são dois destes 
conceitos. Desta forma se compreende a 
existência de múltiplos estudos para encontrar 
o indicador de preload mais sensível e 
especifico que nos guiar na fluidoterapia do 
doente hemodinâmicamente instável 1-4. A 
ausência de fluidoterapia adequada pode 
resultar na hipoperfusão de órgão e 
subsequente isquémia. Todavia o excesso de 
volume está associado a um aumento de 
complicações, aumento da demora média de 
internamento e aumento da taxa de 
mortalidade. 
A fluidoterapia deve obedecer a determinadas 
regras: volume, ritmo de infusão e parâmetros 
de segurança 5. Um dos esquemas 
preconizados poderá ser uma infusão de 1000 
mL de cristalóides ou de 300 a 500 mL de 
colóides em trinta minutos 6-7. 
Somente 40% a 72% dos doentes críticos 
respondem ao volume 8, por este motivo é 
essencial discriminar quais os doentes que 
irão beneficiar de fluidoterapia e a quais é que 
a terapêutica inotrópica e/ou vasopressora 
deve ser instituída. Alternativas para identificar 
os doentes que poderão beneficiar de 
fluidoterapia têm sido investigadas nos últimos 
anos. 
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As alterações de parâmetros hemodinâmicos, 
secundárias à interacção coração-pulmão 
verificadas nos doentes submetidos a 
ventilação mecânica invasiva 9, bem como as 
alterações observadas na prova da elevação 
passiva das pernas 10-11 são variáveis que 
começam a ser tidas em consideração na 
prática diária das unidades de cuidados 
intensivos. 

Os indicadores de preload poderão ser 
estáticos ou dinâmicos, apresenta-se entre 
parênteses a sua designação internacional: 

Indicadores estáticos 
- Pressão venosa central/pressão da 

aurícula direita (CVP/RAP) 
- Pressão de oclusão da artéria pulmonar 

(PAOP) 
- Volume telediastólico do ventrículo direito, 

calculado pelo método de termodiluição ou 
por ecocardiografia (RVEDV) 

- Área/volume telediastólico do ventrículo 
esquerdo medidos por ecocardiografia 
(LVEDA/LVEDV) 

- Volume telediastólico global medido pelo 
método de termodiluição transpulmonar 
(GEDV) 

- Volume sanguíneo intra-torácico medido 
pelo método de termodiluição 
transpulmonar (ITBV) 

Indicadores dinâmicos 
- Diminuição da pressão da aurícula direita 

na inspiração aquando do esforço 
respiratório espontâneo (∆RAP) 

- Variação da pressão sistólica no doente 
submetido a ventilação mecânica invasiva 
(SPV) 

- Diminuição da pressão sistólica no doente 
submetido a ventilação mecânica invasiva 
(∆down) 

- Variação da pressão de pulso no doente 
submetido a ventilação mecânica invasiva 
(PPV) 

- Variação do volume sitólico obtido pela 
análise do contorno do pulso no doente 
submetido a ventilação mecânica invasiva 
(SVV) 

- Variação do diâmetro da veia cava inferior 
no doente submetido a ventilação 
mecânica invasiva 
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- Variação respiratória da velocidade de pico 
aórtica no doente submetido a ventilação 
mecânica invasiva (∆Vpeak) 

- Alteração respiratória no período de pré-
ejecção no doente submetido a ventilação 
mecânica invasiva (∆PEP) 

- Teste de variação sistólica com a 
respiração no doente submetido a 
ventilação mecânica invasiva (RSVT) 12-13 

- Alteração no fluxo aórtico desencadeado 
pelo teste de elevação passiva das pernas 

- Alteração na pressão de pulso 
desencadeada pelo teste de elevação 
passiva das pernas. 

Indicadores estáticos 

A CVP/RAP 14, PAOP 15,RVEDV 16, 
LVEDA/LVEDV 17 e o tempo de ejecção do 
ventrículo esquerdo 18 não conseguem 

descriminar os doentes que poderão 
beneficiar da fluidoterapia. O GEDV e o 
ITBV têm demonstrado em alguns estudos 
uma boa correlação com o volume 
sistólico e com o índex cardíaco, todavia a 
monitorização volumétrica, tal como a 
monitorização com cateter de Swan-Ganz, 
não demonstrou por si só ser um factor 
que reduza a mortalidade dos doentes 
críticos 19. O seu uso como indicador de 
preload para decisão de fluidoterapia 
ainda não é consensual. 

Indicadores dinâmicos 

Todos os indicadores dinâmicos assentam 
na relação descrita por Frank e Starling 
entre o preload e o volume sistólico. Esta 
relação não é linear, mas sim curvilínea 
(Fig 1). 

 
 

 
Fig 1 - Curva de Frank-Starling 

 
 
 

O aumento do preload irá condicionar um 
aumento significativo do volume sistólico 
somente quando o ventrículo trabalha na 
porção ascendente da curva (A - função 
ventricular dependente do preload). Em 
contrapartida se o ventrículo trabalha na 
porção plana da curva, um aumento 
semelhante do preload não irá condicionar 
uma alteração significativa no volume 
sistólico (B - função ventricular 
independente do preload). 
Uma ∆RAP ≥ 1 mmHg nos doentes em 
ventilação espontânea permite identificar a 
maioria dos doentes que irão ter uma 
resposta adequada ao volume 20. 
As alterações hemodinâmicos secundárias 
á ventilação mecânica (Fig 2) são 
basicamente as alterações cíclicas do 
volume sistólico do ventrículo esquerdo 
relacionadas com a diminuição expiratória 
do preload do ventrículo esquerdo devido 
á diminuição do enchimento do ventrículo 
direito durante a inspiração. 

A medição da PPV e da SVV durante a 
ventilação mecânica controlada por 
volume permite identificar os doentes que 
beneficiarão de fluidoterapia (ROC 0.94 e 
0.84 respectivamente), bem como o 
incremento esperado do volume de 
ejecção 21. Estas medições encontram-se 
comprometidas quando existe arritmias ou 
o doente está em ventilação espontânea. 
Temos ainda de ter em consideração que 
existe uma relação linear entre o volume 
corrente a PPV e a SVV 22-23. Recomenda-
se um volume corrente de 8 a 10 mL/kg do 
peso ideal no momento da prova de 
volume. Valores superiores a 10 mmHg 
para a SPV, superiores a 5 mmHg para o 
∆down, superiores a 13% para a PPV e 
superiores a 12% para a SVV permitem 
identificarem os doentes que irão ter uma 
resposta favorável à fluidoterapia. 
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Fig 2. – Efeitos hemodinâmicos da ventilação mecânica 26. 

 
 

Uma variação superior a 12% do diâmetro da 
veia cava inferior nos doentes submetidos a 
ventilação mecânica permite identificar os 
doentes que responderão aos fluidos 24. Um 
∆Vpeak igualmente superior a 12% tem o 
mesmo significado 25. 
O estudo ecocardiográfico do doente 
hemodinâmicamente instável merece, a meu 
ver, uma abordagem mais completa e integral 
e não será este o local mais apropriado. 
O teste da elevação passiva das pernas 
permite-nos simular a administração de um 
bólus de fluidos sem existir uma modificação 
da volémia do doente. Um aumento superior a 
10% do fluxo aórtico identifica os doentes que 
responderão de forma favorável ao volume. 
Salienta-se ainda o facto do teste da elevação 
passiva das pernas manter o seu poder 
descriminativo nos doentes em ventilação 
espontânea e nos doentes com arritmias 10. 
Em conclusão poderemos dizer que os 
parâmetros dinâmicos devem ser usados 
preferencialmente aos parâmetros estáticos, 
de forma a identificarem-se os doentes que 
poderão beneficiar de fluidoterapia. 
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RESUMO 
A fluidoterapia perioperatória tem um impacto 
importante na morbilidade do doente cirúrgico. 
Descobertas recentes vieram abalar os 
fundamentos da fluidoterapia clássica. Sabe-
se hoje que o jejum pré-operatório não induz 
hipovolémia, que as perdas insensíveis ficam 
muito aquém do que se julgava e que a 
passagem de plasma para o 3º espaço é 
consequência da lesão da barreira vascular 
pela agressão cirúrgica mas também pela 
reposição hídrica agressiva. A fluidoterapia 
contemporânea deve ter como objectivo a 
normovolémia. As perdas extra-celulares 
devem ser repostas com cristalóides 
isotónicos e as perdas intra-vasculares 
utilizando colóides isooncóticos. 
Palavras-Chave: barreira vascular, edema 
intersticial, perdas insensíveis, normovolémia, 
monitorização hemodinâmica. 
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ABSTRACT 
Perioperative fluid handling influences patient 
outcome. Recent findings had questioned 
some theoretical ideas behind traditional 
perioperative fluid management. Now we know 
that preoperative fasting period is of minor 
importance, that insensible perspiration has 
been overestimated and that the famous fluid 
shift towards ‘third space’ does not justify 
aggressive substitution which can be 
deleterious. Current perioperative fluid therapy 
should aim the normovolaemia. Extracellular 
losses should be replaced with isotonic 
balanced crystalloids and intravascular losses 
replaced using isooncotic colloids.  
Keywords: vascular barrier, intersticial edema, 
insensible loss, normovolemia, hemodynamic 
monitoring. 
 

INTRODUÇÃO 
A constatação de que a fluidoterapia 
perioperatória influencia o prognóstico do 
doente cirúrgico levou à revisão de alguns dos 
fundamentos da fluidoterapia clássica 1,2. 
Nomeadamente que (1) o jejum pré-operatório 
induz hipovolémia (2) a exposição cirúrgica 
aumenta muito as perdas insensíveis (3) uma 
função renal pré-operatória normal compensa 
atempadamente a hipervolémia (4) a perda de 
líquido para o espaço intersticial é inevitável, 
obrigando a uma fluidoterapia agressiva (5) 
deve proceder-se ao preenchimento vascular 
antes de um bloqueio do neuroeixo. 
Este artigo tem como principais objectivos 
rever estes fundamentos à luz dos 
conhecimentos actuais, bem como estabelecer 
uma estratégia racional na reposição hídrica 
no perioperatório. 

Será o jejum pré-operatório indutor de 
hipovolémia? 

Parece consensual que o défice do 
compartimento extracelular após o jejum pré-
operatório recomendado é baixo não 
necessitando de reposição no intra-
operatório3,4. 
Deve ser mantida a ingestão de líquidos claros 
até duas horas antes da indução anestésica e 
evitar sempre que possível a preparação 
intestinal para evitar distúrbios electrolíticos. 
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A exposição cirúrgica aumenta muito as 
perdas insensíveis? 

As perdas insensíveis do doente não 
queimado têm sido sobrestimadas. No adulto 
acordado elas estão estimadas em 0.5ml/kg/h. 
Durante a exposição intestinal máxima, pior 
cenário possível, as perdas insensíveis 
sobem, no máximo para o dobro (1ml/kg/h) 
ficando longe dos clássicos 10-12ml/kg/h.5 

Uma função renal pré-operatória normal 
compensa atempadamente a hipervolémia? 

A oligúria é característica da resposta normal 
ao stress cirúrgico. Não está demonstrado 
qualquer benefício em contrariar essa reacção 
através da estimulação do débito urinário6. 
Embora amplamente recomendado, não existe 
evidência que seja necessário manter o débito 
urinário acima de 0.5ml/kg/h.  
O débito urinário não é por isso um bom 
indicador do estado volémico do doente 
cirúrgico não devendo servir de guia à 
reposição hídrica. 

Será a perda de líquido para o espaço 
intersticial inevitável? Qual a sua causa? 

Este fundamento da fluidoterapia clássica é de 
todos o mais difícil de refutar ou corroborar. 
No entanto, um estudo animal realizado há 
mais de 20 anos, deu algumas pistas 
importantes. 
Chan et al7 demonstrou em coelhos, que uma 
anastomose intestinal, por si só, era suficiente 
para aumentar significativamente o fluido 
intersticial. Quando à anastomose se 
acrescentou uma fluidoterapia agressiva, o 
edema intersticial duplicou. 
Estes dados têm sido corroborados por 
estudos posterioresi que têm demonstrado que 
tanto a estimulação cirúrgica como a 
fluidoterapia agressiva contribuem para a 
perda de líquido e proteínas para o 3º espaço 
por destruição da barreira vascular e 
consequentemente para o edema intersticial 
(fig1). 
A estimulação cirúrgica traduz-se em vários 
factores entre eles o stress mecânico, a lesão 
de isquémia-reperfusão, a libertação de 
endotoxinas e de péptico natriurético auricular, 
todos eles responsáveis pela destruição da 
barreira vascular9. 

 

 

 
Fig. 1. Causas do edema intersticial 

 

 

A barreira vascular é constituída por 
proteoglicanos e glicosaminoglicanos que, 
juntamente com as células endoteliais têm um 
papel vital na permeabilidade vascular e na 
prevenção da adesão plaquetária e 
leucocitária10. 
Apenas 1/5 dos cristalóides infundidos 
permanecem no espaço intra-vascular. Esta 
passagem de água e electrólitos para o 
espaço intersticial designa-se por Shift tipo 1 
ou fisiológico e ocorre mesmo com a barreira 
vascular intacta. Pode no entanto, tornar-se 

patológico se forem infundidas grandes 
quantidades de cristalóidesi. 
Já a expansão volémica induzida pelos 
colóides parece ser dependente do contexto 
volémico do doente (fig2). Quando 
administrados em doentes hipovolémicos, 
pode ir além dos 100%. Caso sejam infundidos 
em doentes normovolémicos -bólus 
hipervolémico- a expansão volémica é de 
apenas 40%11,12. Pensa-se que subjacente a 
este fenómeno esteja a destruição da barreira 
vascular – Shift tipo 2 ou patológicoi. 
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Fig. 2. Expansão volémica dos colóides dependente do contexto volémico do doentexi 

 

O edema intersticial tem um impacto 
importante na morbilidade do doente cirúrgico. 
Está associado (1) a maior incidência de ileus 
paralítico, (2) a alterações da cicatrização da 
ferida cirúrgica e da anastomose e (3) à 
diminuição da oxigenação celular13. Deve ser 
por isso evitado através da adopção de uma 
fluidoterapia racional e restritiva especialmente 
nas cirurgias major, onde o impacto cirúrgico 
assume maior importância. 

Deve proceder-se ao preenchimento vascular 
antes de um bloqueio do neuroeixo? 

A vasodilatação secundária aos agentes 
anestésicos deve ser tratada com 
vasopressores e não com fluidos a fim de 
evitar a hipervolémia. 
Tratar a vasodilatação normovolémica com 
colóides ou cristaloides ignora a natureza 
transitória da vasodilatação induzida quer pela 
anestesia do neuroeixo quer pela anestesia 
geral. 
Está amplamente demonstrado, em particular 
na população obstétrica, que os bólus 
profiláticos de cristaloides ou coloides não têm 
qualquer efeito na incidência e na intensidade 
da hipotensão induzida pela anestesia14,15 

Como calcular o Balanço Hídrico?  

No cálculo do balanço hídrico devem ser 
levadas em consideração: 
1) Perdas do compartimento extra-celular: 

a. Débito urinário 
b. Perdas insensíveis (máximo 1ml/kg/h) 

2) Perdas do compartimento intra-vascular: 
a. Perdas sanguíneas 
b. Perdas de plasma para o interstício 

pela alteração da barreira vascular 
 

ESTRATÉGIA RACIONAL 
Embora não existam ainda recomendações 
baseadas na evidência quanto à estratégia a 
adoptar na reposição hídrica no doente 
cirúrgico, a extrapolação da fisiologia e 
fisiopatologia associada à agressão cirúrgica 
sugerem indicações precisas para o uso de 
coloides e cristaloides. 
A discussão entre «Colóides ou Cristalóides» 
parece ter sido definitivamente substituída pela 
afirmação «Colóides e Cristalóides». 
A estratégia a adoptar deverá assentar em 
determinados princípios, nomeadamente: 
a. Manter a ingestão de líquidos claros até 2h 

antes da indução anestésica 
b. Caso contrário, instituir reposição 

endovenosa das perdas insensíveis 
(0.5ml/kg/h) 

c. Dar preferência às Soluções Balanceadas, 
mais fisiológicas, por estarem associadas a 
menor impacto no equilíbrio ácido-base, 
menor activação endotelial e menor lesão 
renal16 

d. Usar cristaloides para repor as perdas 
extra-celulares: débito urinário e perdas 
insensíveis (máximo 1ml/kg/h) 

e. Usar colóides para repor as perdas 
intravasculares 

f. Respeitar o limiar transfusional individual 
g. Evitar a hipervolémia com bólus profiláticos 

de fluidos 
h. Privilegiar os vasopressores no 
tratamento da vasodilatação normovolémica 

Da PVC à análise da onda de pulso 

Uma vez que tanto a hipervolémia como a 
hipovolémia estão associadas ao aumento da 
morbilidade perioperatória, o objectivo de 
qualquer fluidoterapia deverá ser a 
normovolémia17. 
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Enquanto as perdas hemáticas e do 
compartimento extra-celular são relativamente 
fáceis de monitorizar, as perdas de plasma 
para o interstício são mais difíceis de calcular. 
Uma vez que estas últimas são, como já 
vimos, em maior quantidade nas cirurgias 
major, a monitorização hemodinâmica assume 
maior importância nestes procedimentos.
A monitorização da pré-carga pode fazer
através de Marcadores Estáticos 
Dinâmicos. 
Dentro dos Marcadores Estáticos
frequentemente utilizados no intra-
destaca-se a Pressão Venosa Central (PVC).
São inúmeros os trabalhos que demonstram a 
fraca correlação entre este valor e as 
alterações do volume ventricular18. O seu valor 
preditivo de resposta ao volume está calculado 
em apenas 56%19. 
Os Marcadores Dinâmicos são de maior 
utilidade20. 
A utilização de Doppler Esofágico em cirurgia 
abdominal major, demonstrou diminuir a 
duração do internamento hospitalar, o ileus 
paralítico e a morbilidade em particular dos 
idosos e doentes com mau estado geral
Também a monitorização intra-arterial através 
da análise da onda de pulso (PiCO
parece ser benéfica em cirurgia abdominal 
major23,24. Pearse et al25 demonstrou que o 
uso de LiDCO® associa-se a menor incidência 
de complicações pós-operatórias e à redução 
do internamento hospitalar sem influenciar, no 
entanto, a mortalidade. 
Mais importante que a monitorização da pré
carga, é saber se esta vai aumentar em 
resposta à infusão de fluidos. Por outras 
palavras, trata-se de saber em que ponto da 
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Curva de Starling (fig3) se encontra o nosso 
doente. Na porção mais inclinada da curva, um 
aumento na pré-carga (reposiç
determina um marcado aumento no débito 
cardíaco (B). Na porção mais achatada da 
curva, o mesmo aumento da pré
praticamente não altera o débito cardíaco 
(C)26. 
 

Fig.3. Representação da Curva de Starling.
 
As variações da pressão 
pela ventilação mecânica já demonstraram ser 
um bom indicador de resposta ao volume.
Durante a ventilação com pressão positiva, a 
inspiração induz o aumento da pressão intra
torácica com consequente redução da pré
carga do ventrículo direito, que se traduz em 
redução da pré-carga do ventrículo esquerdo 
determinando a diminuição do débito cardíaco 
que coincide do tempo com a expiração 
(figuras 4 e 5). 
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Fig.3. Representação da Curva de Starling. 
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Fig. 5. Cálculo da Variação da pressão sistólica e de pulso xxvii 

 

Estas alterações são amplificadas no doente 
hipovolémico por ter uma veia cava e aurícula 
direita mais colapsáveis e por se encontrar na 
porção mais inclinada da Curva de Starling em 
que qualquer alteração da pré-carga, por 
mínima que seja, determina uma importante 
redução no débito cardíaco. 
Michard et al27 concluiu que uma Variação de 
Pressão de Pulso (∆PP)> a 13% constitui um 
bom indicador de resposta ao volume com 
uma alta sensibilidade (94%) e especificidade 
(96%). A resposta ao volume foi definida por 
este autor como um aumento de 15% no 
Índice Cardíaco após infusão de 500ml de 
coloide. 
Os monitores de débito cardíaco através da 
análise da onda de pulso (PiCO®, LiDCO®) já 
demonstraram ser bastante úteis28 uma vez 
que permitem a monitorização contínua da 
variação do débito cardíaco que é, como já 
vimos, um bom marcador de resposta ao 
volume durante a ventilação mecânica. 

Limitações da análise da Interacção Coração-
Pulmão como predictor de resposta ao volume 

A limitação mais vezes apontada a este 
método é o facto de requerer ausência de 

estímulo ventilatório. No entanto esta não se 
trata de uma limitação durante procedimentos 
cirúrgicos major onde os doentes se 
encontram sob o efeito de relaxantes 
musculares. 
A análise da Interacção Coração-Pulmão não 
é fiável na presença de arritmias por estarem 
associadas a grandes variações da onda de 
pulso a cada batimento cardíaco. 
A principal limitação prende-se com o facto de 
a maioria dos estudos que demonstraram a 
utilidade deste método como predictor de 
resposta ao volume, ter utilizado volumes 
correntes da ordem dos 10-15ml/kg. Volumes 
correntes inferiores (8ml/kg) reduzem a 
sensibilidade da variação da pressão de pulso 
como indicador da necessidade de volume29. 
Perel et al30 descreveu recentemente uma 
manobra que poderá ser a solução para este 
problema. Este autor sugere que se administre 
3 pressões inspiratórias consecutivas de 10-
20-30cmH2O e registe as pressões arteriais 
sistólicas mínimas em cada inspiração através 
da análise da onda de pulso. Quanto maior a 
inclinação da linha resultante da união destes 
valores, mais hipovolémico se encontra o 
doente e melhor responderá ao volume (fig6). 

 

 
Fig. 6. Variação da pressão arterial sistólica com o aumento da pressão inspiratória 
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FLUIDOTERAPIA RESTRITIVA VERSUS LIBERAL 
Embora vários estudos tenham sido 
conduzidos na tentativa de comparar 
estratégias restritivas com outras mais liberais, 
a ausência de definição para estes diferentes 
rótulos torna difícil a existência de meta-
análises nesta áreai. O que é «Restritivo» num 
estudo é rotulado de «Standard» noutro. 
No entanto, para decidir que estratégia 
adoptar, parece ser essencial definir o tipo de 
cirurgia a que o doente vai ser sujeitoi. 
Diferentes tipos de cirurgia parecem beneficiar 
de diferentes estratégias de reposição hídrica. 
Uma fluidoterapia restritiva na cirurgia colo-
rectal está associada (1) à redução de eventos 
cardio-respiratórios no pós-operatório (2) à 
redução de ileus paralítico, (3) à aceleração da 
cicatrização da ferida operatória e da 
anastomose e (4) à diminuição da incidência 
de infecções da ferida31. 
Já os procedimentos cirúrgicos minor 
(colecistectomia laparoscópica32, artroscopia33) 
beneficiam de uma fluidoterapia liberal a qual 
está associada (1) a uma melhoria da função 
respiratória no pós-operatório (2) à diminuição 
da duração do internamento hospitalar e (3) à 
diminuição da incidência de náuseas e vómitos 
especialmente importante na cirurgia em 
regime de ambulatório. 
 

GELATINAS VS HIDROXIETILAMIDOS 
Tendo os colóides um lugar indiscutível na 
fluidoterapia contemporânea, torna-se 
essencial saber escolher entre os vários 
disponíveis no mercado. 
Sempre que possível, deve ser dada 
preferência às soluções balanceadas por 
estarem, como já vimos, associadas a menor 
impacto no equilíbrio ácido-base, menor 
activação endotelial e menor lesão renal34. 
As gelatinas sendo derivados do osso de boi 
têm risco infeccioso associado que, embora 
pequeno, não é inexistente. Já os 
hidroxietilamidos (HES) como polissacaridos 
naturais estão isentos desse risco35. 
A expansão volémica produzida pelas 
gelatinas é ligeiramente inferior à dos HES 
(70-90% vs 100-120%36) e de menor duração 
(3-4h vs 6-8h). 
O risco de reacção anafilática associada às 
gelatinas é 6 vezes superior, sendo de apenas 
0.058% nos HES37. 
Os HES estão associados a uma série de 
efeitos secundários nomeadamente (1) prurido 
(2) diluição dos factores de coagulação (3) 
diminuição da adesão 
plaquetária (4) aumento da fibrinólise e (5) 
lesão renal38,39,40. Todos estes efeitos 
secundários estão claramente relacionados 
com a dose cumulativa (> 50ml/kg/dia), com o 
peso molecular e com o grau de substituição41.  
O aparecimento de HES de menor peso 
molecular, menor grau de substituição e 

preparados em soluções balanceadas veio 
revolucionar a sua utilização. Com um efeito 
expansor semelhante aos seus antecessores, 
apresentam um perfil de segurança superior 
com menor impacto na coagulação e função 
renal. O facto de em algumas soluções 
recentes (HES130/0.42; Tetraspan, B. Braun, 
Melsungen, Germany) o lactato ter sido 
substituído pelo acetato, metabolizado não 
apenas no fígado, constitui um benefício 
importante por diminuir a sua acumulação 
plasmática e tecidular. 
 

CONCLUSÃO 
A fluidoterapia afecta o prognóstico do doente 
cirúrgico. 
Embora ainda não existam recomendações 
baseadas na evidência existem indicações 
precisas para o uso de colóides e cristalóides. 
O fluido certo deve ser utilizado na altura certa 
e na quantidade adequada. 
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Avaliação hemodinâmica do doente hemodinamicamente instavel/doente em choque 
por ecocardiografia - o fast-track echocardiogram strategy 
Haemodynamic assessment by echocardiography of the hemodynamically unstable patient/patient in 
shock - the fast-track echocardiogram strategy 
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RESUMO 
Introdução: Na procura de uma alternativa aos 
métodos invasivos nomeadamente ao cateter da 
artéria pulmonar, o autor tem estado fortemente 
convicto que, a ecocardiografia poderia emergir no 
futuro como um importante método de avaliação 
hemodinâmica do doente instável ou em choque 
Assim, deve ser criada uma estratégia 
ecocardiográfica focada por objectivos 
especificamente dirigida ao ambiente de cuidados 
intensivos polivalentes e ao intensivista não 
cardiologista.  
Objectivo: O objectivo deste estudo foi avaliar, 
através de uma extensa revisão crítica da literatura, 
se a ecocardiografia poderia de forma precisa 
realizar uma avaliação hemodinâmica do doente 
hemodinamicamente instavel ou em choque de 
forma a determinar o seu perfil, cardiogénico, 
hipovolémico e distributivo. Também, o autor 
propõe o Fast-Track Echocardiographic Strategy 
(FTES), uma estratégia ecocardiográfica focada por 
objectivos, a ser usado nestes doentes para 
responder a cinco perguntas simples de modo a 
definir o perfil hemodinâmico: como é o status 
volume (volume intravascular), como são as 
funções dos ventrículos esquerdo e direito, qual o 
tamanho das câmaras cardíacas, como é o 
pericárdico (tamponamento cardíaco) e existem 
outras anomalias grosseiras (massas nas válvulas 
ou intracavitárias)  
Material e Métodos: Realizou-se uma pesquisa 
da literatura de 1999 até Junho de 2008 na Medline 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Library, ACP Journal Club, DARE, EMBASE, livros 
de texto de cuidados intensivos e de 
ecocardiografia de modo a encontrar os estudos 
contemporâneos mais relevantes nesta área. Dos 
mais de 500 artigos publicados foram 
seleccionados mais de 50 os quais apresentaram 
metodologias adequadas a obterem força de 
evidência tipo 2b, 3a, 3b, 4 e 5. Não foram 
encontrados estudos aleatórios.  
Conclusão: A ecocardiografia pode de forma 
precisa fazer uma avaliação hemodinâmica do 
doente hemodinamicamente instável ou em choque 
de modo a identificar o seu perfil. Deste modo, o 
FTES foi proposto como uma estratégia suportada 
pela medicina baseada na evidência 
especificamente dirigida aos cuidados intensivos 
polivalentes e ao intensivista não cardiologista para 
a prática clínica diária. Sem dúvida, está na altura 
de usar a ecocardiografia como também um 
instrumento hemodinâmico. O FTES é portátil, 
inócuo, de uso simples e facilmente compreensível 
sem a necessidade de invadir o doente. O autor 

está fortemente convicto que o exame 
ecocardiográfico focado por objectivos como o 
FTES deveria fazer parte integrante pelo menos 
dos programas do internato das especialidades que 
possuem treino de emergência médica e de 
cuidados intensivos. 
Palavras-Chave: choque, ecocardiografia, 
hemodinâmica, disfunção sistólica, débito cardíaco, 
cateter arterial pulmonar, doente crítico, goal-
directed echocardiography, focused 
echocardiography, bedside echocardiography 

 

 

ABSTRACT 
Introduction : In searching for an alternative to 
invasive methods, namely to pulmonary arterial 
catheter, the author has been strongly confident 
that, echocardiography could emerge as an 
important method for haemodynamic assessment of 
hemodynamically unstable patients or the ones in 
shock in the future. A goal-directed echocardiogram 
strategy specifically tailored to the general intensive 
care environment and intensivist should be 
arranged.  
Objectives: The aim of this study was to evaluate, 
through an extended contemporary literature review, 
whether echocardiography could accurately 
evaluate haemodynamic parameters in order to 
identify the haemodynamic profile, cardiogenic, 
hypovolemic and distributive, of patients 
hemodynamically unstable or in shock. As well, The 
author propose Fast-Track Echocardiographic 
Strategy (FTES), a goal-directed approach, to be 
used in these patients to answer five simple 
questions, in order to define an hemodynamic 
profile: how is the volume status, how are the left 
and right ventricle functions, how are the chambers, 
how is the pericardium (cardiac tamponade) and are 
there any other abnormalities (mobile mass on 
valves or in chambers).  
Methods: A search for published literature, from 
1999 until June 2009 in Medline, Cochrane Central 
Register of Controlled Trials Library, ACP Journal 
Club, DARE, EMBASE, textbooks of critical care 
and of echocardiography was undertaken. From 
more than 500 published articles and textbooks 
identified, more than 50 studies and themes were 
selected which used methodologies able to offer 
strengths of evidence type 2b, 3a, 3b, 4 and 5. 
Randomized control trials were not found.  
Conclusion: Echocardiography could accurately 
assess haemodynamic parameters in order to 
identify the haemodynamic profile of 
hemodynamically unstable adult patients or the 
ones in shock. Therefore, an evidence based 
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haemodynamic strategy, The FTES, was proposed, 
as a strategy specifically tailored to the general 
intensive care environment and intensivist for day-
to-day clinical practice. Doubtless, it is time to use 
echocardiography as a haemodynamical tool as 
well. Echocardiography is portable, innocuous, 
simple to use and understand, without the need of 
invading the patient’s body. The author strongly 
believes that a goal-directed echocardiographic 
examination such as FTES should be part at least of 
emergency medical and intensive cares training 
programs.  
Keywords: Echocardiography, haemodynamic, 
shock, systolic dysfunction, cardiac output, 
pulmonary arterial catheter, critically ill patient. 
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INTRODUCTION 

The hemodynamic unstable patient (HUP) is 
defined as a patient with hypotension 
associated or not with hypoxemia. Shock is a 
common condition defined ultimately by the 
presence of multi-organ hypoperfusion that 
might be due to a decrease of cardiac output 
(CO) and/or systemic vascular resistance 
(SVR) 1. So, the three most common 
haemodynamic profiles of shock are 
cardiogenic, hypovolemic and distributive (high 
CO with decreased SVR). The early 
recognition and treatment of HUP or patients in 
shock (PIS) was recently supported by 
randomised studies 2,3. Both studies showed 
that adequate, aggressive and urgent 
resuscitation of these patients could improve 
survival. The approach to HUP/PIS using the 
pulmonary arterial catheter (PAC), still 
considered the “gold” standard method for the 
haemodynamic assessment, has been marked 
by controversy. Although it does not increase 
mortality, its use is time consuming, and does 
increase costs of intensive care 4,5,6. 
Furthermore, central venous pressure and 
pulmonary occlusion pressure are inaccurate 
in predicting fluid responsiveness and in the 
diagnosis of the adequacy of volume status of 
these patients 7,8,9. In searching for an 
alternative to invasive methods, namely to 
PAC, the author has been strongly confident, 
that echocardiography could emerge as an 
important method for haemodynamic 
assessment of HUP/PIS in the future. To 
perform a formal echocardiographic approach 
requires a 24 hour availability of an expert in 
echocardiography, who could not be easily 
found in the majority of general intensive care 
units (GICU). In addition, and according to the 
literature, the standard echocardiographic 
examination requires approximately 1 hour to 
obtain all the fundamental data, with additional 
time needed for complex cases 10. Therefore, a 
goal-directed echocardiogram strategy to 
approach the HUP/PIS specifically tailored to 
the general intensive care environment and 
intensivist should be created. The concept of 
“limited,” “focused,” or “goal-directed” 
echocardiography (GDE) has been introduced 
but incompletely evaluated (10). Slow but 
consistently we have been assisting to a 
growing body of literature demonstrating that 
the non-cardiologist physician intensivist 
(NCPI) can be trained to acquired and interpret 
transthoracic echocardiogram (TTE) in a goal-
directed manner. The GDE is a kind of 
examination strategy, which could take less 
than 6 minutes to be performed in some 
studies, to answer only a few questions  (11). 
Therefore, the author propose Fast-Track 
Echocardiographic Strategy (FTES) to become 
a goal-directed approach, to be used in 
HUP/PIS to answer five simple questions, in 
order to define an hemodynamic profile and 
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consequently be able to optimize their 
treatments: how is the volume status (VS), how 
are the left (LV) and right ventricle (RV) 
functions, how are the chambers, how is the 
pericardium and are there any other gross 
abnormalities (mobile mass on valves or in 
chambers). 
 

OBJECTIVES 

The aim of this study was to evaluate, through 
an extended contemporary literature review, 
whether echocardiography can accurately 
evaluate haemodynamic parameters in order 
to identify the haemodynamic profile of 
HUP/PIS. As well, The author propose Fast-
Track Echocardiographic Strategy (FTES) to 
become a goal-directed approach, to be used 
in these patients to answer five simple 
questions, in order to define an hemodynamic 
profile: how is the volume status, how are the 
left and right ventricle functions, how are the 
chambers, how is the pericardium (cardiac 
tamponade) and are there any other 
abnormalities (mobile mass on valves or in 
chambers). 
 

METHODOS 

A search for published literature from 1999 
until June 2009 in Medline, Cochrane Central 
Register of Controlled Trials Library, ACP 
Journal Club, DARE, EMBASE, textbooks of 
critical care and of echocardiography and in 
some critical care journals was undertaken in 
order to find out the most relevant and 
contemporary studies in this area. From more 
than 500 published articles and textbooks 
identified, more than 50 studies and themes 
were selected which used methodologies able 
to offer strengths of evidence type 2b, 3a, 3b, 4 
and 5. Randomized control trials were not 
found. Strength of evidence of the articles 
found was based on five strengths of evidence 
12. A framework for published medical 
research’s critical appraisal and a checklist for 
sources of bias were used 12 for assessment of 
studies quality. 
 

LITERATURE ANALYSIS AND DISCUSSION 

The importance of the echocardiography in 
HUP/PIS 
Overall, according to the literature, it could be 
recognized as a B level of recommendation 
that echocardiography should be performed in 
all critically ill HUP/PIS due to its ability to 
evaluate accurately their haemodynamic 
profiles and to provide several aspects of the 
systolic and diastolic function. Also, 
echocardiography could be a guide to therapy. 
For example, Cheitlin et al (2003) 13 performed 
a systematic literature review study to 
elaborate the 2003 guidelines for the clinical 

application of echocardiography and 9 cohort 
studies were selected to evaluate the role of 
echocardiography in the critical care 
environment. In these guidelines, with a 
strength of evidence type 3a, 
echocardiography, including the 
transoesophageal (TOE) approach, was 
recommended to be used in the assessment of 
the haemodynamically unstable patient as a 
class I of American College of Cardiology / 
American Heart Association / American 
Society of Echocardiography (ACC/AHA/ASE) 
recommendation. These authors suggested 
that echocardiography could be more reliable 
than invasive monitoring measured by PAC in 
determining the cause of haemodynamic 
instability or shock. The 9 cohort studies 
enrolled more than 600 critically ill patients with 
a wide range of critically ill clinical situation, 
and more than 200 patients had 
haemodynamic instability as the primary 
reason for echocardiographic examination. 
Recently, other study 14 with a strength of 
evidence type 3b, could demonstrate that 
echocardiography should be performed in all 
kind of patients with the syndrome of shock 
due to the high capability to differentiate 
accurately a cardiac cause, a cardiac 
contribution, because the heart could be 
secondarily affected, or a non-cardiac cause 
for shock. 

Pre-load evaluation by echocardiography 
The effective vascular volume evaluation by 
echocardiography 
The first determinant of the CO to be evaluated 
should be the pre-load one. It is imperative to 
know, accurately, what the patient’s 
intravascular volume status is. If the volume 
status is depleted, the patient would benefit 
from therapy with fluids. On the other hand, if 
the volume status is overloaded, the patient 
would benefit from a decrease in his 
intravascular volume status in order to avoid 
the consequent pulmonary oedema and 
ultimately the deterioration of the oxygenation. 
The knowledge of the effective vascular 
volume could possibly be much more important 
than the fixed numbers of CVP or RAP values. 
A method able to define the real effective 
vascular volume differentiating patients who 
would respond to fluid, increasing at least 15% 
of their cardiac index, and consequently be a 
guide to therapy, has been searched for, for a 
long time. On the contrary, in a non-fluid 
responder patient a blind fluid challenge would 
create only conditions to interstitial fluid 
accumulation and consequently to make gas 
exchange worse. For that reason, some 
authors have investigated whether 
echocardiography could be able to differentiate 
fluid responders from non-fluid responders. 
Barbier et al (2004) 15 performed a prospective 
cohort study, (which is one of the strongest 
research tools able to show that the cause is 
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associated with the effect more often than by 
chance alone), concluding, with a strength of 
evidence type 3b, that the index of IVC 
distensibility, calculated by measuring 
minimum and maximum IVC diameter at end-
expiration and end-inspiration, respectively, 
(IVC dmax- IVCdmin / IVCdmin x 100), could 
discriminate fluid responders (increase of 
cardiac index ≥15%) using a cut-off of >18% 
with 90% sensitivity and 90% specificity. A 
strong correlation (r=0.9) was observed 
between that index at baseline and the cardiac 
index increase following fluid challenge, which 
would improve its clinical significance. 
However, CVP did not correlate either to 
cardiac index change (r=0.17, p=0.45) or to the 
index of distensibility (r=0.4, p=0.07). Also, 
CVP did not allow the prediction of the 
response to volume expansion. Another author 
16 performed a prospective cohort study, with 
ventilated patients, and showed, with a 
strength of evidence type 3b, that ∆IVCd>12%, 
calculated by measuring minimum and 
maximum IVC diameter applying the formula 
(IVCdmax – IVCdmin)/ mean of the two values 
x 100, could discriminate fluid responders, with 
excellent positive and negative predictive 
values of 93% and 92%, respectively. Before 
fluid challenge the ∆IVCd was greater and 
statistically significant in responders than in 
non-responders (25±15 vs. 6±4%) (p<0.001) 
and closely correlated with the increase in 
cardiac output (r=0.82) (p<0.001). CVP was 
unable to demonstrate capability to 
discriminate patients with intravascular volume 
depletion. Both methods mentioned, are very 
simple to obtain, easy to apply in day-to-day 
clinical practice to a wide range of 
mechanically ventilated critically ill patients and 
it could be straightforward to teach to NCPI. 
Due to the fact that both studies presented 
were strength of evidence type 3, a B level of 
recommendation could be suggested to use 
echocardiography to easily define the real 
effective vascular volume, differentiating 
patients who would respond to fluid and 
consequently being a guide to therapy. 

Evaluation of systolic function of the left 
ventricle by echocardiography 
One of the most important parts of 
haemodynamic assessment is the evaluation 
of systolic function of the left ventricle, which 
could help to identify different haemodynamic 
profiles of shock. Feigenbaum et al (2005) 17 
also agree with that assumption mentioning 
that one of the most important 
echocardiographic parameters in assessing 
systolic function has been both the ejection 
fraction (EF) and stroke volume (SV) 
evaluation and hence CO (cardiac index when 
CO is related to body surface area). Randazzo 
et al (2003) 18 conducted a cross sectional 
study comparing the accuracy of bedside 
echocardiography, performed by emergency 

physicians (EP), with a formal 
echocardiography performed by a staff 
cardiologist, regarded as the criterion standard, 
in the assessment of left ventricular ejection 
fraction (LVEF). These authors 18 showed that 
visual estimation of LVEF could accurately be 
done by physicians with limited training in 
echocardiography. EP were experts in 
emergency ultrasonography and had 
undergone a 3 hour training session in limited 
echocardiography focusing on LVEF. Their 
technique for determining LVEF was restricted 
to a subjective, visual estimation rating the 
LVEF as poor (<30%), moderate (30%–55%), 
or normal (>55%). Formal echocardiograms 
were obtained within a 4 hour window on all 
patients. Overall, there was excellent raw 
agreement in 90 (78.3%) patients, with a 
correlation of 0.71 between visual evaluation 
and formal assessment of LVEF, very close to 
the high limit of the confident interval (95% CI 
53% to 89%), which would signify a good 
precision of end-result. The highest and the 
most excellent agreement (92.3%) was within 
the normal LVEF category, followed by a good 
70.4% agreement in the poor LVEF category 
but only a fair 47.8% in the moderate LVEF 
category. the fact that both extremes of LVEF 
could have been differentiated, could be very 
useful in clinical practice distinguishing the 
haemodynamic profiles of cardiogenic shock 
(poor LVEF category) from the other two, the 
hypovolemic and the distributive shocks 
(normal LVEF category). In addition, no patient 
with poor LVEF was categorized as having a 
normal LVEF, and vice versa.  
Visual estimation of LVEF could probably be 
done by physicians with limited training in 
echocardiography allowing to distinguish the 
haemodynamic profiles of cardiogenic shock 
(poor LVEF category) from the other two, the 
hypovolemic and the distributive shocks 
(normal LVEF category). This method has a C 
level of recommendation supported by the 
literature with strength of evidence type 4. 
Therefore, from a clinical practice point of view, 
a rough estimation of LVF would be sufficient 
to classify patients with either good or bad 
LVF. In addition, this evaluation of LVF should 
be performed only in patients who remain in 
shock despite adequate fluid resuscitation. 
Furthermore, that rough approach would be 
easy to teach to the NCPI in order to define the 
haemodynamic profile and consequently to 
carry out the most appropriate therapy until a 
proper echocardiography is performed by an 
expert in echocardiography.  

The FTES approach 
A focused strategy using the TTE should 
address the patient’s volume status, anatomy 
and function 19. Nevertheless, this approach 
should only be seen as a focus strategy, 
always as an extension of the physical 
examination and never intended to be 
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considered a standard echocardiographic 
examination 20,21,22. As a result, a complete and 
comprehensive study such as a formal TTE or 
TOE should be always asked immediately after 
the goal-directed examination (GDE) when any 
doubt emerges to the NCPI. Beauleau (2007) 
11 mentioned that even on mechanically 
ventilated patient TTE allow adequate 
evaluation of global LV function in 77%. FTES 

always involve, only limited by patient habitus, 
dressings, wounds and patient’s morbidities, 
the use of three echocardiographic windows 
views, parasternal short-axis (PSax), apical 
four chamber views (AP4) and subxiphoid 
(Sxp), in that order, only on two-dimensional 
mode. (Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3). 
 

 
 
 

 
Fig. 1- parasternal short-axis (PSax) 

 
 

 

 
Fig. 2-apical four chamber views (AP4) 

 
 
 

 
Fig. 3- subxiphoid (Sxp) 

 

 
The aim is to answer five simple questions, 
in order to define an hemodynamic profile and 
consequently be able to optimize their 
treatments: how is the VS, how are the LV and 
RV functions, how are the chambers, how is 
the pericardium (cardiac tamponate) and are 
there any other gross abnormalities (mobile 
mass on valves or in chambers). All the FTES’ 
imaging positions, PSax, AP4 and Sxp 
echocardiographic views, should be always 
and systematically performed because of the 

possibility of further disorders, which would 
otherwise be missed. In addition, a specific 
finding may be better evaluated from a 
combination of different views. In order to 
persist a strategy simple to performed, FTES 
should be done in a qualitatively manner. It is 
possible to teach NCPI to use FTES as an 
extension of the physical examination, creating 
a tremendous advantage for bedside 
assessement and treatment of the critically ill 
patient admitted to a (GICU). Many good 
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studies have addressed this issue in several 
clinical environments supporting FTES. Duvall 
et al (2003) 23 performed a review study 
showing that GDE applied to different types of 
patients and environments provided important 
new information and changed therapeutic 
management. In addition, that GDE was very 
superior to the physical exam alone with an 
acceptable overall level of accuracy. The 
authors mentioned several studies showing 
that the GDE examination was able to assess 
many diagnoses such as the LV function and 
the pericardial effusion, with an acceptable 
level of accuracy compared with standard 
echo. Hellmann et al (2005) 24 performed a 
prospective study concluding that medical 
residents with minimal formal training could 
learn how to perform a goal-directed 
echocardiogram (GDE) strategy. Guillorya & 
Gunterb (2008) 25 analysed, through an 
extensive literature review, the use of a goal-
directed echocardiogram in a surgical intensive 
care. The goal-directed echocardiogram 
provided useful information that influenced 
treatment in 63% of cases. The authors stated 
that a goal-directed echocardiogram after 8 h 
of training or less could be used to answer 
simple clinical hemodynamic questions 
(assessment of VS, ventricular function and 
pericardial effusion and tamponade). Even the 
teaching and application of GDE to outpatients 
has been done successfully. In prospective 
studies some authors 26,27 found that a GDE 
could be easily taught but possibly the 
approach must remain focused in basic 
findings. Jensen et al (2004) 28 conducted a 
prospective study proposing a rapid and 
systematic protocol for cardiopulmonary 
screening and monitoring, the Focus Assessed 
TTE (FATE) examination, performed by non-
cardiologists expert in echocardiography. Four 
scanning positions were of particular interest 
namely subxiphoid view, parasternal short and 
long axis views, apical four and two-chambers 
views. The FATE was performed from the 
positions listed above in a rapid sequence with 
the following objectives: 1- exclude obvious 
pathology; 2- assess wall thickness and 
dimensions of chambers; 3. Assess 
contractility; 4- visualize pleura on both sides 
and 5- relate the information to the clinical 
context. Appropriate Doppler modalities were 
applied as necessary, e.g. for pressure 
measurement, evaluation of valvular 
pathology, myocardial defects and assessment 
of cardiac output. This protocol was applied in 
210 medical and surgical intensive care 
patients and 233 TTE were performed. The 
protocol provided usable images of the heart in 
97% of the critically ill patients, 58% subcostal, 
80% apical and 69% parasternal. Images 
through one window were obtainable in 23%, 
through two windows in 41% and through three 
windows in 34%. Usable images were 
achieved in 58.4% with subcostal transducer 

position, in 79.8% with apical position and in 
69.1% with a left parasternal transducer 
position. The majority of the examinations were 
performed while the patient was supine, and 
66% of the patients were mechanically 
ventilated during the examination. This study 
showed that a GDE strategy could be a reality 
and used as a monitoring tool and 
haemodynamic evaluation of intensive care 
patients. Later, Manasia et al (2005) 10 
conducted a prospective observational study 
assessing the feasibility and clinical utility of 
GDE on 90 intensive care surgical patients 
using two-dimensional mode, two to four 
standard views (parasternal long, parasternal 
short, apical four, apical two, and subcostal 
views), performed by NCPI. Intensivists 
successfully performed a limited 
echocardiogram on 89 of 90 (99%) patients. 
Also, they effectively performed a diagnostic 
limited TTE in 94% of patients and interpreted 
their studies correctly in 84%. Limited TTE 
provided new cardiac information and changed 
management of therapy with fluids, inotropes, 
and vasopressors in 37% of patients. The 
mean GDE acquisition time was 10.5 +- 4.2 
minutes. In 40% of the cases, limited 
echocardiography was technically difficult but 
good-quality images were obtained. The 
authors concluded that GDE strategy is 
feasible, reliable and clinical useful. Similarly to 
the majority of GDE strategy described in 
literature FTES involve the use of the already 
mentioned three echocardiographic windows to 
answer the five simple questions: 

1- How is the VS 
The VS can be assessed by evaluation of 
respiratory diameter variation of the inferior 
vena cava, which may obviate the need for 
invasive methods. However, it is well known 
that this parameter alone is inadequate to 
classify accurately the VS. In situations where 
the patient has a chronic RV dysfunction or 
high positive end-expiratory pressure, a dilated 
non-compliant IVC does not reflect a high 
volume status. On the other hand, that is the 
rationale why FTES should be looked as an 
extension of the physical examination and not 
a formal echocardiogram. In that cases all data 
obtained from FTES should be analysed and 
associated together and with the data from the 
physical examination in order to make sense 
and explain the clinical scenario. In addition, 
assessment of volume status by evaluating the 
diameter and change in caliber with inspiration 
of the inferior vena cava on both spontaneous 
and mechanically ventilated patients (FTES’ 
first question) has been supported by other 
literature as it was shown above 15,29 

2- How are the LV and RV functions 
Using FTES it is possible to estimate global 
ejection fraction and chamber diameters, by 
visual examination. Once again, Literature 
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supports FTES (18). Also, Alexander et al 
(2004) ) 30 in a prospective study in 533 
medical patients showed that 20 physicians 
without any previous knowledge in 
echocardiography could assess LV function 
with an average time required to complete the 
GDE of 8.5 minutes (77% of the examinations 
done in intermediate and critical care units). 
Agreement (k) between goal-directed 
echocardiography and standard 
echocardiography was very good, 75% (0.51) 
for LV dysfunction. Similarly, RV function could 
be assessed by a GDE. However, there is lack 
of literature information about the feasibility to 
evaluate RV function by this method. 

3- How are the chambers 

Using FTES it is possible to estimate 
chambers sizes by visual examination. RV 
chamber size is generally evaluated by visual 
comparation with LV. 

4- How is the pericardium  
(cardiac tamponate) 

Evaluation of pericardial space can be done by 
FTES. Mandavia et al (2001) (31) showed, in 
their observational prospective study, that 
emergency physicians with some knowledge in 
ultrasound were able to perform a GDE and 
interpret it correctly, compared with standard 
echocardiography performed by an expert. 
They were asked to assess pericardial effusion 
in selected emergency patients at high risk to 
have it using parasternal, apical, and subcostal 
views. From a total of 515 echocardiographic 
examinations 478 (93%) examinations were 
considered technically adequate. A total of 103 
pericardial effusions were found. The overall 
sensitivity was 96% (95% CI 90.4% to 98.9%), 
and specificity was 98% (95% CI 95.8% to 
99.1%). Positive predictive value was 92.5% 
(95% CI 85.8% to 96.7%), and negative 
predictive value was 98.9% (95% CI 97.3% to 
99.7%). Overall accuracy was excellent at 
97.5% (95% CI 95.7% to 98.7%). All results 
were closer to the high limit of the confident 
interval which confers more accuracy to end-
results. In Alexander et al’s (2004) study ) (30) 
there was an agreement (k) between goal-
directed echocardiography and standard 
echocardiography of 98% (0.51) for moderate 
or large pericardial effusion. 

5- Are there any other gross 
abnormalities 
(mobile mass on valves or in chambers) 

A lot of other information can be obtained from 
the echocardiographic examination to answers 
the questions five of FTES. All that 
supplementary information, namely, regional 

wall motion abnormalities and mass or 
vegetations could be a huge advantage in 
adjusting therapy too. In addition, GDE can 
also be used as a guide to pericardiocentesis. 
When using FTES all its imaging positions, 
parasternal short axis, apical four-chamber 
echocardiographic and the subxiphoid views, 
should be always and systematically 
performed in order to confirm previous findings 
and not miss further disorders, which would 
otherwise be ignored. The FTES can provide a 
rapid way of acquiring clinical information. 
However, NCPI performing FTES should 
understand the limitations of this approach. 
Inappropriate interpretation or application of 
data gained by a poorly skilled user may have 
adverse consequences. As a result, a 
complete and comprehensive study such as a 
formal transthoracic echocardiography or 
transoesophageal echocardiography should be 
always asked immediately after the goal-
directed examination when any doubt emerges 
to the NCPI. To avoid misusing the FTES a 
minimum and adequate training is essential  30. 
To independently perform and interpret GDE 
examination with a hand-carried-ultrasound the 
ASE, the American College of Cardiology and 
the American Heart Association recommend 
Level 2 training (a total of 150 personally 
performed exams and 300 interpreted studies). 
Nevertheless, to do FTES and answering its 
basic questions it may not be necessary to go 
to these extremes. It should be another 
philosophy. A lower degree of training is 
feasible when the goal is to perform a focused 
examination used only as an extension to 
the physical examination and never not to 
replace a formal echocardiogram 
examination 18 
 

HAEMODYNAMIC STRATEGY ALGORITHM USING 
FTES ON HUP/PIS 
In a presence of HUP/PIS, FTES should 
immediately be performed to recognize its 
haemodynamic profile. (Fig. 4). Firstly, it is 
imperative to know the effective vascular 
volume, B level of recommendation. After 
therapeutic intervention with adequate 
amounts of fluids in case of poor effective 
vascular volume, the volume status should be 
rechecked, as repeatedly as needed, and then 
LV function should be assessed if the patient 
remains in shock, a C level of 
recommendation. Due to the fact that LV 
function is dependent on pre-load condition, 
the recognition of the haemodynamic profile of 
a HUP/PIS will only be accurate after the 
effective vascular volume recognition and the 
subsequent effective fluid intervention. 
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Fig. 4 - A proposed haemodynamic assessment by echocardiography of the critically ill patient in shock, 
performed by a normal intensive care physician. The overlap haemodynamic profiles are identified when circles 
are getting together. Key: ∆IVCd- delta IVC diameter; IVC- inferior vena cava; LVF-left ventricular function; 
At this moment the three most common haemodynamic profiles cardiogenic, hypovolemic and distributive could 
accurately be identified. The overlap haemodynamic profiles, identified in Fig4 when circles are getting together, 
could be found by adding the clinical history, clinical findings and clinical response to therapy intervention to the 
echocardiographic parameters measured. 

 

 

After knowing the patient’s haemodynamic 
profile, the physician in charge of the patient in 
shock will have the ability to adequately select 
and regulate a specific therapy namely fluids, 
vasopressors or inotropes. Subsequently, the 
well known end-points of resuscitation, 
specifically urinary output >0.5ml/Kg/h, mean 
arterial pressure >65mmHg and normalization 
of serum lactate should be pursued, adjusting 
therapy when necessary in order to prevent or 
minimize end-organs injury. Therefore, the 
need for invasive continuous monitoring could 
not be so imperative. 
 

CONCLUSION 

Echocardiography could accurately assess 
haemodynamic parameters in order to identify 
the haemodynamic profile of hemodynamically 
unstable adult patients or the ones in shock. 
Therefore, an evidence based haemodynamic 
strategy, The FTES, was proposed, as a 

strategy specifically tailored to the general 
intensive care environment and intensivist for 
day-to-day clinical practice. Doubtless, it is 
time to use echocardiography as a 
haemodynamical tool as well. FTES is 
portable, innocuous, simple to use and 
understand, without the need of invading the 
patient’s body. In the near future it would be 
extraordinary if patients only need the smallest 
amount of invasive procedures, thereby 
minimizing patient’s discomfort and morbidity 
and consequently improving the quality of the 
intensive care. The author strongly believes 
that a goal-directed echocardiographic 
examination such as FTES should be part at 
least of emergency medical and intensive 
cares training programs. 
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INTRODUÇÃO 
A utilização da ecocardiografia no doente 
crítico é efectuada desde há muitos anos 
sobretudo no contexto dos doentes 
submetidos a cirurgia cardíaca (1). Nos últimos 
anos tem-se assistido a uma utilização cada 
vez maior da ecocardiografia no doente crítico 
fora do contexto da patologia cardíaca 
sobretudo com o objectivo de uma 
monitorização hemodinâmica não invasiva 
deste tipo de doentes (2,3,4).  
A ecocardiografia pode, de modo não invasivo, 
avaliar e caracterizar estruturalmente o 
coração e para além disso avaliar múltiplos 
aspectos da sua função.  
Neste artigo iremos tentar responder a duas 
questões fundamentais, na nossa perspectiva, 
relativamente ao papel da ecocardiografia na 
unidade de cuidados intensivos: Como fazer 
ecocardiografia na unidade de cuidados 
intensivos? Quando e para quê fazer 
ecocardiografia na unidade de cuidados 
intensivos? 
Concluiremos tentando dar uma perspectiva 
de como se pode passar para a prática da 
utilização da ecocardiografia de modo 
generalizado neste contexto, garantindo a 
qualidade necessária e imperativa para o 
tratamento deste tipo de doentes. 
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COMO FAZER ECOCARDIOGRAFIA NA UCI? 

Na unidade de cuidados intensivos um 
diagnóstico rápido e rigoroso é particulamente 
importante. O modo mais fácil e menos 
invasivo de avaliar o coração é a 
ecocardiografia utilizando janela transtorácica. 
Esta técnica de imagem é particularmente 
importante na avaliação do doente crítico 
sobretudo devido à sua portabilidade, 
disponibilidade e capacidade para fazer um 
diagnóstico imediato em múltiplas 
circunstâncias. A ecocardiografia transtorácica 
pode por vezes ter dificuldades em obter a 
informação diagnóstica necessária para o bom 
tratamento do doente. Esta dificuldade, e 
dependendo dos equipamentos utilizados, 
pode variar entre 30 a 40% (5,6) e 10 a 15% 
(7). A ecocardiografia transesofágica (ETE) é 
no entanto superior à ecocardiografia 
transtorácica (ETT) principalmente nos 
doentes ventilados (8). Assim uma utilização 
adequada e global da ecocardiografia na 
monitorização hemodinâmica implica uma 
atitude activa das organizações da cardiologia, 
responsáveis pela formação em 
ecocardiografia e dos especialistas em 
cuidados intensivos na busca dessa formação. 
 

QUANDO E PARA QUÊ FAZER ECOCARDIOGRAFIA 
NA UCI? 
A utilização da ecocardiografia na unidade de 
cuidados intensivos tem a instabilidade 
hemodinâmica como principal indicação. 
Acresce ainda que, segundo a Sociedade 
Americana de Anestesiologia, esta é a 
principal indicação para o uso de 
Ecocardiografia transesofágica  em Cuidados 
intensivos (9).  
A avaliação de fluxos sanguíneos a nível 
cardíaco, por Doppler, de forma não invasiva, 
é imprescindível na caracterização 
hemodinâmica dos doentes.  
O feixe de Doppler tem de estar alinhado com 
a direcção do fluxo de sangue. O ângulo entre 
ambos deve ser inferior a 20º, uma vez que 
maiores angulações induzem erro inaceitável. 
O Doppler contínuo deve ser usado quando 
pretendemos estudar fluxos de altas 
velocidades (por exemplo numa estenose 
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aórtica). O Doppler pulsado permite a 
determinação precisa das características do 
fluxo a estudar numa dada localização mas 
que tenham velocidades baixas (por exemplo 
fluxo de câmara de entrada e de trato de saída 
do ventrículo esquerdo).  
O movimento da parede miocárdica é avaliado 
por Doppler tecidular, que tem o seu papel na 
avaliação da função diastólica e da avaliação 
sistólica regional. 

 

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE CARDÍACO 
A falência circulatória, frequente em cuidados 
intensivos, pode ser avaliada, de forma 
seriada, pelo índice cardíaco. O débito 
cardíaco (DC) pode ser avaliado pela medição 
dos volumes ventriculares e por Doppler. A 
ecocardiografia bidimensional subestima os 
volumes do ventrículo esquerdo por má 
aquisição do longo eixo do ventrículo esquerdo 
(VE), no entanto o volume sistólico e a fracção 
de ejecção são correctos uma vez que ambos 
os volumes telediastólico e telessistólico do VE 
são subestimados (10). O cálculo do DC por 
Doppler, na ausência de valvulopatia, parece 
ser mais exacto, com menor taxa de erro, a 
nível da válvula aórtica ou do trato de saída do 
VE do que noutros locais (11), nomeadamente 
válvula mitral, trato de saída do ventrículo 
direito (VD) ou artéria pulmonar (12). 
Mede-se o diâmetro (d) valvular aórtico (em 
paraesternal, imediatamente abaixo da 
inserção dos folhetos valvulares) e o VTI 
(integral velocidade tempo em 5c). 

O volume sistólico (VS) =  
área valvular aórtica x VTI = 3.14 x (d/2)2x VTI 

Sendo o débito cardíaco =  
Frequencia cardiaca (FC) x VS 

Esta avaliação pode ser repetida sempre que 
necessário – sobretudo se em ecocardiografia 
transtorácica – sem qualquer risco para o 
doente. Será assim possível avaliar a evolução 
ao longo do tempo em função da situação 
clínica e das medidas terapêuticas entretanto 
tomadas. 

 

ESTUDO DE PRECARGA 
A avaliação da precarga por meio de 
quantificação da resposta ao preenchimento 
vascular através da aquisição de uma área 
telediastólica ventricular esquerda, não é 
possível na maior parte dos doentes 
internados em Unidade de Cuidados 
Intensivos (UCI) (13).  
Para uma determinada pressão de enchimento 
do VE, a dimensão telediastólica do VE 
depende da sua compliance, que pode ser 
bastante variável nos doentes críticos (14). 
Por outro lado a compliance ventricular não é 

estática, podendo ser rapidamente alterada 
em caso de patologia coronária aguda, 
sobrecarga hídrica, entre outros factores. 
Também as alterações estruturais cardíacas 
prévias (miocardiopatia dilatada, hipertrofia, 
alterações segmentares da contractilidade) 
invalidam a utilização da dimensão 
telediastólica do VE, como um indicador fiável 
de precarga.  

O Doppler cardíaco tem um papel importante 
na avaliação da resposta ao volume. 
A avaliação da variação da velocidade do fluxo 
de sangue aórtico a nível do trato de saída do 
VE, por Doppler pulsado, permite predizer 
quais os respondedores ao volume (15): a 
variação respiratória da velocidade do fluxo 
aórtico superior a 12%, tem um valor preditivo 
positivo de 91%, feita por ETE (16) De 
salientar que variações da velocidade do fluxo 
aórtico <2% apresentaram um valor preditivo 
negativo de 100%, excluindo a administração 
de volume, que se irá revelar ineficaz e 
eventualmente prejudicial (15).  
Segundo Vieillard-Baron et al (17), deve ser 
realizada a avaliação sistemática do diâmetro 
da veia cava superior (VCS) nos doentes em 
choque séptico, uma vez que um índice de 
colapsibilidade: (diâmetro máximo expiração - 
diâmetro mínimo inspiração) / diâmetro 
máximo expiração, permite discriminar entre 
respondedores ao volume (aumento do índice 
cardíaco em pelo menos11%) e não 
respondedores, com sensibilidade de 90% e 
especificidade de 100%, sendo o índice de 
colapsibilidade> 50% na maior parte dos 
respondedores e <de 30% nos não 
respondedores (17).  
A pressão na aurícula direita, por sua vez, é 
calculada em função do diâmetro da veia cava 
inferior e da variação da sua dimensão com a 
inspiração: 

Veia cava inferior: 

• Diâmetro <1,5 cm + colapso inspiratório => 
PAD = 0-5 mmHg   

• Diâmetro 1,5-2,5cm + colapso> 50% => 
PAD = 5-10 mmHg 

• Diâmetro 1,5-2,5cm – colapso <50%=> 
PAD = 10-15 mmHg 

• Diâmetro> 2,5 cm – colapso <50% => PAD 
= 15–20 mmHg 

Diâmetro> 2,5 cm com dilatação das veias 
hepáticas => PAD = 20 mmHg 

De igual modo a variação do diâmetro das VCI 
em função da ventilação mecânica pode 
permitir aferir da existência de eventual 
necessidade de preenchimento vascular (18). 
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A FUNÇÃO VENTRICULAR DIREITA 
Em Cuidados Intensivos o diagnóstico precoce 
de disfunção ventricular direita é 
imprescindível ao adequado tratamento dos 
doentes. (17)  
A insuficiência ventricular direita (IVD) deve 
ser diagnosticada precocemente, sendo o seu 
diagnóstico crucial para o tratamento 
adequado do doente ventilado. Os doentes 
com IVD podem apresentar grande variação 
da pressão de pulso: não por queda 
inspiratória do retorno venoso por hipovolemia, 
mas por disfunção sistólica do VD exacerbada 
pela ventilação com pressão positiva.  
A IVD associada a aumento da pressão 
venosa é confirmada de imediato pela 
visualização da VCI, cuja variação do diâmetro 
com os movimentos respiratórios é reduzida 
ou inexistente. Nestes casos a administração 
de líquidos poderá ser francamente deletéria. 
Nos doentes agressivamente ventilados, por 
síndroma de dificuldade respiratória agudo 
(ARDS) grave, a ecocardiografia pode auxiliar 

na definição da estratégia ventilatória mais 
adequada para minimizar o efeito deletério da 
pressão positiva sobre o VD com função 
comprometida (19).  
Em caso de doentes hipotensos com 
agravamento súbito da pós-carga, o 
diagnóstico de cor pulmonale agudo por 
tromboembolismo pulmonar maciço ou ARDS 
é feito, por ecocardiografia, à cabeceira do 
doente (20).  
A função ventricular direita sistólica global 
pode ainda ser avaliada, de forma simples, 
através da avaliação da excursão sistólica do 
anel tricúspide (TAPSE – Tricuspid Anulus 
Plane Systolic Excursion). Este parâmetro é 
avaliado com ecocardiografia modo M e é 
considerado normal quando maior que 14mm 
ou significando compromisso da função 
sistólica global quando é menor ou igual a 14 
mm (Figura 1 e 2).  
 

 

 
Figura 1. TAPSE de 22,2 mm avaliada num indivíduo saudável. 

 
Figura 2. TAPSE de 10,9 mm numa doente com hipertensão pulmonar 
idiopática e com compromisso grave da função sistólica global do VD. 
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Outro parâmetro Doppler que pode ser 
utilizado para avaliação da função sistólica 
global do VD é a avaliação da velocidade da 
onda s com Doppler tecidular (1) ao nível do 
anel tricúspide. Este parâmetro é considerado 

indicador de boa função global quando maior 
que 10,8 cm/s (Figura 3) e de má função 
ventricular direita quando menor ou igual a 
10,8 cm/s (Figura 4). 

 

 
Figura 3. Velocidade da onda s avaliada com Doppler tecidular a nível do 

anel tricúspide num indivíduo saudável (12,1 cm/s). 
 

 
Figura 4. Velocidade da onda s avaliada com Doppler tecidular a nível do 

anel tricúspide num indivíduo com má função do VD (4,4 cm/s). 
 

 

MÉTODOS PARA A AVALIAÇÃO DA PRESSÃO DE 
ENCHIMENTO VENTRICULAR ESQUERDO  
A pressão de enchimento do VE permite a 
diferenciação entre edema agudo pulmonar 
secundário a disfunção cardíaca e ARDS. A 

ecocardiografia permite a avaliação das 
pressões de enchimento do VE de vários 
modos, por ecocardiografia bidimensional ou 
por doppler (21, 22).  
O Doppler estima as pressões de enchimento 
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do ventrículo esquerdo por avaliação do fluxo 
transmitral, velocidade do fluxo de 
regurgitação máxima, fluxo pulmonar venoso, 
doppler miocárdico.  
Por Doppler mitral e venoso pulmonar é 
possível aceder à pressão de oclusão da 
artéria pulmonar (POAP) nos doentes 
internados em cuidados intensivos (23). 
Também a utilização do Doppler tecidular ou 
do Doppler codificado em corr, associado aos 
índices adquiridos por Doppler convencional, 
permitem extrapolar a POAP de forma não 
invasiva. 

Fluxo venoso pulmonar: 
- permite o cálculo das pressões de 
enchimento do VE (24)  
- alterações na velocidade do fluxo sistólico 
estão directamente relacionadas com 
alterações no débito cardíaco.  
- uma relação da velocidade de fluxo sistólico/ 
diastólico < 0.4 sugere aumento da pressão 
telediastólica do VE (25), causada 
principalmente pela redução da compliance da 
aurícula esquerda (AE) (26)  
- onda a com duração superior à de influxo 
auricular pode fazer prever a presença de 
pressão telediastólica de VE> 15 mmHg. 

Fluxo transmitral: 
- Avaliado no palno apical de 4câmaras 
- Relacionado com o enchimento do VE 
- Permite a avaliação de gradiente de pressão 
transmitral 
- Onda bifásica (onda E - enchimento rápido 
VE; e onda A – enchimento tardio, coincidente 
com contração auricular) cujas velocidades 
dos fluxos e os VTI são características 
importantes do enchimento do VE (23) 

Relação das velocidades máximas de fluxo 
(relação E/A): Ratio of the peak flow velocities: 
- normal: 0,75 – 1.40 
- varia muito com a idade, havendo diminuição 
progressiva da onda E e aumento da A 
- na progressão de insuficiência cardíaca a 
onda E aumenta, sendo a relação E/A >1 
Tempo de desaceleraçãoda onda E 
- quanto maior for a onda E, menor é o tempo 
de desaceleração, traduzindo uma diminuição 
da compliance ventricular, e evolução para um 
padrão restritivo (E>A), com rigidez ventricular 
responsável por grande aumento de pressão 
de enchimento. 

Pressão auricular esquerda: 
- é a diferença entre a pressão aórtica sistólica 
e o gradiente máximo entre o ventrículo 
esquerdo e a aurícula esquerda (quando 
existe insuficiência mitral). 
- no seu cálculo assume-se a ausência de 
gradiente entre o VE e a aorta ascendente. 

Doppler tecidular: 

- avalia as velocidades do miocárdio em 
movimento 
- a velocidade diastólico precoce ( E’) avaliada 
por Doppler tecidual comporta-se como um 
marcador independente de relaxamento 
ventricular esquerdo 
- E/E’ parece apresentar uma forte relação 
com a pressão capilar pulmonar, independente 
da fracção de ejecção (19). De acordo com 
Bouhemad et al(27). uma relação E/E’ > 7 
correspondeu a uma POAP > 13 mmHg com 
sensibilidade de 86% e especificidade de 92% 
(27) e de acordo com Combs et al (28) 
correspondeu a uma POAP > 15 mmHg, em 
23 doentes internados em UCI, com 
sensibilidade de 86% e especificidade de 81% 
(28). 
 

CONCLUSÃO 
A ecocardiografia bidimensional associada aos 
vários tipos de Doppler tem vindo a ocupar um 
papel central numa correcta avaliação 
hemodinâmica do doente crítico em cuidados 
intensivos. Torna-se assim imprescindível 
organizar as estruturas médicas para que uma 
correcta formação e certificação de 
competências nesta área sejam efectuadas 
(29). Esperamos que este artigo no qual, pelo 
seu cariz, não aprofundámos o tema possa 
constituir mais um passo nesse caminho. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bálique F, Ali M, Hynes M, et al. Canadian 
guidelines for training in adult perioperative 
transesophageal echocardiography. 
Recommendations of the Cardiovascular Section of 
the Canadian Ansethesiologists Society and 
Canadian Society od Echocardiography. Can J 
Anesth 2006;53:1044-1060. 
Marik PE, Baram M. Non invasise hemodynamic 
monitoring in the intensive care unit. Crit Care Clin 
2007;23:383-400. 
Vignon P. Hemodynamic assessment of critically ill 
patients using echocardiography Doppler. Curr Opin 
Crit Care 2005;11:227-234. 
Poelaert JI, Schupfer G. Hemodynamic monitoring 
utilizing TEE: the relationships among pressure, 
flow and function. Chest 2005;127:379-390. 
Hwang JJ, Shyu KG, Chen JJ, et al. Usefullness of 
transesophageal echocardiography in the treatment 
of critically ill patients. Chest 1993; 104:861-866. 
Cook CH, Praba AC, Beery PR, et al. Transthoracic 
echocardiography is not cost-effective in critically ill 
surgical patients. J Trauma 2002;52:280-284. 
Beaulieu Y, Marik PE. Bedsise ultrasonography in 
the ICU. Chest 2005;128:881-895. 
Vignon P, Mentec H, Terré S et al. Diagnostic 
accuracy and therapeutic impact of transesophageal 
echocardiography in mechanically ventilated 
patients in the ICU. Chest 1994; 106:1829-1834. 
American Society of Anesthesiologists and the 
Society of Cardiovascular  Anestesiologists Task 
Force on Transesophageal Echocardiography. 
Practice guidelines for perioperative 



Rev Port Med Int 2009; 16(3) 

 

50 

transesophageal echocardiography. Anesthesiology 
1996; 84: 986-1006. 
RyanT, Burtwash I Lu J et al. The agreement 
between ventricular volumes and ejection fraction 
by transesophageal echocardiography  or a 
combined radionuclear and thermodilution 
technique in patients aftercoronary artery surgery. J 
Cardiothorac Vasc Anesth 1996; 10: 323-328.  
Poelaert J, Schmidt C, Van Aken H, et al. A 
comparision of transesophageal ecocardiographic 
doppler across the aortic valve and the 
thermodilution thecnique for estimating cardiac 
output. Anaesthesia 1999;54:128-136. 
Ih len H, Amlie J, Dale J, et al. Determination of 
cardiac output by doppler echocardiography. Br 
Heart J 1984; 51: 54-60. 
Tousignant CP, Walsh F, Mazer CD.  The use of 
transesophageal echocardiography for preload 
assessment in critically ill patients. Anesth Analg. 
2000;90:351-5. 
TavernierB, Makhotine O, Lebuffe G, et al.  Systolic 
pressure variation as a guide to fluid therapy in 
patients with sepsis-induced hypotension. 
Anesthesiology 1998;89:1313-21  
Feissel M, Michard F, Margin I, et al. Respiratory 
changes in aortic blood velocity as an indicator of 
fluid responsiveness in ventilated patients with 
septic shock. Chest 2001;119:867-873. 
16 - Michard F, Boussat S, Chemla D, et al. 
Relation between respiratory changes in arterial 
pulse pressure and fluid responsiveness in septic 
patients with acute circulatory failure. Am J Respir 
Crit Care Med 2000; 162: 134-138 
17 - Vieillard-Baron A, Chergui K, Rabiller A et al. 
Superior vena caval collapsibility  as a gauge of 
volume status in ventilated septic patients. Intensive 
Care Med 2004; 30: 1734-1739 
18 - Feissel M, Michard F, Faller JP, et al. The 
respiratory variation in inferior vena cava diameter 
as a guide to fluid therapy. Intensive Care Med 
2004; 30: 1834-1837) 
19 - Vieillard-Baron A, Jardin F. Why protect the 
right ventricle in patients with acute respiratory 
distress syndrome? Curr Opin Crit Care 2003; 9: 15-
21 
20 - Vieillard-Baron A, Prin S, Chergui K , et al. 
Echo-Doppler demonstration of acute cor pulmonale 
at the bedside in the medical intensive care unit. Am 
J Respir Crit Care Med 2002; 166: 1310-1319. 

21 -. Gorcsan III J, Snow F, Paulsen W, et al. 
Noninvasive estimation of left atrial pressure in 
patients with congestive heart failure and mitral 
regugitation by doppler echocardiography. Am Heart 
J 1991; 121: 858-863. 
22 - Appleton C, Galloway J, Gonzalez M, et al. 
Estimation of left ventricular filling pressures using 
two-dimensional and Doppler echocardiography in 
adult patients with cardiac disease. Additional value 
of analyzing left atrial size, left atrial ejection fraction 
and the difference in duration of pulmonary venous 
and mitral flow velocity at atrial contraction. J Am 
Coll Cardiol. 1993; 22:1972-82. 
23 - Nishimura R, Abel M, Hatle L, et al. Relation of 
pulmonary vein to mitral flow velocities by 
transesophageal doppler echocardiography: effect 
of different loading conditions. Circulation 1990; 81: 
1488-1497 
24 - Klein A, Tajik A. Doppler assessment of 
pulmonary venous flow in healthy subjects and in 
patients with heart disease. J Am Soc Echocardiogr 
1991; 4: 379-392 
25 - Rossvoll O, Hatle L. Pulmonary venous flow 
velocities recorded by transthoracic doppler 
ultrasound: relation to left ventricular diastolic 
pressures. J Am Coll Cardiol 1993; 21: 1687-1696 
26 - Nagueh S, Mikati I, Kopelen H, et al. Doppler 
estimation of left ventricular filling pressure in sinus 
tachycardia: a new application of tissue doppler 
imaging. Circulation 1998; 98: 1644-1650 
27 - Bouhemad B, Nicolas-Robin A, et al. 
Echocardiographic doppler assessment of 
pulmonary capillary wedge pressure in surgical 
patients with postoperative circulatory shock and 
acute lung injury. Anesthesiology 2003; 98: 1091-
1100. 
28 - Combs A, Arnoult F, Trouillet JL. Tissue 
doppler imaging estimation of pulmonary artery 
occlusion pressure in ICU patients. Intensive Care 
Med 2004; 30: 75-81 
29- Price S, Via G, Sloth E, et al. Echocardiography 
practice, training and accreditation in the intensive 
care: document for the World Interactive Network 
Focused on Critical Ultrasound (WINFOCUS). 
Cardiovascular Ultrasound 2008;6:49. This article is 
available from:  
http:/www.cardiovascularultrasound.com/content/6/1
/49 
 

  



Rev Port Med Int 2009; Vol 16(3) 

 

51 

 

Como eu, Enfermeiro, faço 

Monitorização hemodinâmica 

Nursing protocol - Hemodynamic Monitoring 
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RESUMO 
A monitorização hemodinâmica é um elemento-
chave na análise das principais funções 
circulatórias do doente crítico. Permite antecipar a 
deterioração do estado hemodinâmico e avaliar a 
eficácia e resposta do doente aos tratamentos 
aplicados.  
Existem variados métodos de monitorização 
hemodinâmica, no entanto, os autores abordaram o 
Catéter da Artéria Pulmonar (CAP), o Doppler 
Transesofágico e o sistema PICCO, que são os 
métodos utilizados na UCI Polivalente da Urgência 
do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital S. 
João. Focar-se-á a importância, as indicações e as 
vantagens e desvantagens de cada método de 
monitorização hemodinâmica.  
Abordar-se-á qual a perspectiva da enfermagem 
perante o doente com monitorização hemodinâmica 
contínua, quais os contributos e a importância do 
papel do enfermeiro na prestação de cuidados 1. 
Palavras–Chave: monitorização hemodinâmica; 
enfermagem; cateter da artéria pulmonar; doppler 
transesofágico; termodiluição transpulmonar  

 
 

 

ABSTRACT 

Hemodynamic monitoring is a key element in the 
analysis of the main circulatory functions of critically 
ill patients. They play an important role, in order to 
anticipate the deterioration of the hemodynamic 
status of the patient and evaluate the efficacy and 
patient response to therapy.  
There are various methods of hemodynamic 
monitoring, however the authors addressed the 
Pulmonary Artery Catheter (PAC), the Oesophageal 
Doppler and the PICCO system, which are the 
methods used in the UCI Polivalente of Hospital S. 
João.  
The focus will be the importance, indications and 
the advantages and disadvantages of each method 
of hemodynamic monitoring. And approach the 
prospect of nursing of the patient with continuous 
hemodynamic monitoring, which are the 
contributions and importance of the role played by 
nurses 1.  
Keywords: hemodynamic monitoring; nursing; 
pulmonary artery catheter; oesophageal doppler; 
pulse contour cardiac output monitor 
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INTRODUÇÃO 
O doente crítico encontra-se num ambiente 
clínico e fisiológico em constante mudança. 
Jacobsen2 (1995) considera que a 
monitorização hemodinâmica consiste no 
estudo dos movimentos e pressões da 
circulação sanguínea através da observação 
metódica de parâmetros clínico-laboratoriais, 
que permitirão a vigilância continua de um 
sistema do organismo, no sentido de manter 
ou optimizar uma adequada perfusão e 
oxigenação dos tecidos. 
Assim sendo, a monitorização hemodinâmica 
é um elemento chave no cuidado ao doente 
crítico, proporcionando uma ajuda 
inquestionável na elaboração do diagnóstico, 
prognóstico, assim como na eleição de um 
tratamento adequado.  
Nos dias de hoje, é possível detectar e 
analisar uma grande variedade de sinais 
fisiológicos através de diferentes técnicas, 
invasivas e não-invasivas. 
O cateter de Swan-Ganz ou cateter da artéria 
pulmonar (CAP) foi introduzido na prática 
médica em 1970, permitindo registar variáveis 
hemodinâmicas junto do leito do doente, até 
então somente disponíveis em laboratórios de 
Hemodinâmica. Em 1972, inicia-se o registro 
do Débito Cardíaco (DC) junto do leito do 
doente, através da técnica de termodiluição. 
Mais tarde apareceram métodos menos 
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invasivos, como o caso da ecocardiografia 
transesofágica (Dopper transesofágico) e mais 
recentemente a Termodiluição Transpulmonar 
(TDTP) – Sistema PICCO (pulse induced 
contour cardiac output “débito cardíaco por 
análise do contorno da onda de pulso”)3,4. 
Grandes transformações em termos de uso de 
fármacos vasoactivos e inotrópicos ocorreram 
a partir de então, exigindo a médicos e 
enfermeiros o conhecimento de parâmetros 
fisiológicos, permitindo o tratamento mais 
racional dos pacientes em choque ou com 
instabilidade hemodinâmica. 
Existem muitos outros métodos de 
monitorização do estado hemodinâmico do 
doente crítico, no entanto iremos focar 
essencialmente estes três, visto que estes são 
os mais utilizados na UCIPU do Hospital S. 
João, onde os autores exercem a sua 
actividade profissional. Iremos também 
apontar algumas das suas vantagens e 
desvantagens, assim como a experiência 
profissional dos autores, da utilização destes 
métodos.  
 

CATETER DA ARTÉRIA PULMONAR – SWAN-GANZ 
O Catéter da Artéria Pulmonar (CAP), 
igualmente conhecido como Catéter de Swan-
Ganz, foi o primeiro método de monitorização 
hemodinâmica disponível para avalização do 
Débito Cardíaco no doente crítico. Com o 
aparecimento da técnica de termodiluição foi 
possível calcular o DC, sendo que actualmente 
é um dos métodos mais usados para avaliação 
do DC nas UCI. 
Inicialmente o CAP (Swan-Ganz), apenas 
permitia determinar a pressão de 
encravamento na artéria pulmonar que, de 
uma forma indirecta, traduz a pressão na 
aurícula esquerda, posteriormente 
adicionando-se um sensor de temperatura na 
extremidade do cateter tornou-se possível 
calcular o Débito Cardíaco (DC), pelo princípio 
de termodiluição 5. 
Aplicando os princípios de conservação de 
energia, quanto maior o DC menor será a 
variação de temperatura resultante, assim 
podemos inferir que o DC é inversamente 
proporcional à área da curva 
temperatura/tempo, que será calculado pela 
equação de Stewart-Hamilton, através do 
método de termodiluição (injecção rápida de 
soro fisiológico gelado). 
Este método de monitorização hemodinâmica 
permite medir directamente a pressão da 
artéria pulmonar (PAP), pressão de oclusão da 
artéria pulmonar (Pulmonary Artery Occlusion 
Pressure - PAOP) e indirectamente calcular as 
resistências vasculares sistémicas (RVS) e 
pulmonares (RVP). Através do CAP é possível 
a colheita de sangue venoso misto para 
avaliação da saturação venosa de oxigénio, 
fornecendo dados adicionais sobre o estado 
hemodinâmico e oxigenação do doente 6. 

De acordo com a European Society of 
Intensive Care Medicine (1991) 7, O CAP está 
indicado em situações de choque 
cardiogénico, para monitorização do DC e 
avaliar resposta à terapêutica, na insuficiência 
ventricular direita e esquerda, aguda ou 
severa, no enfarte agudo do miocárdio, no 
edema pulmonar de etiologia desconhecida e 
no tamponamento cardíaco, quando não há 
possibilidade de avaliação ecográfica. Embora 
seja assente que estas são as principais 
indicações do CAP, o mecanismo exacto que 
fundamentam estas indicações é 
desconhecido. 
A monitorização hemodinâmica com recurso a 
esta metodologia, embora invasiva e com risco 
significativo de complicações, demonstra ser 
apropriada como guia na utilização de 
fármacos vasoactivos. No entanto, não 
demonstra ser o ideal na titulação da 
administração de fluidoterapia, uma vez que 
não fornece o volume sistólico em cada 
batimento cardíaco. Além disso está 
demonstrado que os parâmetros variam de 
acordo com a ventilação do doente sendo que 
nos doentes ventilados, as pressões de 
ventilação, poderão influenciar as avaliações 
dos parâmetros hemodinâmicos 8. 
As principais desvantagens do CAP prendem-
se com o facto de, comparativamente outros 
métodos de monitorização hemodinâmica, o 
cálculo do DC ocupar mais tempo, além de 
que, segundo Lefrant 9 o tempo médio entre a 
colocação e a primeira medição, ronda as 2 
horas. 
No que diz respeito às complicações, a 
cateterização da artéria pulmonar é um 
método altamente invasivo. Boyd 10 conclui 
que o risco de complicações situa-se nos 24%, 
sendo que os riscos de complicações sérias 
associadas ao CAP são de 4%. As principais 
complicações descritas incluem o 
pneumotoráx, infecção, hemorragia, formação 
de nós na extremidade do cateter, dano nas 
válvulas cardíacas e risco de embolia 
pulmonar 11. 
 

PICCO – TERMODILUIÇÃO TRANSPILMONAR (TDTP) 
A disponibilidade de novos sistemas de 
monitorização semi-invasivos baseados na 
termodiluição transpulmonar, como é o caso 
do sistema de PICCO, surgiu de forma a 
fornecer às Unidades de Cuidados Intensivos 
a possibilidade de medir de forma contínua o 
DC, assim como uma forma de disponibilizar 
dados objectivos sobre parâmetros que o 
determinam, como a pré-carga, a resistência 
sistémica e a contractilidade, facilitando deste 
modo o diagnóstico e o tratamento. Os 
parâmetros são calculados de forma 
intermitente mediante a análise do contorno da 
onda de pulso arterial. 
Este método requer um cateter venoso central 
convencional, ao qual se conecta 
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externamente um sensor capaz de medir a 
temperatura da solução que irá ser injectada e 
um cateter na artéria femoral ou braquial (5.0 
French), que para além de determinar a 
pressão arterial, possui um medidor de 
temperatura na sua parte distal. 
O DC é determinado de forma contínua 
através do algoritmo baseado na análise da 
onda de pulso. A medição do DC contínuo 
requer a um valor de referência obtido 
mediante termodiluição arterial, aplicando o 
algorítmo de Stewart-Hamilton. 
Para realizar a medição continua dos 
parâmetros hemodinâmicos, o sistema deve 
ser calibrado mediante uma medição pontual 
do DC por termodiluição, com a injeccção de 
soro fisiológico com um volume e uma 
temperatura conhecidos. Previamente, deve-
se introduzir no sistema o peso e a altura do 
paciente. De igual modo a pressão venosa 
central, caso não seja monitorizada de forma 
contínua, deve ser introduzida de forma 
manual no sistema. Tal como Salukhe 4, 
outros autores recomendam que sejam feitas 
três medições para uma calibração correcta, 
permitindo que o sistema calcule a média dos 
resultados fornecendo os valores dos 
parâmetros de forma continua. 
Na UCIPU do Hospital S. João, onde os 
autores exercem a sua actividade profissional, 
é realizada uma nova calibração a cada 6h, 
salvo se o doente apresentar alterações 
hemodinâmicas importantes e necessite de 
nova calibração pontualmente. 
A calibração realiza-se mediante o método de 
termodiluição, injectando de forma rápida, em 
bólus, 20cc de soro fisiológico frio (geralmente 
com temperatura inferior a 8-10ºC) através da 
via distal do cateter venoso central, onde se 
encontra a conexão do sensor da temperatura 
do sistema de PICCO, no momento em que o 
monitor indica “estável”. Logo de seguida, se 
for efectuado de forma correcta, o monitor 
apresenta uma curva, analisa e calcula os 
dados. Devem ser realizadas três 
termodiluições consecutivas e o sistema 
calculará a média. 
Os parâmetros hemodinâmicos obtidos são os 
seguintes: 
DC – Débito Cardíaco 
IC – Índice Cardíaco  
TA – Tensão Arterial 
CFI – Índice da Função Cardíaca  
VVS – Variação do Volume Sistólico  
IRVS – Índice Resistências Vasculares 
Sistémicas 
ITBV – Índice de Volume Intratoracico 
ELWI – Índice de Água Extravascular 
Pulmonar 
GEDV – Soma dos Volumes Diastólicos Finais 
Os valores do ITBV, ELWI e IRVS permitem 
uma melhor orientação do ponto de vista 
hemodinâmico do paciente. 
O ITBV está relacionado com o volume 
sanguíneo das quatro câmaras cardíacas mais 

o volume de sangue dos vasos pulmonares. 
Ele é melhor indicador do volume sanguíneo 
circulante do que a pressão capilar pulmonar 
ou a pressão venosa central. É uma ajuda 
preciosa na orientação da fluidoterapia no 
doente crítico. 
O ELWI reflecte a quantidade de água contida 
no tecido pulmonar, correlacionando-se com o 
edema pulmonar. Este parâmetro aumenta em 
situações de falência cardíaca, sépsis, 
grandes queimaduras… relacionando-se com 
uma maior mortalidade 12. 
A manutenção deste sistema apenas requer a 
realização de um penso com técnica asséptica 
do local de inserção do cateter, com a 
colocação de um apósito transparente, para 
assim tornar mais fácil a vigilância de sinais 
inflamatórios e possíveis perdas sanguíneas. 
Não devem ficar esquecidos os cabos e fios, 
mantendo a sua fixação de forma a impedir 
pequenos incidentes ou interferir com a 
adequada medição do sistema. 
Segundo Sakka 13 o uso deste sistema está 
indicado em casos de instabilidade 
hemodinâmica, sépsis, grandes cirurgias, 
transplantes, politraumatizados, queimados 
graves, choque, ARDS e insuficiência cardíaca 
grave. 
No entanto, este sistema tem vantagens e 
desvantagens. Como principais vantagens 
permite-nos avaliar em tempo real e de forma 
contínua o DC, permitir uma monitorização 
hemodinâmica completa, é possível de aplicar 
em Pediatria, quantifica a água pulmonar e é 
menos invasivo e com menor risco de infecção 
que a Cateterização da Artéria Pulmonar. 
Por outro lado, é um método bastante caro, 
sendo que o risco de infecção e tromboses 
não pode ser posto de lado. Requer a 
calibração periódica e pode levar a 
imprecisões em determinadas condições 
médicas (aneurismas aórticos, estenose 
aórtica…). Por outro lado não pode ser 
utilizado em situações de coagulopatia nem 
em cirurgias cardíacas 4. 
 

DOPPLER TRANSESOFÁGICO (CARDIOQ) 
O Doppler Transesofágico surge como um 
método menos invasivo de monitorização 
hemodinâmica. A avaliação é feita através da 
colocação de uma sonda de ultra-sons 
transesofágica. Após a introdução no monitor 
dos dados relativamente a idade, peso e altura 
e com recurso a vários algoritmos e cálculos 
matemáticos baseados na reflexão das ondas 
de ultra-sons pelos glóbulos vermelhos, é 
possível calcular o volume sistólico recebido 
pela aorta descendente. Partindo do 
pressuposto de que a aorta descendente 
recebe 70% do DC, este é calculado através 
do volume sistólico e frequência cardíaca. 
Além da avaliação do volume sistólico e DC, 
após inserção manual dos valores de pressão 
arterial média (PAM) e pressão venosa central 
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(PVC) é possível calcular as resistências 
vasculares periféricas. 
O doppler transesofágico revela-se um método 
preciso, no entanto o erro de leitura decorrente 
da mudança do ângulo de incidência 
provocado pela deslocação da sonda é 
aumentado. Lefrant 14 refere que a aplicação 
correcta deste método de monitorização 
hemodinâmica esta dependente de quem o 
executa, necessitando de um período de 
aprendizagem. No entanto, Bernadin 12 reporta 
que as variações entre observadores são 
inferiores a 5%. 
Comparando este método de monitorização 
hemodinâmica com outros métodos 
disponíveis, este demonstra vantagens pela 
rapidez de acesso e pela utilidade clínica. 
Embora seja por vezes difícil localizar a curva 
apropriada, o tempo de obtenção da 
localização de uma curva apropriada ronda os 
6 minutos. 
As deslocações constantes da sonda são 
impeditivas de uma leitura correcta contínua, 
pelo que a monitorização hemodinâmica com 
Doppler Transesofágico é essencialmente feita 
de uma forma intermitente, visto necessitar de 
reposicionamento da sonda de doppler entre 
cada avaliação. 
A monitorização hemodinâmica com Doppler 
Transesofágico tem como principais 
indicações de utilização, pelas suas 
características, o intra-operatório uma vez que 
permite uma titulação e gestão precisa da 
administração de fluidos. Nas UCI’s para 
monitorização contínua prolongada este 
método torna-se menos atractivo pela 
dificuldade associada à manutenção do 
posicionamento correcto da sonda 15,16. 
A principal contra-indicação à utilização do 
Doppler Transesofágico é a presença de 
patologia esofágica. 
 

PAPEL DO ENFERMEIRO 
Os enfermeiros representam um papel 
fundamental na monitorização hemodinâmica, 
uma vez que é da sua competência a 
observação constante das alterações do 
estado clínico do doente, assim como avaliar a 
eficácia dos tratamentos aplicados. 
Cabe aos enfermeiros o papel de colaborar na 
colocação dos diferentes métodos de 
monitorização hemodinâmica (CAP, PICCO e 
Doppler Transesofágico), assim como a sua 
manutenção e correcto funcionamento, sendo 
que cada método tem os seus cuidados 
específicos. 
No caso particular das monitorizações 
hemodinâmicas invasivas, é imperativo uma 
avaliação cuidada dos locais de inserção dos 
cateteres para despiste de eventuais 
complicações infecciosas, assim como a 
realização de penso ao local com cuidados de 
assépsia rigorosos. Compete ao enfermeiro 
vigiar complicações associadas à 

monitorização hemodinâmica. Aquando das 
calibrações e avaliações é importante o 
posicionamento do doente em decúbito dorsal, 
com os transdutores correctamente 
posicionados, no sentido de evitar erros de 
leitura decorrentes de posicionamentos não 
recomendados. 
É importante que os enfermeiros reconheçam 
que as decisões terapêuticas muitas das 
vezes são baseadas em dados colhidos pelos 
enfermeiros. Assim sendo, indirectamente os 
enfermeiros são responsáveis pela escolha 
terapêutica. A interpretação errada de dados 
ou incapacidade de reconhecer complicações 
poderá levar a agravamento da condição do 
doente aumentando a mortalidade e 
morbilidade. 
 

CONCLUSÃO 
Actualmente estão disponíveis variadíssimos 
métodos de monitorização hemodinâmica em 
Cuidados Intensivos. È importante conhecer 
os diferentes métodos, quais as suas 
potencialidades e adequação ao doente 
crítico, para que possamos fazer uma escolha 
inteligente e adaptada ao doente, que permita 
uma gestão eficaz do perfil hemodinâmico, 
assim como, uma correcta avaliação da 
resposta à terapêutica. 
Da experiência da UCIPU do Hospital S. João, 
o PICCO pelas suas características e 
vantagens que apresenta comparativamente 
ao CAP e Doppler Transesofágico, é o método 
de monitorização hemodinâmica mais utilizado 
uma vez que é tecnicamente simples e fornece 
parâmetros hemodinâmicos que permitem 
avaliar com maior precisão a resposta à 
fluidoterapia e fármacos vasoactivos. 
No que diz respeito à monitorização 
hemodinâmica, o Enfermeiro na qualidade de 
prestadores de cuidados, tem um papel activo, 
não só pelo facto de colaborar na colocação e 
manutenção dos diversos sistemas, 
monitorizar e vigiar complicações, mas por ser 
o principal observador do estado clínico do 
doente e da resposta às intervenções 
terapêuticas. Além disso, muitas decisões 
terapêuticas são aplicadas com base na 
observação e registos efectuados pelos 
enfermeiros junto do doente. 
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Com o estado actual da Monitorização Minimamente Invasiva há lugar para o cateter de Swan-Ganz? 

With minimally invasive hemodynamic monitoring, do we need Swan-Ganz? 
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RESUMO 
O cateter da artéria pulmonar ocupa um lugar impar 
em Medicina Intensiva. De instrumento de avaliação 
incontornável a objecto de estudo intenso de forma 
a definir se a sua utilização aumenta a mortalidade 
dos doentes críticos, o conhecimento 
pormenorizado deste equipamento é essencial para 
a progressão do nosso conhecimento na área do 
suporte hemodinâmico. 
Ainda está por definir as causas do possível 
aumento da mortalidade provocado pela utilização 
deste dispositivo. Mas a suspeição levantada teve o 
efeito da redução gradual da sua utilização e da 
entrada em cena de novos meios de avaliação, 
menos invasivos e de informação diferente ou mais 
restrita. Talvez o maior obstáculo ao seu regresso é 
a evolução de ideias e conceitos em torno do 
suporte hemodinâmico do doente crítico, em clara 
mudança nos últimos anos e que, possivelmente, 
revolucionarão a nossa perspectiva, não sobre este 
assunto, mas também noutros aspectos da doença 
crítica. 
Palavras-chave: cateter da artéria pulmonar 
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ABSTRACT 
Pulmonary artery catheter stands as a crucial piece 
in the Intensive Care Medicine. It evolved from an 
useful equipment for hemodynamic evaluation to an 
exhaustive study objective in order to define 
whether increases the mortality of critically ill. 
However a knowledge on pulmonary artery catheter 
is required for those who intend to understand the 
current changes in hemodynamic thought. 
The causes for the possible increase in mortality are 
yet to be defined. But the suspiction allowed the use 
of new ways and equipments to perform 
hemodynamic evaluation of the patients. This 
information is more restricted and some times quite 
differente than that provided by the pulmonary 
artery catheter. Perhaps the major obstacles to its 
return are probably the changes in the ideas and 
concepts of hemodynamic evaluation and 
monitoring. These will eventually challenge our way 
to look at the critical illness and perhaps other older 
and current practices. 
Key-words: pulmonary artery catheter 

 

INTRODUÇÃO 

O cateter da artéria pulmonar 
Um dos desafios colocados perante a 
Medicina Clínica é modificar a história natural 
da doença, abortando se possível o seu curso 
e reduzir a incidência do mais indesejável dos 
seus efeitos, a mortalidade. Em Medicina 
Intensiva, disciplina médica relativamente 
recente, os doentes encontram-se em 
situações clínicas graves, os sistemas 
biológicos no limite, muitas vezes perante 
quadros incompatíveis com a vida. O suporte 
de função vital é necessário para ultrapassar 
situações desejavelmente reversíveis. De 
entre os suportes de função de órgão 
actualmente ao nosso alcance, o suporte 
hemodinâmico é dos mais relevantes. Para a 
aplicação no doente dos seus princípios será 
necessário proceder à avaliação 
hemodinâmica.  
Esta parte do saber da Medicina conheceu um 
enorme impulso na década de 70 do século 
passado com a introdução na prática clínica da 
monitorização invasiva com o cateter da 
artéria pulmonar (CAP). O conceito foi 
introduzido por um urologista de Berlim, Dr. 
Werner Forssman, em 1929 (ver anexo) (1), e 
amplamente utilizado nos estudos de 
Cournand (2-3), que popularizou a utilização 
da técnica de determinação do débito cardíaco 
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pelo princípio de Fick modificado, descrita pelo 
médico checo Dr. Klein em 1930 (4). 
Posteriormente a pressão de encravamento da 
artéria pulmonar foi descrita por Hellems, 
primeiro no cão e depois no homem (5-6). Em 
1956 o Dr. Forssman e o Professor Cournand 
foram agraciados com prémio Nobel da 
Medicina pelos seus trabalhos nesta área. O 
dispositivo foi posteriormente desenvolvido em 
Inglaterra (7), o cateter de flutuação aparece 
em 1953 (8), sendo pouco depois descrito um 
cateter semelhante ao hoje utilizado (9). Swan, 
Ganz e col. (10) demonstraram que era 
possível realizar este procedimento à 
cabeceira do doente, obtendo as variáveis 
dele derivadas. Esta descrição foi altamente 
relevante para a altura, pois até àquela data o 
cateterismo da artéria pulmonar era 
considerado um procedimento perigoso e 
encontrava-se confinado a zonas muito 
específicas dos Hospitais, sendo 
fundamentalmente utilizado no diagnóstico de 
cardiopatias congénitas. Em 1976 foi aprovado 
como dispositivo técnico não essencial para a 
vida pela FDA, não necessitando por isso de 
estudos de validação. 
Muita da fisiopatologia da doença crítica que 
hoje conhecemos foi estabelecida com a ajuda 
deste dispositivo. Até aí as noções de choque 
e sépsis eram pouco precisas e com 
tratamento pouco fundamentado (11-14). 
A monitorização com recurso a este dispositivo 
assenta em diversos pressupostos: nas 
pressões intracardíacas que, na prática, 
representam o estado de volémia 
intravascular; no débito cardíaco obtido 
através da técnica de termodiluição; numa 
série de parâmetros relacionados, tais como 
as resistências vasculares; nas variáveis de 
transporte de oxigénio, consideradas 
importantes para fornecer os órgãos e tecidos 
periféricos de nutrientes (quadro 1). Todos 
estes parâmetros são considerados derivados 
da hemodinâmica central ou 
macrohemodinâmicos, uma vez que são 
obtidos centralmente nas cavidades cardíacas, 
reflectindo as características do sangue nessa 
localização, mas inespecíficas para qualquer 
órgão em particular. Com estes parâmetros é 
possível estabelecer o perfil hemodinâmico de 
um doente hipotenso, essencial para 
determinar o distúrbio subjacente, sendo para 
o efeito o acesso ao débito cardíaco, a 
parâmetros de preenchimento intravascular e 
às resistências vasculares periféricas.  
A obtenção de valores supra-fisiológicos das 
variáveis tornou-se regra, transformando o 
dispositivo CAP mais num guia de tratamento 
que diagnóstico. Os pressupostos para estas 
atitudes assentam na demonstração inicial de 
que, em regra, nos doentes críticos um padrão 
hiperdinâmico era típico dos sobreviventes à 
doença aguda (15-19). Através de um conjunto 
de acções (actos) médicas, tentava-se 
modificar os padrões hemodinâmicos dos 

doentes, de modo a aumentar a sua 
sobrevida. Por outro lado, vingava o conceito 
de que na doença aguda as exigências em 
nutrientes eram substancialmente maiores que 
o normal, dado o stress a que o organismo 
está sujeito, pelo que seria necessário um 
maior aporte. Tornou-se habitual a obtenção 
de valores superiores ao normal de pressões 
intracardíacas (“encher bem os doentes”) e de 
variáveis de transporte de oxigénio. Para o 
efeito as manobras eram genericamente 
similares: em primeiro lugar administravam-se 
soros (coloides ou cristalóides) até atingir uma 
determinada pressão de encravamento da 
artéria pulmonar (15mmHg ou mesmo 
18mmHg). Se com isto não se conseguisse 
um transporte de oxigénio superior a 600 
ml/min/m2, iniciava dobutamina de forma a 
obter um débito cardíaco superior a 4 ou 4,5 
litros/min. Ou transfundiam-se glóbulos 
vermelhos de forma a atingir o valor desejado 
de transporte de oxigénio, correndo a formula 
de calculo do transporte de oxigénio. Em 
resultado o volume de soros administrado 
atingia valores elevados, por vezes de 10 
litros/dia (20), e, compreensivelmente, o 
número de actos e prescrições médicas por 
doente eram elevados. Os parâmetros 
hemodinâmicos referidos passaram a ser 
utilizados com “end-points” terapêuticos, 
deixando o CAP de ser um instrumento 
diagnóstico (para o qual foi aprovado), para 
ser um guia terapêutico, fora da aprovação 
original da FDA. 
 

PARÂMETROS LIMITE UNIDADES 

PVC 1-6 mmHg 

PWCP 6-12 mmHg 

IC 2.4-4.0 l/min/m2 

ITVE 40-60 g.m/m2 

ITVD 4-8 g.m/m2 

RVS 1600-2400 dyn.sec.m2/cm5 

RVP 200-400 dyn.sec.m2/cm5 

SVO2 70-75 % 

DO2 520-570 ml/min/m2 

VO2 110-160 ml/min/m2 

EO2 20-30 % 

Quadro 1. Valores de referência das variáveis 
hemodinâmicas invasivas estudadas 

 
Legenda do quadro 1: 
PVC - pressão venosa central  
PWCP - pressão sistólica da artéria pulmonar 
IC - índex cardíaco  
ITVE e ITVD – índice de trabalho VE e VD 
RVS e RVP - resistências vasculares 
sistémicas e pulmonares.  
DO2 – aporte de oxigénio  
VO2 – consumo de oxigénio  
EO2 – extracção de oxigénio 
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A monitorização com CAP se tornou uma das 
marcas tecnológicas da Medicina Intensiva, 
comparável, por exemplo, ao endoscópio para 
a gastroenterologia, etc. Este aspecto 
simbólico-cultural não deve ser descurado, 
pois tem no momento actual um importante 
impacto no posicionamento e visibilidade das 
diferentes especialidades médicas, discussão 
que ultrapassa o âmbito do presente texto. 
O doente crítico passou a ser “pesadamente” 
monitorizado, a quantidade de intervenções 
médicas aumentaram, pois existe a natural 
tendência de normalizar cada uma das 
variáveis fisiológicas continuamente 
monitorizadas. A Medicina Intensiva 
sobrevalorizou os parâmetros monitorizados 
relativamente à observação do doente, pois 
assim seria possível obter um acesso a meios 
mais objectivos de avaliação, excluindo a 
subjectividade do observador. O controlo da 
doença e do doente, mergulhado numa 
vigilância num estilo de panóptico, tornou-se 
uma marca indelével da Medicina Intensiva. 
 
A crítica do conceito 
Em ambiente cardiológico cedo se percebeu 
que tratar indiscriminadamente os doentes em 
pós enfarte agudo do miocárdio com apoio do 
CAP conduzia a aumento de mortalidade (21-
26). Persistia a dúvida de que apenas os 
doentes mais graves poderiam eventualmente 
beneficiar com a presença do dispositivo. Mas 
no seio da Medicina Intensiva a utilização e a 
atitude para com o CAP não sofreu abalos, e 
impediu inclusivamente a realização de um 
ensaio clínico no Canadá, pois os médicos 
assistentes julgaram não ético a não utilização 
do CAP no respectivo grupo de doentes 
randomizados para o efeito. 
Contudo, em Setembro de 1996, 20 anos após 
a aprovação do CAP para a prática clínica, 
Connors e col. fazem a publicação que obriga 
a comunidade científica a voltar a reflectir 
nestes temas (27). A constatação, ou 
insinuação de que a utilização de rotina do 
CAP podia induzir maior mortalidade foi um 
abalo no meio da Medicina Intensiva. Chama-
se aqui a atenção de que, embora a pratica 
clínica da utilização do CAP não sofresse 
contestação, Connors e col já em 1983 (21) 
publicaram um estudo com o mesmo objectivo, 
embora numa população diferente. Ou seja, 
este estudo foi conduzido já nessa altura, 
tentando responder a uma questão que 
inquetava alguns investigadores, e sem 
resposta científica conhecida.  
A publicação de Connors e col. veio chamar a 
atenção da necessidade de estudos com o 
necessário grau de evidência em Medicina 
Intensiva que pudessem suportar a pratica 
clínica. De facto, os estudos originais de 
Shoemaker, importantes para fundar os 
conceitos de suporte hemodinâmico com 
recurso ao CAP apresentavam inúmeras 
falhas metodológicas que comprometiam 

irremediavelmente as suas conclusões. A 
constatação de que a evidência clínica em 
torno do suporte hemodinâmico com CAP era 
fraca foi particularmente ilustrada na 
conferência de consenso de 1998.  
Os novos estudos e ensaios clínicos 
randomizados, publicados desde então vieram 
dar razão às preocupações levantadas por 
Connors e col. Sandham e col (28) realizaram 
um estudo muito semelhante aos estudos 
iniciais de Shoemaker sobre a optimização 
pré-operatória de parâmetros hemodinâmicos 
em doentes submetidos a grande cirurgia, e 
que sustentaram em grande medida os 
conceitos iniciais. Estudaram 997 doentes em 
cada braço e com metodologia correcta. Os 
seus achados são opostos aos de Shoemaker, 
colocando em relevo que as questões 
metodológicas não são desprezíveis, em 
especial se o intuito de um ensaio clínico é 
modificar a prática clínica. Outros estudos 
podem ser citados, desde o mais conhecido 
estudo PAC-man (29) ao último estudo 
randomizado sobre a utilização CAP (30). 
Todos convergem no sentido de que a 
utilização do CAP em Cuidados Intensivos é 
irrelevante para o prognóstico e não modifica o 
curso da doença (31-34).  
Mas outros aspectos podem ser abordados. A 
utilização das variáveis de transporte de 
oxigénio com “end-points” terapêuticos foi 
igualmente colocada em causa. Em 2 estudos 
multicêntricos, randomizados, que podem ser 
considerados de referência. Hayes e col (35) 
estudaram um total de 100 doentes de 2 
UCI´s, 50 num grupo de controlo e 50 num 
grupo terapêutico cujo objectivo era atingir 
valores supra-fisiológicos de débito cardíaco, 
transporte e consumo de O2. Verificaram um 
aumento significativo da mortalidade dos 
doentes do grupo terapêutico (34% vs 54%, 
p=0,04) Este autor avança mesmo a frase de 
que aumentar o débito cardíaco nestes doente 
é como “chicotear um cavalo cansado”. Mas o 
estudo mais emblemático é o de Gattinonni e 
col (36) que estudaram 252 doentes de um 
grupo de controlo (objectivo obter um débito 
cardíaco entre 2,5 e 3,5 l/m2), 253 doentes 
cujo objectivo seria atingir um débito cardíaco> 
4,5 l/m2, e 257 doentes cujo objectivo seria 
atingir uma saturação do sangue venoso 
misto> 70%, recrutados em 56 UCI´s. Não se 
observaram diferenças estatisticamente 
significativas em termos de mortalidade entre 
os grupos, embora os doentes do segundo 
grupo tivessem maior mortalidade (48%, 52% 
e 48% respectivamente). Outros estudos 
confirmaram os achados obtidos pelos dois 
investigadores prévios (37-39). 
Relativamente ao suporte transfusional, os 
níveis mais adequados de hemoglobina dos 
doentes críticos (sem doença coronária) 
situam-se entre os 7 e os 9 gr/dl, dificilmente 
justificando um aporte agressivo (40). Mesmo 
a noção de que a fluidoterapia pode ser 
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benéfica em situações tão críticas como o 
choque séptico carece de suporte de 
evidência, havendo até ao momento apenas 
suporte de estudos observacionais que 
argumentam precisamente o contrário (41-44). 
Precisamente 10 anos após a publicação de 
Connors e col., em Setembro de 2006, reúne-
se em Paris a conferência de consenso sobre 
monitorização hemodinâmica da Sociedade 
Europeia de Cuidados Intensivos (45) (quadro 
2). No documento resultante, publicado em 
2007, é visível todo o processo de maturação 
das novas ideias e conceitos, que acabaram 
por mudar e moldar as modernas perspectivas 
sobre a abordagem hemodinâmica do doente 
crítico. Não existe uma situação em que a 
utilização do CAP seja recomendada. 
As principais mudanças conceptuais podem 
ser resumidamente enunciadas. Recordando 
os pressupostos enunciados para o CAP, a 
crítica pode ser formulada quer aos 
parâmetros pressumétricos, reconhecendo-se 
o seu valor muito relativo como indicadores de 
volémia, e às variáveis de transporte de 
oxigénio. Por outro lado, a invasividade 
associada ao procedimento de cateterização 
foi irremediavelmente colocada em causa. 
Talvez injustamente, pois qualquer iatrogenia 
associada ao CAP não resulta directamente da 
colocação do mesmo. 
A volémia deve ser a adequada, em cada 
doente e em cada fase da doença, e para nos 
ajudar nesta adequação, as pressões 
intracardíacas não são grande ajuda. A noção 
de parâmetros dinâmicos de resposta aos 
fluidos (46-51), diz-nos precisamente que a 
administração de fluidos que permaneçam no 
espaço intravascular (o que realmente 
interessa, pois o edema dos órgãos é deletério 
e contribui para a disfunção de órgão) não é 
determinada por variáveis de pressão. Ou 
seja, o facto de um doente ter uma pressão 
venosa central de 2mmHg ou 10mmHg, ou 
equivalente pressão de encravamento, não 
nos indica de que a administração de fluidos é 
benéfica ou não. A necessidade actual é de 
determinar em cada doente individualmente 
um volume eficaz, que satisfaça as 
necessidades naquele momento, evitando os 
efeitos nefastos quer do défice quer do 
excesso de volume. 
O débito cardíaco manteve-se como 
parâmetro de algum valor em Cuidados 
Intensivos. Essencial para a determinação do 
perfil hemodinâmico na hipotensão e 
consequente tratamento, pode igualmente 
auxiliar na administração de fluidos: 
determinada quantidade de fluido permanece 
no espaço intravascular, se resultar num 
aumento do débito cardíaco.  
O regresso a parâmetros de observação 
clínica é também óbvio. Diremos que 
tendencialmente, a observação do doente 
crítico recentrou-se no próprio doente e não no 
monitor. Assume-se que a apetência para 

abordar o doente de uma forma mecanicista 
tal como era realizado pelo CAP, evolui 
progressivamente para conceitos mais 
individualizados e relativistas. 
 
Os novos dispositivos 
Novos dispositivos técnicos entraram em 
acção, em especial desde o início do milénio. 
Pelo seu impacto devemos referir os 
dispositivos de avaliação contínua do débito 
cardíaco, a ecocardiografia e a saturação do 
sangue venoso misto. Mas antes de abordar 
cada um deles de forma sucinta convém 
chamar a atenção do seguinte: nenhum 
dispositivo demonstrou que a sua utilização 
consegue modificar o curso clínico da doença 
crítica, em particular reduzir a sua mortalidade. 
E ainda se afirma que nenhum dos 
dispositivos em utilização corrente demonstrou 
que sua utilização modifica os resultados 
nobres, morbilidade e mortalidade. 
Actualmente, talvez os mais populares sejam 
os dispositivos de monitorização contínua do 
débito cardíaco. Existem vários modelos, 
suportados por software evoluído. São todos 
invasivos, pois requerem um acesso venoso e 
um acesso arterial. Muitas questões se 
poderiam colocar sobre estes dispositivos: é 
realmente necessário ter o débito cardíaco 
continuamente monitorizado em Cuidados 
Intensivos, uma vez estabelecido o perfil 
hemodinâmico? Qual dos parâmetros é mais 
valioso: o débito cardíaco, as resistências 
vasculares periféricas (que podem constituir 
“end-point” terapêutico), a pressão venosa 
central? Outros dados derivados deste 
dispositivo não desprezíveis, em particular a 
variação do volume sistólico e a quantificação 
de agua extrapulmonar. Contudo, o primeiro 
destes parâmetros só é interpretável no 
doente ventilado, sedado e eventualmente 
curarizado. As características deste tipo de 
monitorização fazem dela ideal para o doente 
no bloco operatório. 
A saturação do sangue venoso misto (SvO2) 
foi popularizada pelo estudo de Rivers e col 
(52), que deu início à controversa Surviving 
Sepsis Campaign (53). O acréscimo de 
informação deste dispositivo é duvidoso: a 
SvO2 baixa por dois motivos fundamentais: 
hipovolémia profunda e falência ventricular 
esquerda, dados que podem ser obtidos por 
outros meios. Por outro lado, as 
recomendações de suporte apresentadas 
repetem genericamente as noções de 
optimização do transporte de oxigénio. 
A ecocardiografia é um meio não invasivo de 
obter informação crítica. As suas vantagens 
são, para além da não invasividade, a não 
dependência de outro pessoal de saúde para 
a sua realização (daí poder ser realizado nas 
alturas mais críticas com ganhos de tempo, 
mesmo antes de se ter colocado qualquer 
dispositivo endovenoso), e na informação, que 
fica de imediato disponível. Contra existe o 
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facto que a informação da ecocardiografia não 
é sobreponível à informação clássica fundada 
nos conceitos hemodinâmicos centrais (54), 
necessitando de um raciocínio próprio; e a 
curva de aprendizagem. Por outro lado, é um 
mau método de avaliação contínua de 
parâmetros, pois apenas permite a realização 
intermitente de exames. Não existe (e 
provavelmente não haverá) um modelo único 
de avaliação dos doentes críticos por 
ecocardiografia, cada centro praticante 
desenvolve os seus próprios mecanismos, de 
forma a responder às questões mais 
pertinentes (55-57). 
 

O FUTURO 
Deveremos estar atentos a evoluções futuras 
no campo dos conceitos hemodinâmicos. 
Novas ideias surgirão e vão seguramente 
alterar a nossa forma de ver a doença e o 
doente crítico.  
No ponto actual de evolução do nosso 
conhecimento, podemos dizer que não existe 
um único dispositivo de avaliação 
hemodinâmica que por si só faça a diferença. 
A escolha recai para as preferências e 
experiência de cada centro, de cada Unidade 
de Cuidados Intensivos. E pela evolução do 
conhecimento nesta área, todos os conceitos e 
dispositivos relacionados que agora estão em 
vigor parecem numa fase intermédia de 
desenvolvimento, até à maturação de novas 
ideias e correntes. 
Não deve ser retirado o papel histórico que 
teve o CAP. Ainda hoje é para muitos uma 
referência, em especial os que com ele 
aprenderam a doença crítica. Mas a evolução 
inexorável do conhecimento traz sempre 
novos paradigmas, expõe fraquezas do 
passado. Citando Karl Popper, num 
determinado momento, o nosso conhecimento 
é constituído por mentiras absolutas e 
verdades relativas. Não é claro de que forma a 
utilização do CAP influencia a mortalidade. 
Embora seja um assunto não estudado, talvez 
a iatrogenia associada à sua utilização seja 
talvez fundamental; ou a falta de rigor dos 
dados na origem ou na interpretação. 
 

CONCLUSÃO 
A utilização do CAP está claramente em curva 
descendente, e perante a pressão do 
desenvolvimento dos conhecimentos e pelo 
caminho que se desenha no campo do suporte 
hemodinâmico, que se afasta do modelo de 
avaliação ao alcance do CAP,  será difícil que 
retorne. Os conceitos que ainda utiliza serão, 

talvez progressivamente abandonados, com 
óbvio benefício para os nossos doentes. 
 

APÊNDICE 
O primeiro cateterismo do coração direito 
 
O Dr. Werner Forssman, médico do serviço de 
cirurgia II do Hospital Auguste-Viktoria-Heims, 
em Ebersweld, publica a primeira descrição do 
cateterismo do coração direito na revista 
Klinishe Wochenshrift (1929). O seu principal 
objectivo era encontrar um via de 
administração de drogas directamente no 
coração sem recorrer à administração 
intracardíaca. 
Para o efeito pretendeu autocateterizar-se com 
um urocatéter nº 8, introduzindo-o através da 
veia cubital até chegar ao coração. 
Previamente fez diversas experiências em 
cadáveres de forma a determinar a extensão 
necessária para que o cateter atingisse o 
coração direito, tendo chegado ao valor de 65 
cm. Na sua primeira tentativa requereu a ajuda 
de um colega, mas na presença deste a 
tentativa terminou aos 35 cm pois o colega 
achou o procedimento demasiado perigoso 
para ser concluído. Contudo, uma semana 
depois realizou o procedimento sozinho, 
atingindo então os desejados 65cm. Após este 
feito, deslocou-se ao serviço de radiologia do 
Hospital, onde fez um Rx de tórax que 
confirmou o posicionamento do urocatéter no 
coração direito. Este Rx pode ser visualizado 
na publicação original. A única complicação 
que descreveu foi uma sensação de 
queimadura no local de punção venosa. 
Após confirmar em si próprio de que era 
possível proceder ao cateterismo do coração 
direito através da veia cubital, descreve um 
tratamento por si realizado a um doente de 28 
anos em sepsis por apendicite complicada por 
peritonite. Utilizou uma infusão com extracto 
de supra-renal, cujo efeito vasopressor tinha 
sido demonstrado por Oliver e Shaffer em 
1895, sendo o princípio activo identificado por 
Abel em 1899 a que chamou de epinefrina. A 
este juntou um digitálico, a estrofantina, 
introduzida na prática clínica por Sir Thomas 
Fraser em 1890. Deu início à infusão às 
9h30min e terminou às 12h30min. O quadro 
clínico do doente melhorou, mas após o fim do 
tratamento degradou-se rapidamente e faleceu 
às 15h30min. Com isto consumou a sua 
hipótese original, de era possível administrar 
drogas directamente no coração sem 
necessidade de injecções intracardíacas. 
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QUESTÕES RECOMENDAÇÕES 
GRAU DE 

EVIDÊNCIA 

Epidemiologia e 
fisiopatologia do 

choque 

Definição: condição que põe em risco a vida do indivíduo, resultante 
da maldistribuição do sangue circulante e por deficiente aporte e/ou 
utilização de oxigénio, e que conduz à disoxia tissular 
A hipotensão deve ser definida como PAM<90mmHg ou uma queda 
de 40mmHg abaixo do valor prévio. O choque requer a evidência de 
sinais de hiperfusão periférica. 
Na presença de sinais de choque e ausência de hipotensão, devem 
ser utilizados marcadores de perfusão inadequada ou disoxia 
tissular (SvO2, lactato sérico ou déficite de bases) 

1b 

Para além do lactato e do déficite de bases (acidose metabólica, 
compensada ou não) nenhum outro marcador deve ser utilizado 
para o estadiamento do choque 

1a 

A PAM é um objectivo terapêutico: 
40mmHg se hemorragia por trauma 
90mHg se TCE sem hemorragia sistémica 
65mmHg em todas as outras situações 

 
1b 
1c 
1b 

Monitorização da 
precarga e 

avaliação da 
resposta aos 

fluidos 

A medição da precarga apnenas não deve ser utilizada como 
indicador de resposta aos fluidos 

1b 

No entanto, perante valores baixos de indicadores estáticos (PVC, 
PCP) deve-se proceder à administração de fluidos (fluid-chaleange) 
com avaliação cuidada dos objectivos estabelecidos. 

1c 

Não se recomenda a utilização de rotina de parâmetros dinâmicos 
de resposta aos fluidos, à excepção de doentes seleccionados. 

1b 

Como e quando 
monitorizar o 

débito cardíaco 

A utilização de rotina da medição do débito cardíaco não é 
recomendada 

1b 

A ecocardiografia e a medição do débito cardíaco devem ser 
considerados se houver suspeita de falência ventricular esquerda ou 
choque refractário, apesar de fluid-challenge adequado 

1b 

Como verificar a 
disoxia tissular 

Devem ser utilizados o lactato sérico e o déficite de bases como 
marcador de disóxia tissular e preditores do resultado 

1b 

A tonometria gástrica, a capnografia sub-lingual, ou outras técnicas 
de avaliação da microcirculação regional não são recomendadas. 

1b 

Utilização da 
monitorização 
hemodinâmica 
para dirigir a 

terapêutica do 
choque 

Deve ser monitorizada a pressão arterial e vigiar clinicamente a 
adequação da perfusão sistémica (estado de consciência, débito 
urinário) No choque refractário a pressão arterial deve ser 
monitorizada de forma invasiva 

1d 

Não se recomenda a utilização de rotina do cateter da artéria 
pulmonar 

1a 

Nos doentes em sépsis é recomendada a instituição de terapia 
precoce dirigida (idealmente até às 6 horas). 

1b 

Nos doentes em choque não são recomendadas medidas cujo 
objectivo é atingir valores suprafisiológicos de transporte de oxigénio 

1a 

Quadro 2. Principais conclusões e recomendações da conferência de consenso sobre Monitorização 
hemodinâmica da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos. 
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AGENDA AGENDA 

 

2010 - Principais Congressos e reuniões científicas nacionais 

15º Simpósio de Infecção e Sepsis 
24 a 26 de Março 2010 – Porto Palácio Hotel, Porto 
www.gishsj.org 
 

Jornadas de Medicina Intensiva da Primavera 
22 e 23 de Abril – Seminário de Vilar, Porto 
www.acropole-serviços.pt 
 
XIII Congresso Nacional e Etapa Portuguesa do II Congresso Luso-Brasileiro de Medicina Intensiva 
9-11 de Maio de 2010 – Funchal 
www.spci.org 
 

 
2010 - Principais Congressos e reuniões científicas internacionais 

30th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 
9 a 12 de março de 2010 | Brussels (Bélgica) 
 
3 rd International Online Medical Conference 
6 e 7 de Março de 2010, Espanha 

 
Topics and Advances in Pulmonary and Critical care Medicine 
11-12 de Março de 2010 - San Diego ( USA)  

 

20 th  European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  
10-13 de Abril de 2010, Vienna -Austria 

 

7th Annual Canadian Critical Care Conference  

17-20 de Março de 2010, Whistler ( Canadá ) 
 

American Thoracic Society-International Conference 

14-19 de Maio New Orleans -Louisina (USA) 

 
Difficult Airway Course - Emergency  

Seatle  ( EUA)- 16-18 Abril de 2010 

 
7th Annual Critical Care Symposium  

 Manchester ( UK)- 22-23 de Abril de 2010 

 

Crtical Care Medicine and Trauma  
San Francisco - 3- 5 de Junho 2010 

 

ESICM 2010- 23 nd Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine  

10-13 Outubro de 2010, Barcelona ( Espanha) 
 

I curso téorico-prático de Ventilação Mecânica W" RESPIMAD 2010 W" 

2-4 de Junho de 2010, Madrid  ( Espanha) 
 

1 st world Congress on controversies in metabolism and Nutrition in Anesthesiology , Intensive Care and 

Surgery (CoMET) 

18-21 de Novembro de 2010, Athenas (Grécia) 
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REVISTA PORTUGUESA DE MEDICINA INTENSIVA 

Órgão Oficial da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos 

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, email1, 
- 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: 

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

b) 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. 
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. 

                                                           
1 morada, telemóvel e email - dados obrigatórios 
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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. 
 

 

                                                           
i Lobo SM, Orrico SR, Queiroz MM, et al. Comparison of the effects of Lactated Ringer Solution with and without hydroxyethyl starch fluid 

resuscitation on gut edema during severe splanchnic ischemia. Braz J Med Biol Res 2008; 41: 634-639. 


