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 DISFUNÇÃO
ORGÂNICA

Hipotensão
Taquicardia

TEC > 3s
Pele

Lactato aumentado

Sinais de insuf.
respiratória

Hipo/Hipercapnia
p02/ Fi02 < 400

Petéquias/sangramentos
Aumento de INR
Plaquetopenia

Consumo de fibrinogênio
e de fatores de

coagulação

Glasgow < 15
Delirium

Convulsão

Oligúria/Anúria
Elevação de Ur e Cr
Acidose metabólica

Icterícia/Encefalopatia
Aumento de bilirrubinas

Coagulopatia
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 DISFUNÇÃO
ORGÂNICA

 5

 4

 3

 2
 1
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No Flow Compliance allows pulsatile Flow

Large compliance compared to SV --- small pulsations

A

C

B

No compliance
P

Time

P Time
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 0,9% salina

Ringer Lactato Cristaloides Balanceados

Plasma

Cl, 154 Na, 154

Na
   Cl
Albumina
pH

Cl, 109

Lactato
28

Ca, 2.6
K,4

Na, 130

Na
Cl
Albumina
     pH

Cl, 98

Acetato
27

Gluconato,23
Mg, 3

K,5

Na, 140

     Na
     Cl
Albumina
pH

K,4
Mg,2

HCO3, 25

Albumina,23 Ca, 2

Na, 140
Cl, 100

https://pebmed.com.br/cbmi-2020-qual-o-fluido-ideal-para-pacientes-graves/
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Os “6 C” para tratamento da Sepse

1. Cristaloides: qual e quanto?
• Ringer lactato/alíquotas de 250-500 mL
• Reavaliação seriada antes de novas infusões

2. Culturas (2 pares de sítios diferentes)

3. Correr com ATB (amplo espectro e direcionado)

4. VasoConstrictores: qual escolher?
• Noradrenalina: pode ser iniciada no acesso periférico;
• Alvo PAM: 
 o   < 65 anos: 65-70 mmHg
 o   > 65 anos: 60-65 mmHg
• Associar vasopressina quando dose de noradrenalina > 0,5 mcg/kg/min

5. Controle de foco infeccioso

6. Corticoide:
• Se dose de noradrenalina > 0,3-0,5 mcg/kg/min
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Preditores de Colapso Cardiovascular e Parada Cardíaca

Colapso Cardiovascular* Parada Cardíaca

• Idade > 60 anos
• Indicação de intubação = insuficiência respiratória aguda
• Primeira tentativa de intubação
• Ventilação Não-Invasiva necessária para pré-oxigenação

*definido como Pressão Arterial Sistólica (PAS) < 65 mmHg e/ou < 90 
mmHg por mais de 30 minutos (a despeito do bólus de volume e/ou 
introdução de agente vasopressor)

• PAS < 90 mmHg
• Hipoxemia
• Ausência de pré-oxigenação
• IMC > 25
• Idade > 75 anos
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MACOCHA Score

Fatores Relacionados ao Paciente Pontos

Mallampati III ou IV
Apneia obstrutiva do sono
Mobilidade reduzida da coluna cervical
Abertura da boca menor que 3 cm

5
2
1
1

Fatores Relacionados à Patologia

Coma
Hipoxemia severa (< 80%)

1
1

Fatores Relacionados ao Operador

Não anestesiologista 1

Total 12 pontos

0 a 3 pontos: baixo risco / 4 a 7 pontos: risco intermediário / 
8 a 12 pontos: alto risco
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MACOCHA SCORE

Antes da intubação

Durante a intubação

Depois da intubação

Posicionamento adequado da cabeceira
Expensão volêmica cuidadosa na ausência de sobrecarga hídrica
Equipamentos ( kit de via aérea difícil, sedação, vasopressores, capnógrafo, broncoscópio,
equipamentos para abordagem “ front-of_neck”)
Membros da equipe (dois médicos e um enfermeiro)
Avaliação da via aérea

Pré-oxigenção
• Pacientes hipoxêmicos > VNI
• Pacientes não hipoxêmicos > bolsa-válvula-máscara (BVM) ou CNAF

• Laringoscopia direta (Macintosh)
• Guia flexível para intubação
• Lâmina de metal
• Não mais que duas tentativas
dentro de 2 minutos

Falha
• Ventile com BVM
• Chamar ajuda
( anestesiologista treinado)

Falha
• Ventile com BVM
• Chamar ajuda
( anestesiologista treinado)

Videolaringoscopia
• Liberação da manobra de Sellick
• BURP
• Não mais que duas tentativas
 dentro de 2 minutos

• Videolaringoscopia
ou
• Laringoscopia direta (Macintosh)
• Guia flexível para intubação ou Bougie
• Não mais que duas tentativas
 dentro de 2 minutos

Abordagem 
“Front-of-neck”
Cricotireoidostomia
• Cirúrgica
• Percutânea

Intubação bem-sucedida
Controle capnográfico

Falha
• BVM

Falha
• BVM

Ventilação Efetiva
• Controle capnográfico
• Intubação via dispositivo supraglótico

Dispositivo de Via Aérea Supraglótica
• Liberação da manobra de Sellick
• Manipulação externa da laringe (BURP)
• Não mais que duas tentativas 
dentro de 2 minutos

• PEEP 5 cm H20
• Ventilação pulmonar protetora
• Manobra de Recrutamento ( FIO2 100% e Paw 40 cmH2) por 30s)
• Monitoramento da pressão do cuff
• Vasopressor para manetr Pressão Arterial Diastólica > 35 mmHg

<3 ≥3
Sequência Rápida de Intubação
• Ketamina ou Etomidato ou Propofol
• Succinilcolina 1mg/kg ou Rocurônio 1,2 mg/kg
• Manobra de Sellick (questionável por muito autores)
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FiO2 PEEP (cmH20)

0.3 5

0.4 5-8

0.5 8-10

0.6 10

0.7 10-14

0.8 14

0.9 14-18

1.0 18-24

FiO2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

PEEP 
(antes da mudança de protocolo) 5-10 10-14 14-20 20 20 20 20 20-24

PEEP
 (depois da mudança de protocolo) 5-10 10-18 18-20 20 20 20-22 22 22-24
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Absolutas

Pressão intracraniana significativamente aumentada

Pressão intracraniana não monitorizada

Arritmia aguda grave

Fratura de pelve e vertebras

Peritoneostomia

Relativas

Via aérea de difícil manejo

Esternotomia nos últimos 15 dias

Dreno torácico com vazamento de ar

Traquestomia nas últimas 24 horas

Trauma ou cirurgia facial nos últimos 15 dias 

Cirurgia oftalmológica

Instabilidade hemodinâmica

Dispositivo de assistência ventricular

Balão intra-aórtico

Trombose venosa profunda tratada em menos de 2 dias

Hemoptise maciça

Diálise contínua

Fratura de costela ou lesão grave de parede costal

Cirurgia cardiotorácica ou abdominal recente

Gestação

Cifoescoliose

Pressão intra-abdominal > 20 mmHg
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 Avaliação clínica inicial
(incluindo microbiologia)  Infeção bacteriana incerta

 Baixa probabilidade

Infecção bacteriana
improvável

Uso de ATB empírico
baseado em julgamento

clínico; considerar
outros testes diagnóticos

PCT em 24-48h;
descontinuar ATB se

permanecer < 0,5

PCT em 24-48h;
descontinuar ATB se < 0,5

ou queda em 80%

Infecção bacteriana
provável

Alta probabilidade

< 0,5 ≥ 0,5 Resultado de procalcitonina
(PCT) - uL/l

 Probabilidade de infecção
bacteriana baseada na PCT

Interpretação

Manejo de
 antibioticoterapia

Recomendações para
o segmento

Uso de ATB empírico
baseado em julgamento

clínico

 Infeção bacteriana altamente suspeita

 Baixa probabilidade

Infecção bacteriana
possível

Uso de ATB empírico
baseado em julgamento

clínico; considerar
outros testes diagnóticos

PCT em 24-48h;
descontinuar ATB se

permanecer < 0,5

PCT em 24-48h;
descontinuar ATB se < 0,5

ou queda em 80%

Infecção bacteriana
altamente provável

Alta probabilidade

< 0,5 ≥ 0,5

Uso de ATB empírico
baseado em julgamento

clínico
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Iniciar Avaliar

• Selecionar antibióticos
conforme recomendações
de guidelines nacionais
e suscetibilidades locais;

• Avaliar fatores específicos
do paciente (imunossupressão,
presença de dispositivos,
alergias);

• Considerar patógenos
mais frequentes para o
foco suspeito

• Revisão diária de sinais e
sintomas clínicos de infecção;

• Revisão de resultados de
culturas e diagnósticos
moleculares;

• Analisar a estratégia 
posológica vigente

• Diminuir o espectro
terapêutico baseado nos
resulatdos microbiológicos;

• Considerar tempos mais
curtos de tratamento
de acordo com evolução
clínica

Descalonar

Utilizar princípos de farmacocinética/ farmacodinâmica para otimizar tratamento

Figura 2: Abordagem para uso de antibióticos na UTI; adaptado de Campion e Scully
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Estágios Creatinina sérica Diurese

Estágio 1 Aumento de 0,3 mg/dL ou aumento de 
150-200% do valor basal ( 1,5 a 2 vezes) < 0,5 mL/Kg/h por 6 horas

Estágio 2 Aumento > 200-300% do valor basal 
( >2-3vezes) < 0,5 mL/Kg/h por > 12 horas

Estágio 3
Aumento > 300% do valor basal

( > 3 vezes ou Cr sérica ≥ 4,0 mg/dL com
aumento agudo de pelo menos 0,5 mg/dL)

< 0,3 mL/Kg/h por 24 horas ou anúria por 12 horas
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Monitorização Vantagens Desvantagens

Intraventricular

• “Padrão-ouro”, 
• Precisão 
• Permite tratamento por meio
 da drenagem de Líquor

• Infecção, 
• Hemorragia durante inserção, 
• Dificuldade técnica em um paciente com 
ventrículo pequeno

Intraparenquimatosa

• facilidade de inserção
• menor risco de infecção e hemorragia
• Monitorização mesmo em 
ventrículos pequenos

• incapacidade de drenar o líquor para 
fins diagnósticos ou terapêuticos 
• perda de precisão
• sangramento

Subaracnoidea • baixo risco de infecção e hemorragia
• obstrução
• falta de precisão
(raramente utilizados)

Epidural
• manejo de pacientes com coagulopatias.
• risco significativamente menor de 
hemorragia intracerebral
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HIPERTENSÃO INTRACRANIANA
PIC > 22mmHg ( >5 min) Manifestações clínicas:

• Cefaleia
• Rebaixamento do nível de consciência
• Vômitos
• Papilederma
• Tríade de Cushing
• Lesão de VI por craniano...• Patência das vias aéreas e ventilação;

• Ressuscitação clínica/ hemodinâmica;
• Cabeceira deve ser elevada acima de 30 graus;
• Cabeça na linha média;
• Neurocheck
• Evitar hipertermia;
• Apenas fluidos iso ou hiperosmóticos;
• Corrigir alterações hidroelétrolíticas;
• Corticoesteróides ( somente em casos específicos)
• TC de crânio assim que possível.

• As metas séricas de sódio devem ser auemntadas, embora seja
mprovável que níevis de sódio >160
milimol/L forneçam beneƒeicio adicional;
• Se o PIC não responder `as intervenções do nível 2, a craniectomia
descompressiva deve ser considerada;
• Se o pacioente não for elegível para a cirurgia, nível 3 deve ser empregado.

• Barbitúricos;
• Eletroencefalograma (EEG);
• Hipotermia moderada ( temperatura central algp 32-34ºC.)

• Terapia hispesmolar com manitol ou solução salina hipertônica ( SSH);
• Se hidrocefalia obstrutiva aguda, considerar DVE;
• Se um sistema DVE já estiver em uso, drene 5 a 10 ml de LCR;
• Curso breve (<2 horas) de hiperventilação pode ser considerado ( ultilizar capnografia);
• Se a cirurgia não for apropriada ou não for realizada, vá para o nível 2;
• Se a PIC for controlada com intervencões de nível 1, considerer 
repetir a TC de crânio para descartar novos processos.

 NÍVEL 0

 METAS:
PPC > 60-70 mmHg

PIC < 22mmHg

 NÍVEL 1

 NÍVEL 2

 NÍVEL 3
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