
Quadro 6. Principais conclusões e recomendações da conferência de consenso sobre Monitorização 
hemodinâmica da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos. 

 
Questões Recomendações Grau de evidência 

Epidemiologia e 
fisiopatologia do choque 

Definição: condição que põe em risco a vida do indivíduo, 
resultante da mal distribuição 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 apenas 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 

 


