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REVISÃO TEMÁTICA: TERAPIA INTENSIVA

REVISÃO

Como escolher os alvos terapêuticos para melhorar  
a perfusão tecidual no choque séptico

How to choose the therapeutic goals to improve tissue perfusion in septic shock
Murillo Santucci Cesar de Assuncao1, Thiago Domingos Corrêa1, Bruno de Arruda Bravim1, Eliézer Silva1

RESUMO
O reconhecimento e o tratamento precoce da sepse grave e do 
choque séptico é a chave para o sucesso terapêutico. Quanto 
maior o atraso no início do tratamento, pior é o prognóstico, em 
decorrência da hipoperfusão tecidual persistente, e do consequente 
desenvolvimento e agravamento das disfunções orgânicas. Um 
dos principais mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da 
disfunção celular é a hipóxia. A adequação do fluxo sanguíneo tecidual 
e, consequentemente, da oferta de oxigênio à demanda metabólica, 
de acordo com a avaliação do índice cardíaco e da taxa de extração de 
oxigênio, deve ser realizada durante a ressuscitação, principalmente 
nos pacientes de alta complexidade. Novas tecnologias, de fácil 
manuseio à beira do leito, e novos estudos, que avaliem diretamente 
o impacto da otimização dos parâmetros macro-hemodinâmicos na 
microcirculação e no desfecho clínico dos pacientes sépticos, são 
necessários.

Descritores: Choque séptico; Hemodinâmica; Ressuscitação; Sepse; 
Vasoconstritores; Microcirculação

ABSTRACT
The early recognition and treatment of severe sepsis and septic 
shock is the key to a successful outcome. The longer the delay 
in starting treatment, the worse the prognosis due to persistent 
tissue hypoperfusion and consequent development and worsening 
of organ dysfunction. One of the main mechanisms responsible 
for the development of cellular dysfunction is tissue hypoxia. The 
adjustments necessary for adequate tissue blood flow and therefore 
of oxygen supply to metabolic demand according to the assessment 
of the cardiac index and oxygen extraction rate should be performed 
during resuscitation period, especially in high complexity patients. 
New technologies, easily handled at the bedside, and new studies 
that directly assess the impact of macro-hemodynamic parameter 

optimization on microcirculation and in the clinical outcome of septic 
patients, are needed.

Keywords: Shock, septic; Hemodynamics; Resuscitation; Sepsis; 
Vasoconstrictor agents; Microcirculation

INTRODUÇÃO
A sepse caracteriza-se pelo padrão heterogêneo de flu-
xo sanguíneo na microcirculação, pela hipoperfusão te-
cidual e pela incapacidade das células extraírem e utili-
zarem adequadamente o oxigênio, o que compromete o 
metabolismo aeróbio celular.(1-3) O desequilíbrio entre a 
oferta de oxigênio (DO2) e a demanda metabólica celular 
é o que caracteriza o estado de choque.(4)

A sepse, associada a sinais de disfunção de um ou 
mais órgãos, recebe a denominação de “sepse grave”. 
O choque séptico é definido pela necessidade de vaso-
pressor para manutenção da pressão de perfusão após 
reposição volêmica adequada.(5)

A sepse compromete o sistema cardiovascular por 
diversos mecanismos, que frequentemente resultam em 
alterações da perfusão tecidual. A hipoperfusão teci-
dual contribui para o desenvolvimento de disfunção ce-
lular, a qual pode progredir para disfunção de múltiplos 
órgãos e óbito.(6) O objetivo principal da terapêutica 
nos estados de choque é o restabelecimento da DO2 aos 
tecidos, para adequar a demanda de oxigênio tecidual. 
Assim, intervenções rápidas e precoces, com o objetivo 
de reverter a hipoperfusão tecidual, têm sido associadas 
à redução da mortalidade em pacientes sépticos.(5)
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O objetivo desta revisão da literatura é discutir os 
principais parâmetros hemodinâmicos e laboratoriais 
que norteiam a abordagem do paciente com choque 
séptico à beira do leito.

PARÂMETROS CLÍNICOS E MACRO-HEMODINÂMICOS
É sabido que os parâmetros clínicos e macro-hemodi-
nâmicos apresentam baixa correlação com o estado da 
perfusão tecidual. Em 1996, Rady et al. demonstraram 
a presença de hipoperfusão tecidual oculta pela presen-
ça de hiperlactatemia ou redução da saturação venosa 
central de oxigênio (SvcO2).(3) Pacientes graves foram 
submetidos à ressuscitação inicial com fluidos, seguida 
da estabilização dos parâmetros clínicos. Aproximada-
mente 86% dos pacientes avaliados apresentavam hi-
perlactatemia ou SvcO2 <65% após a estabilização do 
parâmetros clínicos.(3) Isso foi caracterizado como hipo-
perfusão tecidual oculta ou choque crítico.(7)

Tais achados evidenciam que os parâmetros clínicos 
não devem ser utilizados isoladamente como meta tera-
pêutica na ressuscitação de pacientes graves. O estudo de 
Rady et al.(3) precedeu o Early Goal-Directed Therapy, o 
qual demonstrou que um grupo de intervenções realiza-
das precocemente envolvendo infusão de fluidos, uso de 
vasopressores, inotrópicos e de transfusão de hemácias, 
tendo como meta a SvcO2≥70%, reduziu a mortalidade 
em pacientes com sepse grave e choque séptico.(8)

Os resultados deste estudo são considerados a maior 
evidência disponível de que a otimização da perfusão 
tecidual deve ser realizada precocemente e adicionada 
como uma meta no tratamento dessa população de pa-
cientes graves.(8) Todavia, tal benefício não foi observado 
em dois grandes estudos publicados recentemente.(9,10) 
Os resultados negativos obtidos nestes dois estudos 
podem ser, ao menos parcialmente, justificados pelo 
fato de os pacientes incluídos terem recebido infusão 
de fluidos precocemente, antes da randomização.(9,10) 
O estudo de Rivers et al. foi o grande divisor de águas 
na abordagem de pacientes graves, sendo sua principal 
mensagem a importância da abordagem precoce dos 
pacientes graves.(8) Após este estudo e com a dissemi-
nação da informação sobre a necessidade do reconheci-
mento e tratamento precoces dos pacientes com sepse 
grave ou choque séptico, torna-se difícil comparar uma 
conduta que mudou a abordagem terapêutica. Além 
disso, considera-se, na atualidade, antiético o atraso no 
reconhecimento e tratamento desta população de pa-
cientes graves.

Tanto o estudo ProCESS como o ARISE (Australasian 
Resuscitation in Sepsis Evaluation) tiveram como critério 
de inclusão a necessidade de infusão de fluidos e início 
da administração de antibióticos de amplo espectro.(9,10) 

Essas medidas, que enfatizam a importância da preco-
cidade do tratamento, certamente contribuíram para a 
observação de mortalidade semelhante entre diversos 
grupos estudados.(9,10) A precocidade em iniciar o tra-
tamento é o que difere estes dois estudos do estudo de 
Rivers et al.(8-10)

Diversos parâmetros e marcadores de fluxo sanguí-
neo e de perfusão tecidual sistêmica estão disponíveis à 
beira do leito, como a saturação venosa mista de oxigê-
nio (SvO2), o clareamento de lactato, a DO2 e o consumo 
de oxigênio (VO2). A interpretação desses marcadores 
se faz necessária para a adequação da ressuscitação e o 
restabelecimento da perfusão tecidual.

PARÂMETROS DE OXIGENAÇÃO
A SvO2 reflete o total de sangue oxigenado que retor-
na para o coração direito pela drenagem de sangue no 
átrio direito, pela veia cava superior, veia cava inferior, 
seio coronário e rede de Tebesius.(11) A SvO2 é mensu-
rada em amostra de sangue coletada da artéria pulmo-
nar. O sangue venoso oriundo de várias partes do orga-
nismo começa a se homogeneizar no átrio direito e, à 
medida que progride em direção aos pulmões, torna-se 
cada vez mais homogêneo. Ao chegar na artéria pulmo-
nar, o sangue venoso de todas as partes do organismo 
encontra-se totalmente “misturado”, ou seja, homoge-
neizado por completo, recebendo, assim, a denomina-
ção de “sangue venoso misto”.(11) A SvcO2, por sua vez, 
corresponde à saturação de oxigênio pela hemoglobina 
do sangue, que se encontra na desembocadura da veia 
cava superior no átrio. A SvcO2 reflete a quantidade de 
oxigênio que retorna ao coração direito oriunda dos 
membros superiores, do pescoço e da cabeça.(11)

Em indivíduos sadios, a SvcO2 apresenta valor mé-
dio de 77%, com variação entre 66 a 84%, enquanto a 
SvO2 apresenta valor médio de 78%, com variação en-
tre 73 a 85%. Assim, em situações de normalidade, a 
SvcO2 apresenta valores inferiores em relação aos da 
SvO2.

(11) No entanto, devido ao maior VO2 na circula-
ção esplâncnica, órgãos intra-abdominais e membros 
inferiores, nos estados de choque ocorre uma inversão 
dessa tendência, e a SvcO2 passa a apresentar valores 
superiores aos da SvO2.

(11)

Assumindo que a saturação arterial de oxigênio en-
contra-se constante, a SvO2 apresenta relação direta com 
o débito cardíaco (Figura 1). Além do débito cardía co 
(fluxo sistêmico), a SvO2 apresenta relação inversa com 
a taxa de extração de oxigênio (TEO2) (Figura 1). A 
TEO2, por sua vez, representa a quantidade de oxigênio 
que as células conseguem extrair a partir de uma deter-
minada quantidade de oxigênio que lhes é ofertada e 
representa a relação entre o VO2 e a DO2.

(4)
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A DO2 está relacionada ao fluxo sanguíneo e à quan-
tidade de oxigênio que se encontra ligada à hemoglobi-
na e dissolvida no plasma, sendo definida como a quan-
tidade de oxigênio que chega às células para a atender 
a demanda metabólica do organismo. A quantidade de 
oxigênio que as células consomem se relaciona com a 
capacidade de extração celular de oxigênio. Dessa for-
ma, o VO2 é definido pela quantidade de oxigênio uti-
lizada pelas células para a produção de energia para 
suprir a demanda metabólica.(4)

Fisiologicamente, todas as vezes em que houver re-
dução da DO2, haverá um aumento da extração tecidual 
de oxigênio para manter o VO2 estável (Figura 1). Nessa 
situação, é esperado que a SvO2 diminua, visto que ela 
representa o total de sangue oxigenado que retorna da 
circulação sistêmica para o coração direito e reflete o 
balanço entre o VO2 e a DO2. Porém quando reduções 
da DO2 forem acompanhadas paralelamente pela di-
minuição do VO2, inicia-se mecanismo de anaerobio-
se para atender à demanda metabólica do organismo. 
Nesse cenário, o aumento da extração de oxigênio não é 
capaz de suprir e nem de manter as necessidades meta-
bólicas dependentes de oxigênio. Quando esse processo 
se inicia, a DO2 é chamada de DO2 crítica e se estabelece 
a dependência VO2/DO2 (Figura 1).(4) 

Apesar da dependência VO2/DO2 não estar frequen-
temente associada a estados de alto metabolismo como 
na sepse, ela pode ainda estar presente ao final da res-
suscitação guiada pela ScvO2.

(4,12) A otimização do fluxo 
sanguíneo sistêmico guiado pela SvcO2 durante as seis 
horas iniciais de ressuscitação de pacientes com sepse 
grave ou choque séptico reduziu a mortalidade dessa 
população de pacientes quando comparada ao grupo 
controle.(8) Todavia, a SvcO2 representa um marcador 
sistêmico de adequação do fluxo sanguíneo, e valores 
de SvcO2≥70% não significam que o fluxo sanguíneo 
regional, em cada órgão e tecido, está otimizado por 

completo.(8) Para ter a certeza de que a ressuscitação 
inicial atingiu seu objetivo, deve-se descartar a presen-
ça de défice de oxigênio, o qual é caracterizado pelo 
aumento do VO2 em consequência da otimização ou do 
aumento do fluxo sanguíneo.(4)

O que deve ser sempre questionado durante a res-
suscitação é se o fluxo sanguíneo obtido é compatível 
com a demanda metabólica de oxigênio. Por isso, tem-se 
sido sugerido como método para avaliar a existência 
de défice de oxigênio um teste, em que se aumentam o 
débito cardíaco e, consequentemente, fluxo de oxigênio 
tecidual. A ausência de alteração da SvO2 após aumento 
do débito cardíaco sugere aumento do VO2, significando 
que existe ainda um défice de oxigênio e, portanto, que a 
ressuscitação ainda não atingiu o objetivo principal.(13-17)

Atingir o ajuste da relação DO2/VO é o racional para 
a correção da hipoperfusão. A avaliação da relação en-
tre a TEO2 e o índice cardíaco permite otimizar o VO2.

(4) 
Objetivando adequar a DO2 ao VO2, podem ser neces-
sários valores elevados de DO2. Essa alta DO2 para um 
alto VO2 não é sinônimo de terapia supranormal. Na 
terapia supranormal, valores elevados de DO2 preesta-
belecidos são objetivados, independentemente da rela-
ção DO2/VO2.

(14-16)

Na fase aguda do choque séptico, a dependência 
DO2/VO2 pode ser identificada e corrigida.(12) A adequa-
ção da relação DO2/VO2 é, desta forma, o endpoint mais 
importante da ressuscitação. Ao se realizarem incre-
mentos do débito cardíaco, que proporcionam aumen-
to do VO2, pode-se inferir que áreas que não estavam 
sendo perfundidas de forma adequada passaram a ser 
e que ocorreu um aumento do VO2, isto é, um recruta-
mento da microcirculação (Figura 2). A adequação do 
índice cardíaco à demanda metabólica, associada à nor-
malização dos parâmetros de perfusão sistêmicos, como 
a SvO2 ou o lactato, permitem concluir que a ressuscita-
ção foi concluída com êxito.

DO2: oferta de oxigênio; VO2: consumo de oxigênio; TEO2: taxa de extração de oxigênio; SvO2: saturação venosa mista de 
oxigênio; Gap CO2: gradiente de pressão parcial de gás carbônico da mucosa gástrica.

Figura 1. Relações entre oferta, consumo e taxa de extração de oxigênio, 
saturação venosa mista de oxigênio, lactato arterial e gradiente de pressão 
parcial de gás carbônico da mucosa gástrica

Do2: oferta de oxigênio; VO2: consumo de oxigênio; SvO2: saturação venosa mista de oxigênio.

Figura 2. Comportamento da saturação venosa mista de oxigênio, de acordo 
com a oferta e o consumo de oxigênio
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Baseando-se nos três pilares que apresentam maior 
impacto no débito cardíaco, ou seja, a pré-carga, a con-
tratilidade e a pós-carga, pode-se iniciar a otimização 
de fluxo sanguíneo pela avaliação da responsividade à 
infusão de fluidos. O benefício da infusão de fluidos 
ocorre quando o paciente encontra-se na parte ascen-
dente da curva de Frank-Starling, isto é, o paciente ain-
da apresenta pré-carga recrutável. Caso o paciente se 
encontre no platô da curva de Frank-Starling, ou seja, 
não responder a infusão de fluidos, é possível utilizar 
agentes inotrópicos, como a dobutamina, com dose ini-
cial de 2,5mcg/kg/min, e avaliar o ganho de fluxo pelo 
aumento do índice cardíaco, sempre associado a aná-
lise da TEO2, para inferir no comportamento do VO2. 
Assim, independente da estratégia adotada, o aumento 
do fluxo sanguíneo com a manutenção dos valores de 
SvO2, traduzidos pelo aumento da TEO2, implicaria no 
aumento do VO2 (Figuras 1 e 2).

A análise integrada de vários parâmetros hemodi-
nâmicos parece ser a mais adequada e útil no tratamento 
de pacientes com choque, em comparação a utilização 
isolada de apenas uma das variáveis.

CLEARANCE DE LACTATO
O lactato é um marcador de perfusão tecidual sistêmico 
e encontra-se elevado nos casos de hipoperfusão teci-
dual. A demora na normalização do lactato em pacien-
tes graves é um marcador de prognóstico desfavorável. 
Nesse contexto, a duração da hiperlactatemia é mais 
importante que o valor inicial do lactato.(18) Todavia, na 
sepse, existem outros fatores, além da hipoperfusão sis-
têmica, que podem contribuir com a hiperlactatemia, 
como a disfunção da enzima piruvato desidrogenase, a 
disfunção mitocondrial e a presença de disfunção hepá-
tica e renal.(19)

O clareamento ou clearance de lactato é represen-
tado pela porcentagem da redução dos níveis de lactato 
após o início da ressuscitação. O clareamento de lactato 
≥10% foi associado a melhor prognóstico em pacien-
tes graves, com redução da mortalidade entre pacientes 
com sepse grave e choque séptico.(20)

O clearence de lactato representa um parâmetro a 
ser monitorado durante a otimização da perfusão te-
cidual sistêmica.(20-22) As diretrizes da Surviving Sepsis 
Campaign recomendam o acompanhamento do clearance 
de lactato e sua normalização o mais precoce possível, 
durante a fase de ressuscitação inicial (Figura 3).(5)

O clearance de lactato pode ser utilizado como subs-
tituto da monitoração da SvcO2, para otimização do 
fluxo sanguíneo sistêmico durante a fase inicial de res-
suscitação de pacientes com sepse grave e choque sépti-
co.(23) O emprego de um protocolo agressivo de ressus-
citação, com o objetivo de clarear o lactato em pelo 

menos 20%, a cada 2 horas, reduziu significativamen-
te o tempo de internação no hospital, na unidade de 
terapia intensiva (UTI) e a mortalidade hospitalar.(24) 
No entanto, ainda não existem evidências de que a nor-
malização do lactato apresente benefícios adicionais 
quando comparada com a ressuscitação guiada apenas 
pela pressão venosa central (PVC), pressão arterial mé-
dia (PAM), diurese e SvcO2.

Todavia, a normalização dos níveis de lactato não 
pode ser definida como endpoint de ressuscitação da 
microcirculação. O lactato medido corresponde a dilui-
ção da produção global de lactato por todos os órgãos. 
Isso significa que pode existir hipoperfusão tecidual re-
gional, ainda que os níveis plasmáticos de lactato este-
jam normalizados.

PARÂMETROS MICRO-HEMODINÂMICOS
Fluxo sanguíneo regional
Na sepse, as variáveis de perfusão regional são altera-
das precocemente em relação às variáveis sistêmicas e, 

PAM: pressão arterial média; PVC: pressão venosa central; SvcO2: saturação venosa mista de oxigênio; HT: hematócrito.

Figura 3. Algoritmo de ressuscitação protocolado guiado por metas para 
pacientes com choque séptico 
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após a ressuscitação, as variáveis regionais podem ser as 
últimas a se normalizarem.(25,26) Estas variáveis são o pH 
da mucosa gástrica e o gradiente entre a pressão par-
cial de gás carbônico da mucosa gástrica (Gap CO2) e 
a pressão arterial parcial de gás carbônico (PCO2 gap).

A tonometria gástrica ou a capnometria sublingual 
podem ser utilizadas para detectar precocemente a hi-
poperfusão tecidual. O aumento do CO2 gap pode refle-
tir fluxo sanguíneo anormal na mucosa gástrica. Dessa 
forma, a monitoração pela tonometria gástrica poderia 
ajudar na identificação e na correção das anormalidades 
circulatórias regionais.

Entretanto, nenhum estudo conseguiu confirmar o 
benefício do emprego dessas técnicas como guia tera-
pêutico, principalmente em pacientes sépticos, sendo 
que, atualmente, a tonometria gástrica é uma técnica uti-
lizada apenas em modelos experimentais de choque.(27)

Disfunção da microcirculação: um novo campo a ser 
explorado
Em condições normais, somente 30% dos capilares 
são perfundidos. Dessa forma é possível imaginar que, 
mesmo em condições normais, a microcirculação não 
apresenta oxigenação homogênea. Para conseguir uma 
oxigenação homogênea, os tecidos necessitam recrutar 
capilares, o que normalmente ocorre em condições de 
estresse metabólico.(28)

A disfunção da microcirculação na sepse grave e 
no choque séptico é caracterizada pela presença de 
anormalidades no fluxo sanguíneo, podendo coexistir 
áreas com fluxo sanguíneo elevado e perfusão tecidual 
normal e áreas com perfusão alterada. A presença de 
capilares hipoperfundidos pode comprometer a oxige-
nação tecidual e contribuir para o desenvolvimento da 
disfunção e da falência de múltiplos órgãos. Postula-se 
atualmente que a reversão destes distúrbios microcir-
culatórios possa ser um alvo terapêutico a ser almejado 
durante a ressuscitação da sepse, o que propiciaria a re-
versão das áreas de hipóxia decorrente da hipoperfusão 
tecidual desencadeada pelo grande número de shunts. 
Assim, a disfunção da microcirculação passou a ser uma 
preocupação no tratamento de pacientes sépticos e sua 
reversão tem se tornado um alvo terapêutico na ressus-
citação do choque séptico.

Foram levantadas ainda duas hipóteses sobre a ori-
gem da disfunção da microcirculação no choque sépti-
co. Primeiro, a alteração e a perda da autorregulação 
da microcirculação resultaria em perfusão heterogênea, 
o que promoveria áreas de hypoxia, resultando em au-
mento das áreas de shunt.(29) Segundo, a disfunção mi-
tocondrial pode ser induzida pela sepse, que poderia 

alterar a capacidade mitocondrial de utilizar o oxigênio 
a despeito da adequada oxigenação tecidual (hipóxia 
ci topática).(30) Todavia, a extensa lesão endotelial, a li-
beração de mediadores inflamatórios, a ativação da 
coagulação e as alterações no metabolismo celular do 
oxigênio podem contribuir para o desenvolvimento da 
disfunção da microcirculação em pacientes com choque 
séptico.(31)

O grau de disfunção da microcirculação é um pre-
ditor independente de sobrevida. Pacientes sépticos com 
graves alterações na microcirculação sublingual apre-
sentam pior prognóstico em relação àqueles que não 
apresentam alterações significativas da microcircula-
ção.(1,32) Em estudo observacional realizado durante as 
primeiras seis horas de ressuscitação de pacientes com 
sepse grave e choque séptico, o comprometimento dos 
índices de perfusão da microcirculação foram associa-
dos com redução da sobrevida.(33) Neste estudo, a me-
lhora do fluxo sanguíneo na microcirculação foi asso-
ciada a menor incidência de disfunção orgânica em 24 
horas, sem que alterações significantes nos parâmetros 
hemodinâmicos sistêmicos fossem detectadas.(34) Desse 
modo, o recrutamento da microcirculação, com o obje-
tivo de melhorar a oxigenação cellular, possui o poten-
cial de minimizar a progressão da disfunção orgânica, 
ao satisfazer e adequar a oxigenação celular de acordo 
com a demanda metabólica.

Algumas drogas vasoativas podem otimizar a perfu-
são da microcirculação. A dobutamina melhora a per-
fusão capilar, independentemente das alterações dos 
parâmetros macro-hemodinâmicos. A redução dos ní-
veis de lactato se correlaciona com a melhora da micro-
circulação, independentemente do índice cardíaco.(35) 
Entretanto o lactato não é um marcador de ressuscita-
ção da microcirculação.

Uma outra maneira de promover o recrutamento de 
capilares é a utilização de agentes vasodilatadores. Na 
sepse, foi proposto que o emprego de vasodilatadores 
pode aumentar o fluxo sanguíneo na microcirculação, 
aumentando a perfusão em áreas de hipóxia.(36) No en-
tanto, ainda existem controvérsias sobre a utilização 
de vasodilatadores para recrutamento da microcircula-
ção. Os vasodilatadores (nitroglicerina e nitroprussia-
to de sódio) são agentes doadores de óxido nítrico, o 
que poderia contribuir com a disfunção celular da sep-
se. Enquanto Spronk et al. demonstraram melhora da 
perfusão da microcirculação sublingual com infusão de 
nitroglicerina,(37) Boerma et al. reportaram que o uso 
de nitroglicerina não melhorou a perfusão da microcir-
culação sublingual em comparação a administração de 
placebo.(38) Todavia, houve tendência ao aumento da 
mortalidade hospitalar no grupo de pacientes que re-



einstein. 2015;13(3):441-7

446 Assuncao MS, Corrêa TD, Bravim BA, Silva E

cebeu nitroglicerina. Entretanto, este estudo não teve 
poder suficiente para confirmar a associação entra a ad-
ministração de nitroglicerina e aumento da mortalida-
de. Outro achado interessante deste estudo foi que os 
pacientes que receberam nitroglicerina apresentaram 
menor número de disfunções orgânicas quando compa-
rados com o grupo placebo.(38)

A ressuscitação e o recrutamento da microcircu-
lação com administração de fluídos, dobutamina e va-
sodilatadores pode ser uma estratégia promissora. No 
entanto, a avaliação da microcirculação à beira leito 
continua limitada a protocolos de pesquisa, apesar de, 
nos últimos anos, novos equipamentos de avaliação da 
microcirculação terem sido desenvolvidos, facilitando o 
emprego dessa tecnologia a beira do leito.(39) Além do 
aprimoramento das técnicas disponíveis, ainda há ne-
cessidade de ensaios clínicos adequados para compro-
var o real benefício dessa estratégia de ressuscitação.

CONCLUSÃO
A otimização precoce da oxigenação tecidual é manda-
tória na ressuscitação dos pacientes com sepse grave e 
choque séptico. A utilização de um protocolo de ressus-
citação precoce guiado por metas, que inclua a satura-
ção venosa central de oxigênio ou o clearance de lactato 
como parâmetros de adequação do fluxo sanguíneo e, 
consequentemente, da oferta de oxigênio a demanda 
metabólica, é altamente recomendada pelas diretrizes 
que norteiam a ressuscitação de pacientes com sepse 
grave e choque séptico.

Novas tecnologias para visualização direta da mi-
crocirculação, de fácil manuseio à beira do leito e custo-
-efetivas são ainda necessárias para maior utilização na 
prática clínica diária. Além disso, novos estudos, com 
objetivo de avaliar o impacto da otimização dos parâ-
metros macro-hemodinâmicos na microcirculação e no 
desfecho dos pacientes sépticos, ainda são necessários.

REFERÊNCIAS 
1. De Backer D, Creteur J, Preiser JC, Dubois MJ, Vincent JL. Microvascular 

blood flow is altered in patients with sepsis. Am J Respir Crit Care Med. 
2002;166(1):98-104.

2. Jeger V, Djafarzadeh S, Jakob SM, Takala J. Mitochondrial function in sepsis. 
Eur J Clin Invest. 2013;43(5):532-42. Review.

3. Rady MY, Rivers EP, Nowak RM. Resuscitation of the critically ill in the ED: 
responses of blood pressure, heart rate, shock index, central venous oxygen 
saturation, and lactate. Am J Emerg Med. 1996;14(2):218-25.

4. Vincent JL. Determination of oxygen delivery and consumption versus cardiac 
index and oxygen extraction ratio. Crit Care Clin. 1996;12(4):995-1006. Review.

5. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, Sevransky 
JE, Sprung CL, Douglas IS, Jaeschke R, Osborn TM, Nunnally ME, Townsend 
SR, Reinhart K, Kleinpell RM, Angus DC, Deutschman CS, Machado FR, 

Rubenfeld GD, Webb S, Beale RJ, Vincent JL, Moreno R; Surviving Sepsis 
Campaign Guidelines Committee including The Pediatric Subgroup. Surviving 
Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis 
and septic shock, 2012. Intensive Care Med. 2013;39(2):165-228.

6. Angus DC, van der Poll T. Severe sepsis and septic shock. N Engl J Med. 2013; 
369(9):840-51. Review. Erratum in: N Engl J Med. 2013;369(21):2069.

7. Meregalli A, Oliveira RP, Friedman G. Occult hypoperfusion is associated with 
increased mortality in hemodynamically stable, high-risk, surgical patients. 
Crit Care. 2004;8(2):R60-5.

8. Rivers E, Nguyen B, Havstad S, Ressler J, Muzzin A, Knoblich B, Peterson E, 
Tomlanovich M; Early Goal-Directed Therapy Collaborative Group. Early goal-
directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J 
Med. 2001;345(19):1368-77.

9. ProCESS Investigators, Yealy DM, Kellum JA, Huang DT, Barnato AE, 
Weissfeld LA, Pike F, Terndrup T, Wang HE, Hou PC, LoVecchio F, Filbin MR, 
Shapiro NI, Angus DC. A randomized trial of protocol-based care for early 
septic shock. N Engl J Med. 2014;370(18):1683-93.

10. ARISE Investigators; ANZICS Clinical Trials Group, Peake SL, Delaney A, 
Bailey M, Bellomo R, Cameron PA, Cooper DJ, Higgins AM, Holdgate A, 
Howe BD, Webb SA, Williams P. Goal-directed resuscitation for patients with 
early septic shock. N Engl J Med. 2014;371(16):1496-506. 

11. Bloos F, Reinhart K. Venous oximetry. Intensive Care Med. 2005;31(7):911-3. 
Review.

12. Friedman G, De Backer D, Shahla M, Vincent JL. Oxygen supply dependency 
can characterize septic shock. Intensive Care Med. 1998;24(2):118-23.

13. Kandel G, Aberman A. Mixed venous oxygen saturation. Its role in the 
assessment of the critically ill patient. Arch Intern Med. 1983;143(7):1400-2.

14. Hayes MA, Timmins AC, Yau EH, Palazzo M, Hinds CJ, Watson D. Elevation 
of systemic oxygen delivery in the treatment of critically ill patients. N Engl J 
Med. 1994;330(24):1717-22.

15. Gattinoni L, Brazzi L, Pelosi P, Latini R, Tognoni G, Pesenti A, et al. A trial of 
goal-oriented hemodynamic therapy in critically ill patients. SvO2 Collaborative 
Group. N Engl J Med. 1995;333(16):1025-32.

16. Alía I, Esteban A, Gordo F, Lorente JA, Diaz C, Rodriguez JA, et al. A randomized 
and controlled trial of the effect of treatment aimed at maximizing oxygen 
delivery in patients with severe sepsis or septic shock. Chest. 1999;115(2):453-61.

17. Pinsky MR, Vincent JL. Let us use the pulmonary artery catheter correctly 
and only when we need it. Crit Care Med. 2005;33(5):1119-22.

18. Bakker J, Gris P, Coffernils M, Kahn RJ, Vincent JL. Serial blood lactate levels 
can predict the development of multiple organ failure following septic shock. 
Am J Surg. 1996;171(2):221-6.

19. Okorie ON, Dellinger P. Lactate: biomarker and potential therapeutic target. 
Crit Care Clin. 2011;27(2):299-326.

20. Nguyen HB, Loomba M, Yang JJ, Jacobsen G, Shah K, Otero RM, et al. Early 
lactate clearance is associated with biomarkers of inflammation, coagulation, 
apoptosis, organ dysfunction and mortality in severe sepsis and septic shock. 
J Inflamm (Lond). 2010;7:6.

21. Nguyen HB, Rivers EP, Knoblich BP, Jacobsen G, Muzzin A, Ressler JA, et al. 
Early lactate clearance is associated with improved outcome in severe sepsis 
and septic shock. Crit Care Med. 2004;32(8):1637-42.

22. Puskarich MA, Trzeciak S, Shapiro NI, Heffner AC, Kline JA, Jones AE; 
Emergency Medicine Shock Research Network (EMSHOCKNET). Outcomes 
of patients undergoing early sepsis resuscitation for cryptic shock compared 
with overt shock. Resuscitation. 2011;82(10):1289-93.

23. Jones AE, Shapiro NI, Trzeciak S, Arnold RC, Claremont HA, Kline JA; 
Emergency Medicine Shock Research Network (EMShockNet) Investigators. 
Lactate clearance vs central venous oxygen saturation as goals of early 
sepsis therapy: a randomized clinical trial. JAMA. 2010;303(8):739-46.

24. Jansen TC, van Bommel J, Schoonderbeek FJ, Sleeswijk Visser SJ, van der 
Klooster JM, Lima AP, Willemsen SP, Bakker J; LACTATE study group. Early 
lactate-guided therapy in intensive care unit patients: a multicenter, open-label, 
randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182(6):752-61.

25. Lagoa CE, de Figueiredo LF, Cruz RJ Jr, Silva E, Rocha e Silva M. Effects 



447Como escolher os alvos terapêuticos para melhorar a perfusão tecidual no choque séptico

einstein. 2015;13(3):441-7

of volume resuscitation on splanchnic perfusion in canine model of severe 
sepsis induced by live Escherichia coli infusion. Crit Care. 2004;8(4):R221-8.

26. van Haren FM, Sleigh JW, Pickkers P, Van der Hoeven JG. Gastrointestinal 
perfusion in septic shock. Anaesth Intensive Care. 2007;35(5):679-94. Review.

27. Gomersall CD, Joynt GM, Freebairn RC, Hung V, Buckley TA, Oh TE. 
Resuscitation of critically ill patients based on the results of gastric tonometry: 
a prospective, randomized, controlled trial. Crit Care Med. 2000;28(3):607-14.

28. Pittman RN. Oxygen transport and exchange in the microcirculation. 
Microcirculation. 2005;12(1):59-70. Review.

29. Ince C, Sinaasappel M. Microcirculatory oxygenation and shunting in sepsis 
and shock. Crit Care Med. 1999;27(7):1369-77. Review.

30. Fink MP. Cytopathic hypoxia. Is oxygen use impaired in sepsis as a result 
of an acquired intrinsic derangement in cellular respiration? Crit Care Clin. 
2002;18(1):165-75. Review.

31. De Backer D, Orbegozo CD, Donadello K, Vincent JL. Pathophysiology of 
microcirculatory dysfunction and the pathogenesis of septic shock. Virulence. 
2014;5(1):73-9. Review.

32. Sakr Y, Dubois MJ, De Backer D, Creteur J, Vincent JL. Persistent microcirculatory 
alterations are associated with organ failure and death in patients with septic 
shock. Crit Care Med. 2004;32(9):1825-31.

33. Trzeciak S, Dellinger RP, Parrillo JE, Guglielmi M, Bajaj J, Abate NL, Arnold 
RC, Colilla S, Zanotti S, Hollenberg SM; Microcirculatory Alterations in 
Resuscitation and Shock Investigators. Early microcirculatory perfusion 

derangements in patients with severe sepsis and septic shock: relationship 
to hemodynamics, oxygen transport, and survival. Ann Emerg Med. 2007; 
49(1):88-98, 98.e1-2.

34. Trzeciak S, McCoy JV, Phillip Dellinger R, Arnold RC, Rizzuto M, Abate NL, Shapiro 
NI, Parrillo JE, Hollenberg SM; Microcirculatory Alterations inResuscitation and 
Shock (MARS) investigators. Early increases in microcirculatory perfusion 
during protocol-directed resuscitation are associated with reduced multi-organ 
failure at 24 h in patients with sepsis. Intensive Care Med. 2008;34(12):2210-7.

35. De Backer D, Creteur J, Dubois MJ, Sakr Y, Koch M, Verdant C, et al. The 
effects of dobutamine on microcirculatory alterations in patients with septic 
shock are independent of its systemic effects. Crit Care Med. 2006;34(2):403-8.

36. Buwalda M, Ince C. Opening the microcirculation: can vasodilators be useful 
in sepsis? Intensive Care Med. 2002;28(9):1208-17. Review.

37. Spronk PE, Ince C, Gardien MJ, Mathura KR, Oudemans-van Straaten HM, 
Zandstra DF. Nitroglycerin in septic shock after intravascular volume resuscitation. 
Lancet. 2002;360(9343):1395-6.

38. Boerma EC, Koopmans M, Konijn A, Kaiferova K, Bakker AJ, van Roon EN, et al. 
Effects of nitroglycerin on sublingual microcirculatory blood flow in patients with 
severe sepsis/septic shock after a strict resuscitation protocol: a double-blind 
randomized placebo controlled trial. Crit Care Med. 2010;38(1):93-100.

39. Mathura KR, Vollebregt KC, Boer K, De Graaff JC, Ubbink DT, Ince C. 
Comparison of OPS imaging and conventional capillary microscopy to study 
the human microcirculation. J Appl Physiol (1985). 2001;91(1):74-8.


