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O coma | A semiologia, as causas e sua abordagem
Arlindo Guimas
Unidade de Cuidados Intermédios Médico-Cirúrgica, CHP-HSA

O compromisso do estado de vigília é um aspecto comum a várias entidades clínicas e o coma representa 
uma fase avançada do mesmo. O conceito de consciência tem sido amplamente discutido e redefinido de 
acordo com os avanços da neurociência, contudo o seu emprego na clínica do dia-a-dia é redutor de forma a 
simplificar a abordagem do médico. O doente consciente é aquele capaz que partilha com o examinador um 
estado mental com perceção de si mesmo e do ambiente. O coma é entendido como um estado com perda da 
consciência, semelhante ao sono, mas não reversível com a estimulação sensorial. Para compreender o coma, é 
fundamental entender a base neurofisiológica da consciência e os mecanismos fisiopatológicos que conduzem 
à sua perturbação. A substância reticular ascendente (SRA) e a sua actividade intrínseca são indispensáveis 
para a activação cerebral e para o estado de vigília. Os conhecimentos anatomo-funcionais foram contributos de 
Magoun e Moruzzi dos anos 30 e 40 do século XX. A SRA projecta-se do diencéfalo e porção alta da espinhal 
medula, passando pelos núcleos talâmicos para irradiar difusamente para a região cortical. O córtex íntegro 
permite um conjunto de funções neurológicas que são desactivadas de forma total ou parcial se houver disfunção 
da SRA, tornando a semiótica neurológica neste contexto subtil e refinada. O coma é a expressão de uma 
doença subjacente que envolve primariamente o cérebro ou o condiciona . São variadas as causas capazes de 
provocar uma disfunção dos elementos responsáveis pela vigília/consciência e podem ser agrupados em vários 
grupos, o que permitem estruturar a abordagem do mesmo: os tóxicos, as alterações endócrino-metabólicas, o 
traumatismo, a infecção, a hemorragia e a isquemia, encontram-se entre as mais comuns. A revisão sistemática 
de potenciais causas do coma é mandatória, sendo importante identificar todos os factores que podem contribuir 
para uma disfunção cerebral grave. Os dados da história clínica, do exame físico geral e do exame neurológico 
são cruciais para a etiologia do coma e a sua gravidade. Os exames complementares de diagnóstico são 
ferramentas fundamentais permitindo confirmação e exclusão de diagnósticos e cuja leitura deve ser cuidadosa 
pelas limitações inerentes dos resultados.
Na abordagem do doente comatoso deve haver preocupação pela sistematização de procedimentos. Tratando-
se de doentes críticos, é importante instituir o suporte vital adequado e, em simultâneo, optimizar as medidas 
neuroprotectoras, promovendo o aporte de oxigénio e glicose ao tecido cerebral por forma a limitar o dano. A 
gestão coordenada e adequada destes doentes aumenta a probabilidade de um diagnóstico precoce e um 
melhor prognóstico vital e funcional. Esta apresentação tem por objectivo a revisão do coma, mas com um âmbito 
de aplicabilidade com cariz mais orientado para a prática clínica de não neurologistas.
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A vigilância do estado de consciência nas Unidades Intermédias | O seu papel e escalas a aplicar
Janine Resende
Unidade de Cuidados Intermédios Médicos, CHVNG

- - - - - -

Crises convulsivas | O seu reconhecimento e abordagem – o estado da arte
João Chaves
Serviço de Neurologia, CHP-HSA

Crise epiléptica é a manifestação clínica de uma descarga anómala de um grupo ou da totalidade dos neurónios 
cerebrais.
A epilepsia caracteriza-se pela repetição espontânea de crises epilépticas. A epilepsia não é uma entidade 
nosológica homogénea. As epilepsias são doenças neurológicas com elevada prevalência na população geral.
Existem formas variadas de epilepsia, mas um aspecto que é comum é que as funções cerebrais estão 
temporariamente alteradas, dependendo os sintomas das áreas cerebrais afectadas. O diagnóstico é clínico 
e muitas vezes de suspeição. O acidente isquémico transitório, a enxaqueca com aura, a síncope, os tiques, o 
espasmo hemifacial, a cataplexia, as parasónias, a hiperventilação e as crises psicogéneas podem, muitas vezes, 
ser erradamente considerados como crises epilépticas. É a favor de crise epiléptica sempre que a alteração 
observada for espontânea, de curta duração (menor que 2 minutos), estereotipada e autolimitada.
As crises podem ser focais ou generalizadas. As crises focais podem apresentar-se de modos diferentes: com 
sinais motores e/ou sintomas somato-sensitivos, sensoriais, autonómicos ou psíquicos. A consciência pode 
estar intacta ou alterada. As crises motoras podem consistir em movimentos clónicos, tónicos, hipermotores 
de um membro, de um hemicorpo ou da hemiface, ou consistir em movimentos versivos da cabeça ou do 
tronco. Sensações tácteis, parestesias, flashes, distorções visuais, sintomas auditivos, olfactivos, gustativos ou 
vertiginoso podem ser exemplos de crises somato-sensoriais. As crises disautonómicas podem traduzir-se por 
sensação epigástrica, sudorese, “flushing”, piloerecção, midríase. Os sintomas psíquicos incluem medo, raiva, 
sensação de “já vi”, ou “já vivi”. As crises focais podem evoluir (por propagação da atividade elétrica) para 
generalização secundária.
As crises generalizadas podem ser: ausências, com paragens breves na actividade; mioclonias com movimentos 
musculares bruscos bilaterais; crises tónicas que consistem em espasmos tónicos da musculatura axial e facial 
associada à flexão das extremidades superiores e à extensão dos membros inferiores; crises clónicas que 
consistem em contracção rítmica (mais lenta que nas mioclonias); crises atónicas em que há perda súbita do 
tónus e crises tónico-clónicas. 
A caracterização semiológica detalhada da crise tem um grande valor para a classificação das crises e para 
inferir da área de início ictal das crises. A TAC cerebral e a RMN encefálica podem ajudar a determinar a etiologia 
das crises focais. Em caso de dúvidas no diagnóstico, o EEG de rotina e a monitorização vídeo-EEG podem 
ajudar no diagnóstico diferencial de crise epiléptica.

O doente com AVC pós-trombólise | O que monitorizar e como proceder. O papel da enfermagem
Elsa Freitas
Unidade de Cuidados Intermédios Médico-Cirúrgica, CHP-HSA

O acidente vascular cerebral (AVC) é a principal causa de morte e incapacidade crónica em Portugal e a terceira 
causa de morte nos Estados Unidos da América. Portugal lidera na taxa de incidência de AVC na Europa, o qual 
pode ocorrer em qualquer idade, sendo contudo mais prevalente em indivíduos com idade superior a 55 anos.
O AVC consiste numa lesão vascular aguda no encéfalo e existem dois grandes tipos: AVC isquémico e 
hemorrágico. Dos mais de 25 mil internamentos por ano no nosso país causados por este evento, estima-se que 



Resumos  |  2º meeting - monitorização  em cuidados intermédios  2012     |   pag |  3 | 15

RESUMOS

monitorização em cuidados intermédios
2º meeting

cerca de 80% são de etiologia isquémica. A principal causa da isquemia é a interrupção da circulação sanguínea 
cerebral provocada por trombos ou êmbolos. O diagnóstico é essencialmente clínico, mas é por regra confirmado 
através da realização de uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética.
O AVC foi, até 1996, considerado uma fatalidade, não existindo qualquer tipo de tratamento ou investimento 
- a abordagem do doente com AVC consistia apenas na estabilização do quadro clínico, na programação da 
reabilitação funcional com vista à diminuição dos défices causados, e na educação para a saúde com o objectivo 
de alteração dos factores de risco concorrentes. Portanto, não existia qualquer terapêutica para actuar em fase 
aguda com o objectivo de salvar o parênquima encefálico potencialmente viável.
Actualmente, sabe-se que ao restabelecer o fluxo sanguíneo do tecido cerebral em risco é possível a recuperação 
dessa zona afectada. Foi em 1996, aprovada pela Food and Drug Administration (FDA), que surgiu uma das 
técnicas de reperfusão mais importantes e que hoje é tida como tratamento padrão do AVC isquémico – a 
trombólise endovenosa – que consiste na utilização de activador de plasminogénio tecidual recombinante (rTPA, 
alteplase) durante as primeiras 3 a 4,5 horas após o início dos sintomas.
A prática clínica e de enfermagem em ambiente de cuidados especializados ao doente com AVC agudo, como 
em Unidades de Cuidados Intermédios, têm mostrado os seus ganhos e benefícios. Idealmente, é neste ambiente 
de cuidados que a equipa multidisciplinar desempenha um papel fulcral no tratamento e MONITORIZAÇÃO dos 
mais variados parâmetros, sinais e sintomas do doente com AVC, pré e pós-trombólise.
De acordo com The European Stroke Organization há um “tratamento geral” que deverá ser implementado, pois 
reune as estratégias terapêuticas que visam estabilizar o doente crítico, a fim de controlar problemas sistémicos 
que possam afectar a recuperação do AVC. O “tratamento geral” inclui cuidados respiratórios e cardíacos, 
controlo metabólico e dos fluídos, controlo da pressão arterial, a prevenção e o tratamento de situações como 
convulsões, tromboembolismo venoso, disfagia, pneumonia de aspiração, outras infecções, ou úlceras de 
pressão, e ocasionalmente o controlo de pressão intracraniana elevada. É prática comum controlar activamente 
o estado neurológico e as funções fisiológicas vitais, como a pressão arterial, pulso, saturação de oxigénio, 
glicemia e temperatura. O estado neurológico pode ser monitorizado utilizando escalas neurológicas validadas 
como a NIH Stroke Scale ou a Scandinavian Stroke Scale. No que respeita à frequência, periodicidade de toda a 
monitorização, não há evidência que reflicta um intervalo ideal, mas a experiência enquanto profissionais de uma 
unidade intermédia, traduz que há beneficio numa monitorização contínua, principalmente nas primeiras 24 horas 
após trombólise. Os métodos de monitorização mais invasivos, como a monitorização da pressão intracraniana, 
são apenas utilizados em grupos de doentes altamente seleccionados.
Concluí-se assim, que a abordagem a este tipo de doentes, requer um conjunto de conhecimentos e domínio 
de técnicas que devem ser realizados por profissionais em ambiente hospitalar que proporcione a máxima 
segurança, vigilância e monitorização.

A semiologia da doença respiratória aguda | Sinais clínicos de gravidade e o papel da gasometria
Andrea Mateus
Serviço de Medicina, CHP-HSA

O Sistema Respiratório integra dois componentes fundamentais: a bomba ventilatória e a unidade de trocas 
gasosas - pulmão. A estrutura anatómica e organizacional única do pulmão permite que este tenha a estabilidade 
mecânica necessária ao sucesso da sua função primordial: fornecimento do O2 ao sangue em próxima relação 
com as necessidades de O2. A compreensão do pulmão como órgão e das suas unidades funcionais tem 
consequências práticas importantes. 
A leitura da semiologia respiratória (onde a dispneia é o sintoma dominante) em contínuo com as alterações 
fisiológicas subjacentes representam, na prática clínica, desafios constantes a exigir trabalho diagnóstico, 
monitorização e terapêutica tão diversificada quanto vital. Entende-se assim que a gasometria seja a interface 
crucial na objectivação e estratificação da gravidade clínica. A sua leitura sistematizada permite uma avaliação 
rápida e decisiva em dois campos de actuação: processo diagnóstico e estratégia terapêutica.
Propõe-se assim o estabelecer do diálogo recíproco e uno – do doente para a fisiopatologia, da fisiopatologia 
para o sintoma e do sintoma para a monitorização. Bem vindos!
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O início do suporte ventilatório (invasivo e não invasivo) | Critérios clínicos e laboratoriais
Piedade Amaro
Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios, CHEDV

- - - - - - - 

VNI | A adesão do doente à terapêutica e vigilância
Adriana Antunes
Unidade de Cuidados Intermédios Médico-Cirúrgica, CHP-HSA

Coloca-se a opção da Ventilação Não Invasiva (VNI) como tratamento de uma patologia respiratória, seja ela 
aguda ou crónica em fase agudizada, quando o tratamento com máscara de oxigénio convencional não é 
suficiente para favorecer eficazes trocas gasosas e diminuir o esforço respiratório. Apesar de se tratar de um 
método não invasivo, a colaboração do doente é essencial, assim como a experiência e a perfeita articulação da 
equipa multidisciplinar já que são factores que vão contribuir para a eficácia da VNI.
A comunicação e a articulação entre os vários elementos da equipa multidisciplinar contribuem para reduzir o 
tempo de espera para o início da terapêutica e, assim, minimizar ou até mesmo eliminar possíveis sequelas. 
Na prática, se esta articulação existir, permite preparar a unidade personalizada ao doente, reunir o material 
necessário para uma possível intervenção emergente e, no caso particular da VNI, permite preparar todo o 
material, assim como programar parâmetros do ventilador, tudo no sentido de potenciar o não agravamento e a 
rápida recuperação da situação clínica do doente.
Por outro lado é fundamental incluir o doente no processo de tratamento, principalmente para um doente que nunca 
fez VNI, explicando-lhe os procedimentos e demonstrando a importância da sua colaboração, promovendo assim 
a confiança e sensação de segurança. A dispneia, dor e o desconforto devem ser minimizados ou eliminados; a 
ansiedade, a intolerância à máscara e a dessincronia com o ventilador devem ser focos de atenção da equipa de 
enfermagem, de forma a identificá-los precocemente e assim reduzi-los ou preferencialmente eliminá-los o mais 
rápido possível.
Numa primeira fase, minimizar as fugas, o espaço morto e aumentar o conforto são dos desafios mais importantes 
para quem manipula a VNI. Desta forma, a monitorização surge como passo fundamental para promover a 
sua eficácia e para reduzir as complicações associadas. A monitorização da Saturação de Oxigénio (SpO2) 
- parâmetro importante a ser avaliado, com objectivos propostos que devem ser adequados de acordo com a 
patologia “base” do doente -, da Frequência Respiratória (FR), da Frequência Cardíaca (FC) e da Tensão Arterial 
(TA) por um lado e a observação directa do doente, avaliando assim o estado de consciência, os movimentos 
respiratórios e o conforto e/ou sinais de agitação/ansiedade, por outro, permitem identificar precocemente 
sinais de desadaptação ou má tolerância ao tratamento reduzindo assim as possibilidades de complicações e 
agravamento da situação clínica do doente, promovendo desta forma para o sucesso da VNI.
Em suma, as vantagens de existir uma perfeita articulação, conhecimento e treino da equipa multidisciplinar, 
em especial da equipa de enfermagem na atenção directa ao doente são inúmeras, sendo a mais importante 
a reabilitação do doente no mínimo tempo possível, potenciando a máxima capacidade funcional possível e 
permitindo assim melhorar a sua qualidade de vida.
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ECG | O que é importante reconhecer
André Luz
Serviço de Cardiologia, Unidade de Hemodinâmica, CHP-HSA

A monitorização contínua de electrocardiograma (ECG) em unidades de cuidados intermédios (UCI) é facilmente 
justificada pela gravidade e complexidade dos doentes admitidos neste nível de cuidados. Importa por isso 
identificar as alterações do ECG que podem ser dependentes de patologia cardíaca ou secundárias a um 
distúrbio multissistémico. O objectivo desta apresentação visa, em primeiro lugar, discutir o perfil clínico do 
doente que justifique a monitorização contínua do ECG, e reconhecer a monitorização simplificada com algoritmos 
para a realização automática de ECG de 12 derivações em tempo real. Seguidamente, identificar as principais 
alterações de ECG do doente internado em UCI, a saber, as perturbações de ritmo, a análise do segmento ST e 
o prolongamento do intervalo QT.

Telemetria | O seu contributo para a vigilância clínica
Álvaro Ferreira
Unidade de Cuidados Intermédios Médico-Cirúrgica, CHP-HSA

- - - - - - - 

Downstaging das Unidades Intensivas Coronárias | O lugar das Unidades Intermédias
Catarina Gomes
Serviço de Cardiologia, CHP-HSA

A criação das primeiras Unidades Coronárias remonta aos anos 60 sendo inicialmente planeadas para a 
monitorização de doentes com enfarte agudo do miocárdio, de forma a permitir o diagnóstico precoce e tratamento 
da fibrilação ventricular. Desde aí, o objectivo destas Unidades tem evoluído em sintonia com os rápidos avanços 
nas estratégias de diagnóstico e terapêutica da patologia cardíaca aguda. À melhor compreensão dos mecanismos 
fisiopatológicos das síndromes coronárias agudas, da insuficiência cardíaca aguda e das arritmias, associaram-
se avanços farmacológicos e tecnológicos na área da monitorização hemodinâmica invasiva, procedimentos 
percutâneos e dispositivos de assistência ventricular. A admissão de doentes cada vez mais complexos e com 
mais comorbilidades, levou a que um novo estatuto fosse proposto – o de Unidades de Cuidados Intensivos 
Cardíacos. 
Também a partir dos anos 60, as Unidades de Cuidados Intermédios tornaram-se uma realidade na organização 
hospitalar. Inicialmente mais vocacionadas para o downstaging dos doentes provenientes das Unidades 
Coronárias, assumem-se cada vez mais como Unidades multidisciplinares, melhorando o outcome dos doentes 
que, apesar de não necessitarem de cuidados intensivos, beneficiam de cuidados mais diferenciados do que os 
prestados numa enfermaria geral.
Com a ênfase actual na contenção de custos e a necessidade constante de melhoria na qualidade dos serviços, 
o lugar das Unidades Intermédias, nomeadamente o seu papel nos doentes com patologia cardíaca aguda, 
encontra-se cada vez mais em discussão. 
Bem vindos a essa discussão.
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PVC | Porquê monitorizá-la, em que situações fazê-lo, que ilações tirar
Domingos Fernandes
Unidade de Cuidados Intermédios, CHNE

- - - - - - - -

Valor da PVC | Correlação com a TVJ, RHJ e avaliação ecográfica da variabilidade da VCI
Pedro Vita
Unidade de Cuidados Intermédios Médico-Cirúrgica, CHP-HSA

A capacidade de avaliação do volume intravascular é fundamental para a abordagem dos doentes críticos e 
compreensão da sua evolução clínica. O deficit de volume intravascular pode levar à diminuição do oxigénio 
tecidular e dificultar o metabolismo oxidativo, enquanto o excesso de volume conduz à anasarca, compromisso 
das trocas gasosas e da função intestinal. A Pressão Venosa Central (PVC), apesar das suas inúmeras limitações, 
pode ser extremamente útil, desde que sejam compreendidos os seus princípios básicos, indicações e limitações. 
Resulta do somatório de um conjunto de interações complexas entre: o volume endovascular, as funções auricular 
e ventricular direitas, o tónus vasomotor e a pressão intracavitária. Dada a existência de factores confundidores 
na sua interpretação, é mais útil nos doentes sem doença cardíaca ou pulmonar prévia. As principais indicações 
major para a sua medicação são: o choque, a gestão de volume em doentes com compromisso da função 
cardiovascular, na suspeita de tamponamento cardíaco e na goal-directed therapy da sépsis grave. Um valor <6 
cm H2O é consistente com uma diminuição do retorno venoso e sugere depleção de volume ou diminuição do 
tónus vasomotor (sépsis, lesão medular, bloqueio simpático). Contudo, a resposta da PVC ao fluid challenge é 
mais importante que qualquer valor inicial, principalmente quando analisada em conjunto com outros parâmetros 
como a tensão arterial e o débito urinário. Todavia, a medição da PVC é um método invasivo com necessidade 
de um catéter venoso central. A turgescência venosa jugular e o refluxo hepato(abdomino)-jugular são sinais 
semiológicos clássicos de estimativa da PVC e da volémia, mas de medição precisa difícil e pouco reprodutível 
entre observadores. A avaliação da veia cava inferior (VCI) por ecocardiografia transtorácica via abordagem 
subcostal é um método da cabeceira não-invasivo dinâmico que permite estimar a volémia, baseado no diâmetro 
da VCI (dVCI) e na variabilidade respiratória, sendo executado de forma diferente consoante o doente está em 
ventilação mecânica ou espontânea. A probabilidade de uma PVC baixa é maior quando o dVCI é menor que 
10mm e uma PVC aumentada é esperada quando esse diâmetro é superior a 20mm. O dVCI é estima a volémia 
e não a resposta ao volume. A medição do dVCI nas duas fases da respiração permite diferenciar os doentes 
com elevação da PVC. Num individuo saudável, em ventilação espontânea, as variações cíclicas da pressão 
intra-torácica, que aumenta na inspiração, causam variações no retorno venoso condicionando uma redução de 
cerca de 50% no dVCI. A correlação entre o dVCI e a variabilidade respiratória, correlaciona-se com o valor da 
PVC: colapso total inspiratório e dVCI < 15mm implica PVC 0-5 cmH2O, colapso > 50% e dVCI entre 15-25mm 
implica PVC 5-10 cmH2O, colapso < 50 % e dVCI entre 15-25mm implica PVC 11-15 cmH2O, colapso < 50 
% e dVCI > 25mm implica PVC 16-20 cmH2O, ausência de variabilidade respiratória e dVCI > 25mm implica 
PVC > 20 cmH2O, sendo estes valores válidos apenas para doentes em ventilação espontânea. Nos doentes 
ventilados, a pressão positiva dilata a VCI e em alternativa pode ser utilizado o index de colapsibilidade da 
VCI o qual é determinado pelo rácio entre a diferença dos diâmetros inspiratório e expiratório da VCI, sobre o 
diâmetro expiratório. O cut-off de 18% e valores superiores predizem um aumento do débito cardíaco com o fluid 
challenge. Para a sua medição precisa, a sedação deve ser de modo a não haver ventilações espontâneas e um 
volume corrente de 10mL/kg durante a medição (~20 segundos), não estando demonstrados efeitos deletérios a 
utilização pontual destes parâmetros, voltando-se de seguida aos parâmetros ventilatórios prévios a que o doente 
estava sujeito. Em conclusão, existem vários métodos para avaliar a volémia, tais como: exame objectivo (TVJ 
e RHJ], medição da PVC, marcadores bioquímicos, bioimpedância, avaliação ecográfica da VCI; mas nenhum 
deles de forma isolada permite estimar a volémia e prever a resposta ao volume. A combinação adequada de 1 
ou mais métodos, que serão diferentes consoante as várias fases e locais de abordagem dos doentes críticos, 
contribuirá para uma melhor gold-directed therapy e compreensão da evolução status clínico dos nossos doentes.
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PAM e traçado da Linha Arterial | A importância na monitorização do doente agudo e no 
reconhecimento das síndromes clínicos
Alexandre Pinto
Unidade de Cuidados Intermédios Médico-Cirúrgica, CHP-HSA

A avaliação da pressão arterial é um índice hemodinâmico básico, frequentemente utilizado para orientar 
e monitorizar intervenções de ordem terapêutica, especialmente no doente crítico. Os estados de choque, a 
emergência hipertensiva e o uso e manuseio de fármacos vasoactivos, são exemplos de indicação para 
monitorização da pressão arterial de forma invasiva.
A cateterização do leito arterial através do método Seldinger, e da sua conexão ao transdutor permite a conversão 
de um sinal mecânico num sinal eléctrico que é transmitido para um monitor e depois amplificado e projectado 
como onda analógica.
A curva da pressão arterial (CPA) apresenta em situações fisiológicas uma morfologia própria, sendo formada 
por vários componentes como o braço ascendente ou anacrótico, o pico sistólico, a incisura dicrótica e o braço 
descendente. Da leitura da curva identifica-se de imediato o valor da pressão arterial sistólica e diastólica e outros 
parâmetros indirectos como a pressão de pulso e a pressão arterial média (PAM).  
A avaliação da resposta dinâmica (RD) é o método utilizado para determinar se o sistema de monitorização 
hemodinâmica está a reproduzir de forma adequada a pressão arterial. A RD é determinada por 2 factores, 
a frequência de ressonância ou frequência natural do sistema (frequência à qual o sistema oscila quando 
estimulado) e pelo coeficiente de amortecimento ( medida de rapidez que um sistema oscilante atinge a baseline 
após estímulo), sendo aferida por intermédio do rapid-flush test. Um sistema com coeficiente de amortecimento 
elevado absorve energia mecânica diminuindo a sua transmissão. Tal reflectir-se-á ao nível da morfologia da CPA 
(sistema overdamped). O problema neste contexto pode residir na presença de bolhas de ar no sistema, tubos 
demasiado longos ou excesso de stopcocks.
Todavia, sublinhe-se que um aspecto overdamped-like pode estar presente em situações patológicas como na 
estenose aórtica e nos estados de baixo débito cardíaco. Desta forma percebe-se a importância da resposta ao 
teste da RD ao permitir a aferição da causa inerente à alteração da morfologia da curva, que pode estar radicada 
na condição patológica do doente ou num problema do sistema de monitorização.
O pulso paradoxal, o pulso bigeminal, o pulso biesférico e o pulso alternans constituem exemplos de alterações 
à normal anatomia da curva da linha arterial, e que podem traduzir a presença de determinadas patologias. 
A PAM é um parâmetro hemodinâmico estável dado ser menos influenciado pelo método de monitorização, local 
de inserção do cateter e pela RD do sistema. Proporciona a melhor estimativa da pressão aórtica central e é o 
maior parâmetro hemodinâmico monitorizado pelo sistema neurohormonal para controlo da pressão arterial.
Uma avaliação inapropriada da pressão arterial pode ter repercussões ao nível do diagnóstico bem como a nível 
da gestão terapêutica.

Encefalopatia | A patofisiologia, apresentação clínica e principais causas, como monitorizar. O papel 
da amónia sérica.
Filipe Nery
Unidade de Cuidados Intermédios Médico-Cirúrgicos, CHP-HSA

A encefalopatia hepática (EH) é uma doença neuropsiquiátrica que surge como complicação major da doença 
hepática aguda ou crónica, sendo uma síndrome com um espectro alargado de apresentação, variando de uma 
alteração subtil do comportamento até ao coma profundo e morte.
Os mecanismos que levam ao desenvolvimento da EH são vários, complexos, e dependem em parte se estamos 
na presença de falência hepática aguda ou de uma complicação da cirrose com uma instalação progressiva e 
crónica.
A amónia e o manganésio são, entre as substâncias neurotóxicas aquelas que mais se correlacionam com a EH. 
Na insuficiência hepática a diminuição da capacidade de destoxificação da amónia (provinda do tubo digestivo 
via sistema porta) a ureia induz alterações a nível dos astrócitos e neurotransmissão. Nos astrócitos, a glutamina 
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sintetase promove a destoxificação da amónia a glutamina, a qual se vê aumentada nos estados hiperamonémicos 
conduzindo ao edema astrocitário e subsequente edema cerebral com potencial de herniação e morte.
A concentração de amónia sérica varia de acordo com o tempo que medeia entre a colheita e a sua quantificação 
no laboratório, o método usado para a sua determinação, se de origem arterial ou venosa, a idade e sexo do 
doente, a coexistência de cirrose hepática, o exercício físico, o consumo de tabaco, etc. 
Em suma, a EH é uma síndrome clínica, classificada de acordo com a existência ou não de doença hepática de 
base (Working Group on Hepatic Encephalopathy) directamente correlacionada com a ausência ou presença de 
shunts portossistémicos, e com um espectro alargado de apresentação (Classificação de West Haven) que pode, 
nas suas expressões mais graves, ser traduzida por um estado comatoso. A amónia, implicada na patofisiologia 
da EH parece ter pouca correlação com a clínica, podendo ser importante o seu doseamento para destrinçar a 
EH de outros distúrbios da consciência, mas dificilmente como forma de monitorização laboratorial da EH.

A gestão e tratamento dos vários tipos de encefalopatia | Enfermaria geral vs Unidade Intermédia 
vs Serviço de Cuidados Intensivos
Diana Valadares
Unidade de Cuidados Intermédios Médico-Cirúrgica, CHP-HSA

Após o diagnóstico de Encefalopatia Hepática (EH), baseado nas alterações do estado de consciência, assim 
como das  funções neuromotoras, a preocupação do clínico deve ser a alocação correcta do doente. A gestão e 
tratamento adequados depende da gravidade da encefalopatia hepática. Inicialmente, os clínicos devem avaliar a 
capacidade do doente de assegurar  a via área, o que não está patente nos graus mais elevados de EH, devendo 
todos os doentes com estas características serem admitidos em âmbito de cuidados intensivos. Já aqueles 
que apresentem apenas défices de atenção, erros de cálculo simples ou alterações do padrão de sono podem 
ser geridos em âmbito de internamento. Quando admitidos na enfermaria geral, o mais importante, é mesmo 
a monitorização do estado de consciência já que um doente pode agravar o seu grau de EH e posteriormente 
carecer de admissão numa unidade mais diferenciada. 
O tratamento deve ser dirigido aos factores precipitante da EH, nomeadamente,  hemorragia digestiva, infecção, 
deplecção vascular pelo uso de diuréticos, diarreia, vómitos, obstipação, consumo de benzodiazepinas, entre 
outros. O tratamento adequado a cada situação, eficaz e com um ritmo de correcção adequado pode melhorar 
em horas o grau de EH. O tratamento deve incluir o episódio agudo de EH, no entanto, dependendo da causa esta 
também pode ser prevenida, como são os casos em que há um aumento de compostos azotados. Desta forma o 
objectivo da terapêutica de prevenção é diminuir a quantidade de azoto no intestino e diminuir a acumulação de 
amónia, através do uso de laxantes dissacarídeos não absorvíveis e/ou antibióticos oral. A gestão e tratamento 
da EH são condições indissociáveis na mentalidade do clinico, sendo que a avaliação clínica deve ser a pedra 
basilar na orientação correcta de todos os doentes que apresentem tal disfunção.

A coagulopatia na doença hepática aguda | Monitorização e abordagem
Manuel Campos
Serviço de Hematologia, Unidade de Trombose e Hemostase, CHP-HSA

A coagulopatia na insuficiência hepática é considerada como uma das alterações clínicas com mais expressão 
e com uma diversidade etiológica relevante.
As principais causas da coagulopatia na insuficiência hepática são: a) alteração do número e função plaquetária, 
b) estados de hiperfibrinólise, c) deficiência de factores de síntese hepática vitamina K dependentes, d) alterações 
dos inibidores das serinoproteases, nomeadamente Proteína C e S e antitrombina,.e) alterações quantitativas e 
qualitativas do fibrinogénio.
Este conjunto de alterações pode concorrer para a Coagulopatia de Consumo Crónica CID com todas as 
implicações clínicas daí decorrentes.
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A avaliação laboratorial para o diagnóstico da coagulopatia na insuficiência hepática inclui:
1. Contagem de plaquetas e eventualmente avaliação da função plaquetária por PFA
2. Estudo global da hemostase com TP e avaliação do RNI
3. Estudo de quadros de hiperfibrinólise, Dimeros D
4. Doseamentos de fatores V e VII
5. Avaliação de inibidores das serinoproteases (investigação).
6. Doseamento do fibrinogénio

O tratamento da coagulopatia da insuficiência hepática é multifatorial e depende da transfusão de plaquetas, 
Plasma total Congelado e eventualmente complexos protrombínicos e concentrados de fibrinogénio.
As complicações vasculares hepáticas agudas como a trombose da veia porta ou Budd-Chiari são situações que 
requerem um diagnóstico de trombofilia adequado e tratamento anticoagulante específico.
Apresenta-se um algoritmo de decisão no tratamento das situações hemorrágicas e preparação para manobras 
invasivas nos doentes com insuficiência hepática, procedimentos em curso e apoiados por conferencias de 
consenso no CHP-HSA.

Disfunção hepática aguda | Outros parâmetros clínicos e analíticos a vigiar
Helena Pessegueiro Miranda
Unidade de Transplante Hepato-Pancreático, CHP

Falência hepática fulminante (FHF) ou falência hepática aguda é uma síndrome complexa e de evolução rápida 
caracterizada pelo início abrupto de icterícia, alterações da coagulação e encefalopatia hepática na ausência de 
doença hepática prévia. Actualmente a definição abrange situações de excepção, em que pode existir cirrose, 
mas que se podem apresentar de modo agudo, desde que diagnosticadas num intervalo de tempo inferior a 
26 semanas: a doença de Wilson, a hepatite B adquirida de modo vertical e a hepatite autoimune. Têm sido 
utilizadas diferentes terminologias na FHF, mas sem grande utilidade para o conhecimento do prognóstico.
Apesar de mais recentemente dispormos de estudos prospectivos sobre a FHF, realizados a partir de centros 
de referência, mais frequentemente de unidades de transplantação, eles não representam a sua verdadeira 
incidência, onde podem não ser referenciados os doentes com gravidade menor, com idade mais avançada ou 
com outras morbilidades, como a presença de neoplasias e o abuso de drogas. A dificuldade em realizar estudos, 
necessariamente multicêntricos, e a possibilidade de transplante de muitos dos doentes dificultam estudos sobre 
o prognóstico e factores que o influenciem.
O transplante hepático constitui o único tratamento nos doentes em que não existe capacidade de regeneração 
hepática suficiente para manter a vida. O início da transplantação coincidiu com uma melhoria notável da 
sobrevivência global dos doentes com FHF (15% vs. ≥ 60%). Esta melhoria também depende da melhoria da 
capacidade de tratar doentes críticos, bem como da proporção crescente de doentes com intoxicação pelo 
paracetamol observada nos últimos anos e que apresentam melhor prognóstico. Porém, a capacidade real 
de transplantar os doentes com FHF com indicação e em prioridade continua a ser muito inferior à desejada, 
podendo ser apenas de 25% dos doentes com indicação. Torna-se assim fundamental conhecer factores que 
nos ajudem a predizer a evolução destes doentes, de modo a identificar os que necessitam de transplante por 
não sobreviverem se o transplante não for realizado, bem como identificar as condições que não aconselham o 
transplante por se preverem resultados não aceitáveis e não justificarem a utilização de um enxerto.
Existem diferentes modos de pontuação utilizados na avaliação do prognóstico na FHF, não sendo nenhum deles 
satisfatório, provavelmente pela influência que as diferentes etiologias podem ter no prognóstico. De um modo 
geral têm uma especificidade aceitável, mas uma baixa sensibilidade na avaliação do prognóstico. 
A admissão dos doentes com FHF em unidade de cuidados diferenciados, a rápida comunicação com os centros 
de transplantação e o cuidado em evitar todo o tipo de acidentes iatrogénicos são fundamentais para o seu 
manejo, e implicam um prognóstico cada vez mais favorável.
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A lesão renal aguda | A primeira abordagem ao doente
Josefina Santos
Serviço de Nefrologia, CHP-HSA

A insuficiência renal aguda (IRA) é uma patologia frequente, que conduz a complicações potencialmente graves, 
especialmente em doentes hospitalizados. 
Estudos epidemiológicos recentes demonstraram um aumento da mortalidade associada à IRA, especialmente 
se há necessidade de diálise, além de que existe uma relação entre a IRA e o risco de progressão para a 
insuficiência renal crónica. 
Apesar dos avanços no conhecimento sobre a sua fisiopatologia e epidemiologia, as estratégias atuais 
de prevenção são insuficientes, e não existem outras opções de tratamento além das técnicas dialíticas de 
substituição da função renal. 
Este facto pode dever-se à falta de critérios de diagnóstico estandardizados e ao uso de marcadores de filtração 
glomerular que não são sensíveis nem específicos. 
O conceito de Lesão renal aguda (LRA) tem sido nos últimos anos alvo de múltiplas discussões e controvérsias. 
Na tentativa de uniformização dos critérios diagnósticos e de classificação da IRA o Acute Dialysis Quality Initiative 
(ADQI) Group em 2002 e o Acute Kidney Injury Network (AKIN) em 2004 propuseram uma nova classificação. 
Em termos etiológicos podemos classificar a IRA em pré renal, intrínseca e pós renal, sendo as etiologias pré 
renal e a necrose tubular aguda as mais comuns. 
Esta apresentação irá focar-se essencialmente sobre a avaliação inicial do doente com LRA, usando uma 
abordagem sistemática, através da história clínica, exame objectivo e dados analíticos, que permita fazer o 
diagnóstico diferencial entre as diferentes etiologias, e identificar as situações e os doentes de risco de LRA.

Lesão renal aguda | Monitorização clínica e laboratorial
Maria João Rocha
Serviço de Nefrologia, CHP-HSA

Ainda que descrita em alguns textos da antiga Grécia, a definição  da síndrome de lesão renal aguda (LRA), tem 
sido fonte de discórdia na comunidade nefrológica e, na maioria dos centros, era, até recentemente, operacional e 
muito variável. Hoje em dia a LRA é vista como complicação frequente e potencialmente catastrófica em doentes 
hospitalizados e o seu impacto no prognóstico dos doentes, mesmo nas formas mais ligeiras, é reconhecido. 
A identificação de doentes em risco de LRA e a sua prevenção  tem estado no centro do debate nefrológico 
nos últimos anos. Como consequência assiste-se a um esforço crescente no sentido da uniformização da sua 
definição bem como da identificação das melhores ferramentas de monitorização funcional renal, com ênfase no 
diagnóstico precoce. 
Do nosso encontro espero que resulte um conhecimento dos factores de risco para LRA, os marcadores 
clinicamente relevantes de função/lesão renal e suas limitações, bem como um reconhecimento das complicações 
associadas a esta síndrome por forma a permitir um plano de monitorização abrangente do doente. 
Até breve!

Técnicas de substituição de função renal na LRA | Quando iniciar, as diferentes técnicas e o local 
ideal
Ana Ventura
Serviço de Nefrologia, CHVNG

- - - - - - - 
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A Pancart | Parâmetros a incluir e sua importância na gestão do doente agudo 
Pedro Marcos
Unidade de Cuidados Intermédios Médico-Cirúrgica, CHP-HSA

Os registos de enfermagem como parte integrante na prestação de cuidados são importantes por vários motivos. 
Além do mais, a elaboração dos registos encontra-se legislada no decreto de lei N.º 437/91 que regulamenta a 
carreira de enfermagem, no decreto de lei N.º162/96 que constitui o Regulamento do Exercício Profissional dos 
Enfermeiros (R.E.P.E.) e no decreto de lei N.º104/98 (Ordem dos enfermeiros). Assim a elaboração dos registos 
tem enquadramento legal contemplada na lei portuguesa.
A Pancart- é uma folha de registo e monitorização horária dos parâmetros vitais do doente de forma a facilitar 
a sua visualização/ registo e transmissão desses dados a toda a equipa. Desta forma é possível ter uma visão 
ao longo do dia do comportamento desses mesmos parâmetros, assim como a observação de alterações vitais 
importantes e a sua comparação com dias anteriores.
É ou deve ser de fácil consulta e de fácil registo permitindo identificar facilmente qualquer alteração de forma a 
prevenir situações agudas. É essencial que o registo seja rigoroso, completo e realizado de forma correcta.
A Pancart tem como objectivos: comunicação, planeamento de cuidados, auditoria, investigação, educação, 
documentos legais, documentos históricos.
Parâmetros a incluir:
A pancart é constituída por um cabeçalho onde se encontram a identificação do doente, a identificação do 
hospital e da unidade, a data, nº de folha, cama do doente e um campo para a identificação do enfermeiro de 
turno.
A folha permite um registo das 24 horas, podendo o seu intervalo ser definido por cada unidade a quando da 
estruturação da mesma, sendo o mais frequente, das 0h às 23h. Possibilita o registo horário, embora dependendo 
da unidade as monitorizações possam ser segundo a prescrição médica. Por norma em cuidados intensivos a 
parametrização é horária e em cuidados intermédios de 2 em 2 horas, de forma a uniformizar os registos e facilitar 
a organização do trabalho.
Os parâmetros a incluir deverão seguir um esquema intuitivo dando enfase aos mais importantes e seguindo 
uma ordem lógica. Monitorização vital, ventilação, presença de secreções, dor, consciência, posicionamentos, 
análises e exames, monitorização hídrica e balanço, cateterismos, úlceras e feridas e um espaço para notas e 
observações. Deverá também haver sempre espaço para incluir parâmetros não especificados na folha, podendo 
já ser incluído um campo para a medicação administrada em SOS. A inclusão de grelhas com legendas e siglas 
deve também ser bem estruturada, de forma a facilitar o registo e a leitura.

A informatização da Pancart
Já existem versões em estudo para registo electrónico dos parâmetros de uma pancart.
A sua elaboração e estruturação deve seguir a mesma linha da versão em papel, no sentido de facilitar o registo 
e a observação rápida e intuitiva de todos os parâmetros mas como em tudo, existem vantagens e desvantagens 
neste tipo de versão electrónica. 
Em ambas as plataformas, informática ou papel, o registo completo, conciso e objectivo é essencial, pois é a 
garantia da qualidade assistencial. Se os registos não são bem-feitos, o que pensar do cuidado? Como comprovar 
que a assistência foi devidamente prestada, se não há registos da mesma? Além da garantia da qualidade, o 
mesmo garante ainda a continuidade da assistência, além de servir de meio de comunicação entre os membros 
da equipa de enfermagem e os demais componentes da equipa de saúde.

A hipo e hiperglicemia para a admissão na UIM | Dados semiológicos e principais causas
Miguel Costa
Serviço de Medicina Interna, HSMM

- - - - - - - -
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Monitorização da glicemia capilar em cuidados intermédios | Os objectivos e como obter o melhor 
controlo – o estado da arte
Rosa Maria Príncipe
Serviço de Endocrinologia, HPH

É comum os doentes críticos apresentarem hiperglicemia. A evidência mostra uma melhoria na sobrevivência dos 
doentes críticos cirúrgicos que têm um melhor controlo glicémico. No entanto, os dados relativos aos doentes com 
patologias médicas não são tão claros. Enquanto esperamos mais dados de estudos multicêntricos, a evidência 
actual é favorável, devido à diminuição da mortalidade, ao controlo da glicose nas Unidades de Cuidados 
Intermédios, apesar da possibilidade de aumento na incidência de episódios de hipoglicemia. A prevenção da 
glico-toxicidade pelo controlo glicémico apertado (mas também por outros efeitos metabólicos e não metabólicos 
da insulina) contribuem para estes benefícios clínicos.

Monitorização inónica | O que faz sentido fazer em ambiente de cuidados intermédios
Vítor Braz
Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina, CHSJ

A homeostasia dos electrólitos e fluidos está frequentemente comprometida no doente crítico.
As disnatrémias são muito prevalentes neste tipo de doentes, podendo atingir os 30%. Para as prevenir os 
electrólitos deverão ser doseados diariamente.
A sintomatologia da hiponatrémia resulta do edema cerebral, podendo provocar convulsões, coma e morte. 
A sua gravidade depende principalmente do tempo de instalação, sendo este e a sintomatologia manifestada 
os factores determinantes no tratamento. Para evitar a desmielinização osmótica durante o tratamento a 
correcção não deverá exceder os 8-12 mEq/L/dia. A hipernatrémia pode apresentar-se com alteração do estado 
de consciência; está frequentemente associada a um aumento de morbimortalidade. A correcção electrolítica 
depende do tempo de instalação e da presença de sintomas, não devendo ultrapassar os valores referidos para 
a hiponatrémia. A correcção do sódio pode ser estimada pela equação de Madias e Adrogue, realçando que esta 
equação assume o corpo humano como um sistema fechado.
A hipocalémia também é comum em cuidados intermédios, muitas vezes resultante das comorbilidades associadas 
e de efeitos laterais da medicação utilizada. A presença de alterações electrocardiográficas ou fraqueza muscular 
deverá mandatar o início de terapêutica emergente. A infusão de potássio não deve exceder os 20mEq/h ou 
400mEq/24h. A hipocalcémia e hipomagnesémia podem ser causas de dificuldade da correcção da hipocalémia. 
Insuficiência renal, insuficiência supra-renal, resistência e défice de insulina, destruição tecidular são factores 
predisponentes para a hipercalémia no doente crítico. A presença de alterações electrocardiográficas atribuíveis 
à hipercalémia obriga a tratamento emergente.
A hipofosfatémia encontra-se em cerca de 28% dos doentes críticos. Está associada a disfunção eritrocitária, 
leucocitária e plaquetária, confusão, ataxia, convulsões, coma, falência respiratória, arritmias e cardiomiopatia. 
As concentrações plasmáticas de fósforo devem ser mantidas entre 2.5 e 4.5mg/dL. A causa mais comum de 
hiperfosfatémia no doente crítico é a insuficiência renal; os sintomas resultam principalmente da hipocalcémia 
induzida. Devemos usar quelantes do fósforo para o manter entre 2.7 – 4.5mg/dL.
A hipocalcémia pode ser observada em 90% dos doentes críticos. Está frequentemente associada a aumento da 
mortalidade. Os seus sinais e sintomas incluem: tetania, papiledema, arritmias e convulsões. A suplementação 
de cálcio deverá ser efectuada para valores inferiores a 8mg/dL. As principais causas de hipercalcémia são 
as neoplasias e o hiperparatiroidismo primário. A sintomatologia inclui fadiga, confusão, bradicardia, arritmias, 
alterações electrocardiográficas, coma e morte. No tratamento incluímos hidratação, furosemida, bifosfonatos, 
calcitonina, corticóides, hemodiálise.
A prevalência da hipomagnesémia pode atingir os 50% nos doentes críticos. A hipomagnesémia grave pode 
provocar alterações electrocardiográficas, arritmias, convulsões, coma e morte. Está frequentemente associada 
a outros distúrbios iónicos (hipocalémia e hipocalcémia). A concentração sérica de magnésio deverá ser mantida 
acima de 1.5mg/dL. A reposição de magnésio deverá ser no máximo de 1g/h. Com valores moderadamente 
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elevados de magnésio (4-12.5mg/dL) podem aparecer náuseas, vómitos, perda dos reflexos osteotendinosos, 
hipotensão, bradicardia, alterações electrocardiográficas. Valores superiores a 12.5mg/dL podem causar paralisia 
respiratória, hipotensão refractária, paragem cardiorrespiratória e morte. O tratamento passa por administrar 
cálcio para reverter os efeitos cardiovasculares e neuromusculares, bem como suspender a administração 
exógena de magnésio.
Uma vez que os distúrbios hidroelectrolíticos podem provocar incremento da morbimortalidade no doente crítico, 
é fundamental mantermos o equilíbrio hidroelectrolítico.

Os lactatos | Tipos de lactacidemia, a sua relação com a gravidade clínica. Alvo de monitorização?
Marco Fernandes
Unidade de Cuidados Intensivos, CHEDV

A acidose láctica pode estar associada a limitação da oxigenação tecidular (acidose láctica tipo A), ou a situações 
em que não há aparente limitação sistémica na oxigenação (acidose láctica tipo B). É na acidose láctica tipo A, 
presente nos doentes em choque, que reside o maior interesse da monitorização do lactato sérico.
A base fisiológica para a utilização do lactato como biomarcador assenta no pressuposto de que a falência cardio-
circulatória condiciona aporte inadequado de oxigénio aos tecidos, resultando em hipoxia mitocondrial. Sob 
estas condições a fosforilação oxidativa não é possível e o metabolismo energético fica dependente da glicólise 
anaeróbia, aumentando significativamente a produção de lactato, que se difunde para a corrente sanguínea. 
Assim sendo, a concentração de lactato sérico aumenta em função do défice de oxigenação tecidular, podendo 
ser utilizada como marcador de gravidade nos doentes em choque. A utilidade clínica da determinação do lactato 
estende-se ainda à identificação de situações de hipoperfusão tecidular subclínica, em que o metabolismo celular 
é já predominantemente anaeróbio, apesar de não existirem ainda alterações manifestas no exame objectivo. Por 
outro lado, a diminuição do lactato em circulação após uma situação de hipoxia tecidular prolongada traduz a 
restauração da adequada oxigenação, podendo os seus níveis ser utilizados como indicadores de prognóstico 
e como marcadores da adequação da ressuscitação. Determinações seriadas do lactato sérico e a utilização 
de índices dinâmicos de clearance do lactato têm sido propostos como orientadores das atitudes terapêuticas.
Serão revistos os mecanismos fisiológicos e os trabalhos de investigação que suportam a utilização os lactatos 
séricos na monitorização do doente crítico.

Hemoglobina | Quando transfundir e como monitorizar. Cuidados particulares na anemia hemolítica.
Gonçalo Rocha
Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina, CHSJ

A transfusão de concentrados eritrocitários (TCE) constitui uma arma fundamental no tratamento da anemia seja 
ela aguda ou crónica. Oitenta e cinco por cento dos pacientes admitidos em ambiente de cuidados intensivos por 
mais de uma semana serão submetidos a uma ou mais TCE por outros motivos que não uma hemorragia aguda.
A decisão de transfundir um doente com concentrados eritrocitários, assenta como em muitas outras situações na 
Medicina num equilíbrio entre os benefícios dessa administração e os riscos inerentes. As reacções transfusionais 
(Serious Hazards of Transfusion – SHOT) nas suas diversas formas: precoces ou tardias e nas suas diversas 
expressões (imunológicas, infecciosas, iónicas, respiratórias ou hemodinâmicas) representam em diversas séries 
uma incidência de 7-9/100 transfusões.
Durante décadas a decisão de fornecer suporte transfusional com concentrados eritrocitários baseou-se em 
valores analíticos conhecida como a regra dos “10/30”, ou seja 10g/dl de hemoglobina e 30% de hematócrito. 
Cada vez mais a decisão de transfundir se baseia em critérios clínicos que integram o estado clínico do doente 
(alteração do estado de consciência, fadiga, dispneia, taquicardia, taquipneia), as co-morbilidades prévias (em 
especial a doença coronária) e as necessidades de entrega de oxigénio. Situações particulares como estados 
sépticos, intervenções cirúrgicas e tipo de intervenção a ser efectuada necessitam de abordagens específicas 
(como por exemplo a cirurgia cardiotorácica). 
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As guidelines para transfusão de concentrados eritrocitários baseiam-se em critérios de reposição aguda de 
volume ou no valor de hemoglobina a ser alcançado ajustado sobretudo às condições previamente citadas. 
De uma forma geral todos os pacientes com hemoglobina <7g/dl e receptivos à transfusão, deverão receber 
TCE. Pacientes de alto risco deverão ter um valor >8g/dl. O efeito expectável na variação de hematócrito e 
hemoglobina sérica é de respectivamente 3-4% e de 1g/dl por cada unidade de glóbulos rubros administrada. 
A anemia hemolítica quer causada por motivos intrínsecos ou extrínsecos ao eritrócito, sobretudo na sua 
expressão autoimune representa o paradigma da não transfusão independentemente dos valores de hematócrito 
ou de hemoglobina sérica. 
A hemólise fomenta a exposição aos antigénios eritrocitários e consequente resposta imunológica com a produção 
de alo e auto anticorpos que pode ocorrer simultaneamente. 
A presença de alo-anticorpos é mais frequente em pacientes politransfundidos. São responsáveis por reacções 
transfusionais precoces e tardias, mas sobretudo pelo escasso recobro transfusional verificado nesses pacientes 
e uma dificuldade progressiva na obtenção de produtos sanguíneos adequados. 
Os auto-anticorpos predominam nas situações de hemólise auto-imune e nas microangiopatias. A expressão 
mais grave de doença surge na anemia hemolítca autoimune quer mediada por anticorpos frios, quentes ou 
induzida por fármacos. 
Na nossa experiência deve ser efectuada uma reserva precoce de concentrados eritrocitários compatíveis, 
após detecção dos antigénios e anticorpos envolvidos. O suporte transfusional é evitado dentro dos possíveis 
enquanto se procura obter o controlo do factor desencadeante. 

Plaquetas | Sintomas e sinais clínicos da trombocitopenia grave. Indicações para transfusão. 
Coagulopatia: monitorização e abordagem
Graziela Carvalheiras
Unidade de Cuidados Intermédios Médico-Cirúrgica, CHP-HSA

A trombocitopenia define-se como uma contagem de plaquetas <150.000/µL, podendo estar presente em 2,5% 
da população normal. O seu reconhecimento poderá resultar de um achado analítico, ou como uma suspeita 
clínica, em doentes sintomáticos, nestes com valores < 100.000/µL. Caracteristicamente manifesta-se por 
hemorragia da pele (petéquias, equimoses superficiais e púrpura) e mucosas (epistaxis, hemorragia gengival 
e bolhas hemorrágicas da mucosa bucal, menorragias e metrorragias). A hemorragia intracerebral é regra geral 
precedida de traumatismo, sendo esta a principal causa de morte por trombocitopenia.
Nos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intermédios e Intensivos (UCI) a trombocitopenia é frequente, 
maioritariamente de causa multifactorial. Várias causas são identificadas, tais como: infecção/ sépsis/ choque 
séptico, fármacos (ex. amiodarona, haloperidol, antibióticos- vancomicina e piperacilina, e heparina- mesmo 
com doses baixas como as necessárias para permeabilização de cateteres), hiperesplenismo por hipertensão 
portal, Coagulação Intravascular Disseminada (CID), Síndrome Hemolítico-Urémico (SHU), síndromes associados 
a gravidez (preeclampsia e síndrome HELLP), febre elevada sustentada, bypass cardiopulmonar, transfusão 
maciça de concentrado eritrocitário, embolia pulmonar e uso de cateteres intravasculares.
No doente crítico, a trombocitopenia é por si só um factor de mau prognóstico, pelo facto de que em cerca 50% 
dos casos se encontra relacionada com quadros sépticos graves, e não tanto pelo potencial risco de hemorragia.
Em ambiente de UCI, o tratamento da trombocitopenia depende da doença associada, tendo como principais 
objectivos a prevenção ou o controlo da hemorragia. O suporte transfusional está indicado nas seguintes 
situações: se plaquetas <10.000/µL, para prevenção de hemorragia; se plaquetas <50.000/µL nos doentes com 
hemorragia activa, ou de forma preventiva naqueles submetidos a um procedimento cirúrgico, ou se coexiste um 
distúrbio funcional das plaquetas; se plaquetas <100.000/µL, se lesão SNC, ou politraumatismo, ou intervenção 
neurocirúrgica, ou se colocação cateter intratecal para anestesia. Nos doentes com plaquetas normais e com 
hemorragia activa, a transfusão justifica-se naqueles com distúrbios funcionais identificados, com consumo 
crónico de AAS ou uremia. Em doentes com febre, a transfusão está indicada para valores de plaquetas <20.000/
µL, mesmo na ausência de sangramento. Para a colocação de CVC o valor mínimo de plaquetas deverá ser 
20.000/µL.
Nas situações em que o principal mecanismo da trombocitopenia é a destruição, como na PTI, na secundária 



Resumos  |  2º meeting - monitorização  em cuidados intermédios  2012     |   pag |  15 | 15

RESUMOS

monitorização em cuidados intermédios
2º meeting

a fármacos, no hiperesplenismo, sépsis e febre elevada, o suporte transfusional é ineficaz. Nos casos de PTI, 
SHU, CID e trombocitopenia associada a heparina, o suporte transfusional pode mesmo agravar o estado clínico 
do doente, pelo risco trombótico associado, estando contraindicado, excepto se concomitante hemorragia 
catastrófica. 
Nos doentes com alterações da coagulação, o mecanismo de hemorragia difere daqueles com trombocitopenia, 
surgindo horas a dias após o traumatismo, dado que as plaquetas garantem a hemostase inicial; estes doentes 
não costumam apresentar petéquias, e estão mais sujeitos a hemorragias profundas (músculos e articulações), 
sangram menos com cortes cutâneos superficiais e têm um risco aumentado de hemorragia pós-cirurgia. 
A avaliação da coagulação é feita através do doseamento do tempo parcial de tromboplastina activada (aPTT), 
tempo de trombina (TT) e tempo de protrombina (TP), este podendo ser expresso como INR.
O prolongamento do TP está associado ao uso de cumarínicos, défice de vitamina K, insuficiência hepática, 
deficiência ou inibidor dos factores VII, X, II, V ou fibrinogénio. Para o prolongamento do aPTT contribui a 
deficiência ou inibidor de qualquer factor da coagulação, excepto factor VII, bem como o anticoagulante lúpico. 
As condições que prolongam o TT são: heparina ou inibidor directo da trombina, alterações do fibrinogéneo, 
hiperproteinemia e a presença de metabolitos da fibrina/fibrinogénio.

Leucócitos | Os extremos – neutropenia versus reacção leucemóide – a apresentação clínica e os 
diferentes tipos de abordagem
Cristina Gonçalves
Serviço de Hematologia Clínica, CHP

Os neutrófilos constituem a principal defesa do organismo contra as infecções bacterianas e certas infecções 
fúngicas. 
A neutrofilia consiste numa quantidade elevada de neutrófilos no sangue periférico e pode ocorrer em resposta a 
um elevado número de patologias ou doenças. Resulta, numa primeira fase do processo de desmarginalização 
dos neutrófilos da parede para o lúmen vascular e, numa segunda fase, da resposta medular, com estimulação 
da granulopoiese. As infecções, e em particular as bacterianas, são uma das principais causas de neutrofilia. 
O trauma e as queimaduras podem cursar com leucocitose e neutrofilia, em resposta ao stress e ao processo 
inflamatório. Alguns fármacos, como os corticosteróides induzem neutrofilia. Quando a neutrofilia se acompanha 
da presença de células imaturas no sangue periférico, falamos de reacção leucemóide. Esta é também uma 
consequência da resposta medular, mas em determinadas circunstâncias pode impor o diagnóstico diferencial 
com neoplasias mieloproliferativas, como por exemplo a Leucemia Mielóide Crónica. 
Embora a leucocitose com neutrofilia seja uma resposta fisiológica a estímulos inflamatórios ou infecciosos, sabe-
se que a activação exagerada dos neutrófilos e os mediadores da resposta inflamatória podem ser, eles próprios, 
elementos desencadeantes e perpetuadores de lesão vascular e tecidular. Estes aspectos foram alvo de estudo 
em doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos, sendo hoje aceite a sua contribuição para a lesão 
de órgão, nomeadamente a nível pulmonar, e para a disfunção multiorgânica do doente com sépsis.
No extremo oposto temos a neutropenia, que pode surgir como citopenia isolada ou associada a outras 
citopenias. As suas causas podem ser várias, quer de natureza central (falência medular), quer de natureza 
periférica (destruição periférica dos neutrófilos, sequestro esplénico). Nas neutropenias de causa central, temos 
a considerar as doenças primariamente hematológicas (ex. leucemia aguda, anemia aplástica), a infiltração 
medular por neoplasias não hematológicas (metastização), as carências vitamínicas (ex. deficiência de vitamina 
B12 ou ácido fólico) e a supressão da hematopoiese associada a doenças inflamatórias e/ou infecciosas. Não 
menos importantes são os quadros de causa iatrogénica, como os que ocorrem em resultado de quimioterapia e 
radioterapia ou em associação com determinados medicamentos, assim como os que resultam da exposição a 
agentes tóxicos (ex. benzeno, insecticidas). 
Quando a quantidade de neutrófilos desce abaixo das 1000 células por microlitro de sangue, o risco de infecção 
pode aumentar; se for inferior a 500 células por microlitro, o risco de infecção aumenta consideravelmente. A 
apresentação mais comum é um quadro de febre associado, comummente designado por “neutropenia febril”. 
A sua abordagem é complexa e nem sempre consensual, implicando por um lado a investigação de potencial 
foco infeccioso subjacente, e por outro, a medidas adequadas para a profilaxia e tratamento das infecções 
bacterianas ou fúngicas.


