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RESUMO
Gerent A. Terapia hemodinâmica guiada pelo índice cardíaco comparada a
estratégia padrão no pós-operatório de cirurgia oncológica de alto risco:
estudo clínico randomizado [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo, 2017.
Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar se o uso da terapia hemodinâmica
pós-operatória guiada pelo índice cardíaco por método minimamente
invasivo reduz o desfecho combinado de mortalidade em 30 dias e de
complicações graves durante a internação hospitalar em pacientes com
câncer submetidos à cirurgia de alto risco. Desenho: Estudo fase III, de
superioridade, unicêntrico, randomizado e controlado realizado no Instituto
do Câncer do Estado de São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, Brasil. População: Pacientes adultos submetidos a cirurgia
de alto risco para tratamento de câncer e que necessitaram de cuidados
pós-operatórios em unidade de terapia intensiva. Intervenção: Um protocolo
de terapia hemodinâmica pós-operatória guiada por metas (incluindo
reposição volêmica, fármacos vasoativos e transfusão de hemácias para
manter índice cardíaco maior ou igual a 2,5 L/min/m2) foi comparado a uma
terapia padrão nas primeiras 8 horas de admissão dos pacientes na Unidade
de Terapia Intensiva. Desfecho primário: Desfecho composto por
mortalidade em 30 dias e complicações graves durante a internação
hospitalar (infarto agudo do miocárdio, síndrome do baixo débito cardíaco,
isquemia mesentérica, isquemia vascular periférica, embolia pulmonar,
síndrome do desconforto respiratório agudo, acidente vascular cerebral,
insuficiência renal aguda, infecção de ferida operatória profunda e
reoperação). Resultados: Foram incluídos 128 pacientes, 64 no grupo
terapia guiada por metas (TGM) e 64 no grupo terapia padrão (TP). Durante
as 8 horas de intervenção, não houve diferença entre os grupos TGM e TP

na quantidade de fluidos administrada (1295,1 mL ± 613,2 mL vs 1129 mL ±
557,5 mL, P=0,189), no número de pacientes que receberam norepinefrina
(65,5% vs 51,6%, P= 0,211) e no número de pacientes expostos a
transfusão de hemácias (3,1% vs 0, P=0,496). Um número maior de
pacientes do grupo TGM recebeu dobutamina durante a intervenção quando
comparado aos pacientes do grupo TP (54,7% vs 15,65%, P<0,001. Não
houve diferença entre os grupos em relação ao desfecho primário (53,1% no
grupo TGM vs 43,8% no grupo TP, P= 0,289). Conclusão: A terapia
hemodinâmica guiada pelo índice cardíaco aplicada nas primeiras 8h de
pós-operatório não reduziu a mortalidade em 30 dias e as complicações
graves durante a internação hospitalar quando comparada a estratégia
padrão em pacientes com câncer submetidos a cirurgia de alto risco. A
terapia hemodinâmica resultou em maior exposição dos pacientes à
dobutamina, sem resultar em redução das complicações. Registro no Clinical
Trials: NCT01946269.

Descritores: hemodinâmica; terapia guiada por metas; ressuscitação;
complicações pós-operatórias; cirurgia; débito cardíaco

ABSTRACT
Gerent A. Postoperative hemodynamic therapy compared to usual care in
high-risk surgery in cancer patients: a randomized controlled trial [Thesis].
São Paulo, Brazil: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”;
2017.
Objectives: The aim of this study was to determine whether a postoperative
hemodynamic therapy guided by the cardiac index based on minimally
invasive cardiac output monitoring decreases the incidence of 30-day
mortality and postoperative complications in oncologic patients undergoing
high-risk non-cardiac surgery. Design: Phase III, single center, superiority,
randomized and controlled trial performed at the Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, Brazil. Population: Adult patients undergoing high-risk cancer surgery
who required intensive care unit admission. Intervention: A hemodynamic
goal directed therapy protocol (including fluids, vasoactive agents and red
blood cells transfusion to reach a cardiac index equal or higher than 2.5
L/min/m2) was compared to usual care during the first 8 h of postoperative.
Primary outcome: The primary outcome was a composite endpoint of 30day mortality and severe complications during hospital stay (acute
myocardial infarction, low cardiac output syndrome, mesenteric ischemia,
peripheral vascular ischemia, pulmonary embolism, acute respiratory distress
syndrome,

stroke,

acute

kidney injury,

deep

wound

infection

and

reoperation). Results: 128 patients were included in the study; 64 were
allocated to the goal directed therapy group (GDT) and 64 to the usual care
group (UC). During the 8-hour intervention, there were no differences
between GDT and UC groups in the amount of administered fluid (1295.1 mL
± 613.2 mL) vs (1129 mL ± 557.5 mL), P=0.189), in the number of patients
who received norepinephrine (65.5% vs. 51.6%, P= 0.211) and in the number

of patients exposed to red blood cells transfusion (3.1% vs. 0, P= 0,496).
However, more patients in GDT group needed dobutamine during
intervention when compared to patients from the UC group (54.7% vs.
15.65%, P < 0.001). The primary outcome was reached by a similar
proportion of patients in both groups (53.1% in GDT group vs. 43.8% in UC
group, P=0.289). Conclusion: Postoperative hemodynamic therapy guided
by cardiac index monitoring in the first 8-hour of postoperative does not
reduce 30-day mortality and severe complications during hospital stay when
compared to the usual care in cancer patients undergoing high-risk surgery.
Also, hemodynamic therapy resulted in a higher needing of dobutamine
without improving outcomes. Clinical Trials Register: NCT01946269.

Descriptors: hemodynamics;

goal-guided

therapy;

resuscitation;

postoperative complications; surgery; cardiac output
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O trauma cirúrgico frequentemente causa um desequilíbrio entre
oferta e consumo de oxigênio (O2), podendo gerar hipóxia tecidual, e por
consequência resultar em disfunção orgânica e morte1. O uso de estratégias
diagnósticas e terapêuticas precoces e eficientes para detectar e tratar
possíveis gatilhos de falência orgânica, tal como a hipóxia tecidual, é de
extrema importância para evitar complicações no pós-operatório dos
pacientes de alto risco cirúrgico2.
Pacientes de alto risco cirúrgico são caracterizados por apresentarem
maior incidência de complicações, e alguns fatores determinam esse risco,
tais como: cirurgias de longa duração, cirurgias com antecipadas grandes
perdas volêmicas e de sangue, procedimentos de emergência ou fatores
como idade avançada e comorbidades como câncer, doença crônica
cardiovascular, doença respiratória ou neurológica crônica3.
A terapia hemodinâmica guiada por metas (TGM) perioperatória ou
conhecida internacionalmente como Goal Directed Therapy (GDT) é o
conjunto

de

medidas

adotadas

visando

adequação

hemodinâmica

prevenindo a hipóxia tecidual por meio de protocolos de adequação de oferta
de oxigênio (DO2) com metas de ressuscitação volêmica, suporte
vasopressórico e inotrópico e terapia transfusional4-7.
Nos últimos anos, o conceito da terapia guiada por metas disseminouse em todo o mundo, e a maioria dos estudos independente das metas pré-
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determinadas demonstra benefício em redução de complicações incluindo
mortalidade2,8-11. Grande parte dos estudos de TGM inicia seu protocolo de
otimização hemodinâmica no centro cirúrgico e estende-se às primeiras horas
do pós-operatório (seis a 12 horas), utilizando metas distintas de otimização.
Dentre as metas, citam-se a saturação venosa central de oxigênio (ScVO2), o
lactato, o DO2, o índice cardíaco (IC) e outras variáveis com a utilização de
monitores como o cateter de artéria pulmonar, os monitores de débito
cardíaco minimamente invasivos e a ecocardiografia12-16.
Os avanços no diagnóstico e tratamento do câncer resultaram em
aumento considerável da sobrevida desses pacientes e por consequência na
maior exposição de casos mais complexos a procedimentos cirúrgicos17.
O procedimento cirúrgico constitui a principal modalidade terapêutica
dos pacientes com câncer. As ressecções abdominais, pélvicas e gênitourinárias extensas são procedimentos de alto risco, associados a elevadas
taxas de complicações nessa população, como complicações inflamatórias,
cardiovasculares, renais, infecciosas e cirúrgicas3.
Até o momento, não é conhecido o impacto da terapia guiada por
metas em pacientes com câncer submetidos a cirurgia de alto risco.
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O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia de uma terapia
hemodinâmica pós-operatória guiada pelo índice cardíaco na redução de
complicações em pacientes com câncer submetidos a cirurgias de alto risco.

2.1 Desfecho Primário
Desfecho combinado de mortalidade em 30 dias e complicações
graves durante a internação hospitalar (infarto agudo do miocárdio, síndrome
do baixo débito cardíaco, isquemia mesentérica, isquemia vascular
periférica, embolia pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo
(SDRA), insuficiência renal aguda (IRA), acidente vascular cerebral (AVC),
infecção de ferida operatória profunda e reoperação).

2.2 Desfechos Secundários
Os desfechos secundários foram a avaliação comparativa de múltiplas
variáveis em ambos os grupos:
a. Incidência em sete dias de disfunção orgânica por meio da
avaliação diária do escore Sequential Organ Failure Assessment
(SOFA).
b. Readmissão na UTI.
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c. Tempo de internação na UTI.
d. Tempo de internação hospitalar.
e. Insuficiência renal com necessidade de terapia de substituição
renal (TSR).
f. Choque séptico.
g. Mortalidade em 90 dias.

3 REVISÃO DA LITERATURA
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3.1 Trauma Cirúrgico e Suas Consequências
A mensuração do débito cardíaco no cenário anestésico-cirúrgico
ocorreu no início da década de 1960. Naquela ocasião, percebeu-se que
imediatamente após a indução anestésica, ocorreria uma redução
significante do débito cardíaco18.
Em 1973, Shoemaker et al.19 observaram redução de débito cardíaco
(DC) e consumo de oxigênio (VO2) na presença de choque no período pósoperatório.
Nos anos posteriores, ficou demonstrada relação direta entre hipóxia
tecidual, choque e complicações pós-operatórias20. O manejo volêmico para
prevenir ou tratar hipovolemia e o uso racional de fármacos vasoativos e da
transfusão de hemácias são essenciais para manter a oferta de O2
adequada aos órgãos e tecidos21.
A DO2 é definida pelo produto do DC e conteúdo arterial de oxigênio
(CaO2). A taxa de extração de oxigênio (O2ER) depende da relação entre o
VO2 e o DO2 e chega até 40% dependendo do tecido e da circunstância
hemodinâmica22.
O conceito oferta crítica de oxigênio fluxo-independente ou fluxodependente é um dos pontos principais para o entendimento do choque em
nível tecidual. Há oferta de oxigênio fluxo-independente possibilitando o
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funcionamento dos tecidos na maior parte do tempo. Em situações nas quais
a DO2 é normal ou acima do normal, o VO2 permanece constante. Sob
condições normais, a O2ER, definida como relação VO2/DO2 varia entre 20 a
30%, uma vez que o DO2 (800 a 1.200mL/min) excede o VO2 (200 mL/min a
300 mL/min) em três a cinco vezes.
Entretanto, quando o débito cardíaco ou o nível de hemoglobina (Hb)
caem abaixo do limiar crítico, a oferta crítica de oxigênio (DO2 crit) torna-se o
fluxo-dependente, ou seja, o VO2 sistêmico torna-se limitado. Quando os
tecidos são submetidos à oferta de oxigênio fluxo-dependente, ocorre
glicólise anaeróbia, produção de lactato, sendo a acidose metabólica o
resultado final. O ponto de desvio da oferta de oxigênio fluxo-independente
para fluxo-dependente, ou seja, a DO2 crit é a definição de choque (Figura
1). Diversas tentativas têm sido feitas para identificar quando a oferta de
oxigênio se torna crítica. Abaixo desde ponto crítico, o metabolismo é
predominantemente anaeróbio23,24.

DO2 = oferta de oxigênio; VO2 = consumo de oxigênio; OER = extração de
oxigênio; SvO2 = saturação mista de oxigênio.

Figura 1 - Curva demonstrando a relação DO2/VO2 e parâmetros de perfusão tecidual
[FONTE: Klein et al.25]
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O organismo responde ao choque em três distintas fases que ocorrem
sequencialmente:
a. Vasoconstrição:

é

mediada

por

catecolaminas

com

redirecionamento do fluxo sanguíneo para o coração e cérebro.
Essa fase é responsável por manter a pressão arterial (PA),
frequência cardíaca (FC) e outros parâmetros fisiológicos em níveis
normais.
b. Compensação parcial: como as necessidades metabólicas dos
tecidos não são atendidas, um desequilíbrio entre DO2 e VO2
ocorre, em metabolismo anaeróbico e acidose lática. Nessa fase,
observa-se hipotensão, taquicardia e redução da pressão de pulso.
c. Descompensação: com falha no mecanismo de autorregulação dos
vasos, o fluxo sanguíneo se torna pressão dependente e a hipóxia
celular leva a acidose metabólica significante24-26.
A ressuscitação no choque envolve a restauração da fisiologia a nível
celular. Apesar de muitas vezes o tratamento atingir valores normais de
parâmetros fisiológicos, hipóxia tecidual, acidose lática e metabolismo
anaeróbico ainda podem estar presentes. Desta forma, os parâmetros
fisiológicos que tipicamente são utilizados para monitorar a hemodinâmica e
a oxigenação (FC, PA, débito urinário e gases sanguíneos) podem estar
normais no contexto de hipóxia tecidual, e desta forma são de pouca
utilidade no manejo do desequilíbrio entre DO2 e VO224.
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3.2 Reposição Volêmica
3.2.1 Fluido responsividade e a curva de Frank-Starling
A ressuscitação do paciente crítico requer uma avaliação adequada
do estado do volume intravascular (pré-carga) e a probabilidade de o
paciente responder a uma prova de volume (fluido responsividade). Se a
reposição volêmica resultar em ganho de volume sistólico, provavelmente o
paciente deve apresentar elevação e por consequência, a oferta de oxigênio
deve aumentar para o tecido27,28.
De acordo com o princípio de Frank-Starling, com o aumento da précarga, há o aumento do volume sistólico do ventrículo, até atingir um valor
ótimo da pré-carga onde o volume sistólico permanece constante29. Uma vez
que o ventrículo atingiu a parte reta da curva, a prova volêmica tem pouco
efeito no volume sistólico (Figura 2). Em condições fisiológicas normais,
ambos ventrículos operam na parte de ascensão da curva. Esse mecanismo
promove uma reserva funcional ao coração em situações de estresse27.

VS = volume sistólico, Condição A = reposição volêmica resulta em ganho do
volume sistólico sem alteração na pré-carga, sugerindo fluido-responsividade.
Condição B = reposição volêmica não aumenta o volume sistólico e resulta em
aumento da pré-carga, sugerindo resposta ineficaz, ou não fluido-responsividade.

Figura 2 - Conceito de avaliação da fluido responsividade por meio da análise da
curva de Frank-Starling [FONTE: Ramsingh et al.30]
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3.2.2 Papel da reposição volêmica
A reposição volêmica é um dos fundamentos de otimização do DO2.
Apesar de existirem evidências sólidas que otimizar o DO2 melhora o
desfecho mesmo as custas de receber mais fluidos no perioperatório guiado
por metas hemodinâmicas, também existem evidências que o excesso de
fluidos é prejudicial nos pacientes com síndrome do desconforto respiratório
(SDRA) e também piora a taxa de complicações pós-operatórias, renais e
cardiovasculares nas cirurgias de alto risco28.

3.2.3 Tipos e doses de fluidos
Na última década, grandes estudos multicêntricos randomizados e
controlados estudaram a hipótese cristaloides versus coloides e falharam em
mostrar benefício de uma terapia sobre a outra31-33.
Dentre os cristaloides, a solução salina é a mais usada no mundo. A
solução a 0,9% contém concentração igual de sódio (Na) e cloro (Cl),
deixando-a

isotônica

quando

comparada

ao

fluido

extracelular.

A

administração em larga escala induz a acidose hiperclorêmica, o que pode
levar a insuficiência renal e disfunção do sistema imunológico32,34.
A albumina (4% a 5%) é considerada a solução coloide de referência.
É produzida através do fracionamento do sangue. É uma solução cara, e de
disponibilidade limitada em alguns países. Por muito tempo a eficácia e
segurança da albumina foi questionada, porém estudos randomizados não
demonstraram a superioridade da albumina em relação aos cristaloides31,35.
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A disponibilidade limitada da albumina levou ao desenvolvimento e
aumento

do

uso

dos

coloides

semissintéticos.

Globalmente,

os

hidroxietilamidos (HEA) são os coloides semissintéticos mais usados. Outros
tipos incluem as gelatinas e dextrans. O uso desses coloides está associado
à coagulopatia e insuficiência renal32.
O racional do uso do coloide na reposição volêmica é melhorar a
hemodinâmica e a microcirculação, reduzindo a quantidade de fluidos usada
para atingir as metas hemodinâmicas propostas. Entretanto, os resultados
dos estudos recentes não demonstraram superioridade dos HEA sobre os
cristaloides em melhora de desfechos nos pacientes críticos32,36.
O manejo volêmico no paciente grave conceitualmente pode ser
dividido em três fases, de acordo com o estado clínico do paciente
correspondendo a metas para a administração de fluidos. O modelo foi
proposto inicialmente para balanço hídrico em pacientes com insuficiência
renal aguda mas pode ser estendido a pacientes críticos.
a. Ressuscitação aguda: o objetivo é restaurar o volume intravascular
efetivo, perfusão orgânica e oxigenação tecidual. Acúmulo de
fluidos e balanço hídrico positivo são esperados.
b. Manutenção: o objetivo é manter a homeostase intravascular. O foco
é evitar excesso de acúmulo de líquidos e prevenir sobrecarga
volêmica.
c. “De-ressuscitação”: consiste na remoção ativa de fluidos buscando
a estabilização fisiológica.
Disfunção orgânica secundária pode resultar na falha de remover
hemodinamicamente o volume desnecessário37-39.
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3.3 Monitorização Hemodinâmica
Não há um método isoladamente eficiente para a avaliação da
volemia. Combinar e integrar parâmetros de vários sistemas diferentes de
monitorização hemodinâmica com a avaliação clínica resultam em maior
acurácia no diagnóstico e manejo do estado volêmico.
São parâmetros utilizados na monitorização hemodinâmica:
- Pressão arterial invasiva (PAI): A mensuração invasiva e
contínua da pressão arterial ajuda a identificar as rápidas
flutuações na pressão que podem ocorrer nos pacientes críticos.
Os artefatos (sobre e subamortecimento da curva) devem ser
identificados e eliminados para que o método seja eficiente na
medida da pressão e na mensuração do débito cardíaco. Além
disso, permite a coleta de gasometria arterial21.
- Levantamento passivo das pernas: O levantamento passivo das
pernas

(LPP)

foi

proposto

com

objetivo

de

predizer

a

responsividade a fluidos nos pacientes em respiração espontânea,
já que os sinais hemodinâmicos são interferidos pela respiração.
Levantar as pernas de forma passiva induz a uma transferência
gravitacional

de

sangue

dos

membros

inferiores

para

o

compartimento intratorácico. Aumento da pressão de oclusão da
artéria pulmonar e no tempo de ejeção do ventrículo esquerdo (VE)
foram descritos durante o LPP, embasando a evidência que o
volume de sangue transferido para o compartimento intratorácico é
suficiente para aumentar a pré-carga e desta forma avaliar em que
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fase da curva de Frank-Starling o paciente se encontra, ou seja, se
ele responde a volume40. A melhor maneira de executar o LPP é
transferir o paciente de uma posição de cabeceira elevada a 45
graus, para zero grau e ao mesmo tempo elevar seus membros
inferiores a 45 graus. Começar a manobra de uma posição
completamente horizontal pode induzir a deslocamento insuficiente
de sangue para a parede intratorácica subestimando o resultado.
Hipertensão

intra-abdominal

prejudica

o

retorno

venoso

e

incapacita o exame. O efeito hemodinâmico máximo do teste é
atingido no primeiro minuto após o levantamento dos membros,
sendo importante avaliar o débito cardíaco ou a variação de volume
sistólico (VVS) com dispositivos em tempo real41.
- Variação

de

pressão

de

pulso

(ΔPP):

Muitos

estudos

demonstraram que a ΔPP por meio da análise da curva de pressão
arterial é altamente preditiva de responsividade a fluidos. A ΔPP é
a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica. Uma variação
maior que 13% é consistente com responsividade a volume.
Arritmia e ventilação espontânea são dois componentes que levam
a má-interpretação das variações respiratórias na pressão de pulso
e no volume sistólico, desta forma o paciente deve estar em
ventilação mecânica para resultados fidedignos. A insuflação
mecânica reduz a pré-carga e aumenta a pós-carga do ventrículo
direito (VD). A redução da pré-carga do VD ocorre pela redução no
gradiente de pressão do retorno venoso relacionado a inspiração e
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aumento da pressão pleural. O aumento na pós-carga do VD está
relacionado ao aumento inspiratório na pressão transpulmonar.
Ambas alterações levam a redução do volume sistólico (VS) do VD,
que é mínimo ao final da inspiração. A redução do enchimento do
VD na inspiração afeta o enchimento do VE após alguns ciclos
cardíacos, devido ao longo tempo que o sangue leva para percorrer
o pulmão. As variações cíclicas são maiores quando o coração
está na parte ascendente da curva de Frank-Starling. A magnitude
das alterações respiratórias no volume sistólico do VD é um
indicador de dependência de pré-carga biventricular42,43.

3.4 Monitorização do Débito Cardíaco
Serão descritos abaixo os principais dispositivos disponíveis para a
monitorização do DC:
Ecocardiograma: O ecocardiograma é método disponível a beira do
leito para avaliação repetida do DC. No cenário da terapia intensiva, o
ecocardiograma é importante para melhor caracterizar as alterações
hemodinâmicas, selecionar a melhor opção terapêutica (fluidos, inotrópicos,
transfusão, diuréticos ou ultrafiltração) e para avaliar as alterações
hemodinâmicas frente a uma terapia instituída. O exame fornece uma
estimativa do VS, DC, fração de ejeção do VE (FEVE) e avaliação do VD. A
FEVE não é marcador preciso da contratilidade do VE, porém reflete na
forma como o coração se adapta as atuais condições de enchimento com
sua contratilidade intrínseca. O eco fornece também parâmetros dinâmicos
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de responsividade de pré-carga através da análise do diâmetro da veia cava
superior ou inferior, ou da responsividade após o levantamento passivo das
pernas24,44.
Cateter de artéria pulmonar (CAP): O cateter de artéria pulmonar
fornece informações hemodinâmicas importantes, tais como pressão do átrio
direito (AD), pressão de artéria pulmonar (PAP), pressão de artéria pulmonar
ocluída (PAPO), DC e também variáveis de oxigenação tecidual, como,
SvO2, VO2, DO2, e O2ER, variáveis muito úteis no paciente com choque. A
pressão de AD e PAP são úteis no manejo de choque associado a disfunção
de VD ou nos casos de SDRA. A PAP reflete a pressão diastólica final de
VD. O DC pode ser mensurado de forma intermitente de acordo com o
princípio de termodiluição após injeção de fluidos in bolus. O cateter pode
ainda fornecer aferição intermitente ou continua da saturação venosa central
e aferições intermitentes da pressão parcial venosa de dióxido de carbono
(PvCO2), variáveis muito úteis na adequação do DC para VO2 e para
clearance de CO2 produzido pelo metabolismo celular24,44.
As limitações deste método são o fato de ser invasivo e de não
mensurar o DC batimento a batimento, muitas vezes não registrando as
alterações hemodinâmicas agudas dos pacientes. De qualquer forma o
cateter de artéria pulmonar pode ser útil no manejo de choque,
especialmente com falência de VD e hipertensão pulmonar.
Análise do contorno de pulso: A análise do débito cardíaco por
contorno de pulso envolve a determinação do VS através da análise da curva
de pressão de pulso usando um dado obtido por uma linha arterial. Quando a
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complacência arterial e a resistência vascular sistêmica (RVS) são conhecidas,
o débito cardíaco pode ser calculado pois a pressão de pulso é diretamente
proporcional do volume sistólico e inversamente relacionada a complacência
vascular45,46. Além do DC, a curva de pressão de pulso também fornece
informação nas alterações sofridas pelo volume sistólico quando em ventilação
com pressão positiva. Durante a inspiração, quando em ventilação com pressão
positiva, a pressão intratorácica aumenta e leva ao aumento da pressão do
átrio direito. Em pacientes hipovolêmicos, o enchimento do ventrículo direito
está diminuído, a após alguns ciclos respiratórios, resulta numa variação no
enchimento do ventrículo esquerdo enquanto o sangue é bombeado para o
pulmão e retorna ao lado esquerdo do coração. Em pacientes hipovolêmicos
isso leva a uma variação do volume sistólico, definido como VVS44,47. Monitorar
o VVS se provou útil e eficaz para predizer resposta a fluidos em pacientes sob
ventilação mecânica. Existem dois tipos de dispositivos capazes de monitorar o
débito cardíaco através da análise de contorno de pulso, os dispositivos
calibráveis e os não calibráveis.
- Pulse index Contour Cardiac Output (PiCCO): É um dispositivo
calibrável, consiste em um cateter com termistor em sua ponta,
inserido na artéria femoral, e mais recentemente disponível para
artérias braquial e radial. O débito cardíaco é medido através de
termodiluição transpulmonar ou por contorno de pulso. Além de
analisar valores de pré-carga, volume diastólico final global e
volume sanguíneo intratorácico, ele analisa a água extravascular
pulmonar e a permeabilidade pulmonar45.
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- Lithium-dilution Cardiac Output (LiDCO): Também é um
dispositivo calibrável, e o mesmo utiliza a força de pulso para
análise do cálculo do volume sistólico, sendo caracterizado como
um dispositivo batimento a batimento. O algoritmo é baseado no
princípio de conservação de massa45.
- EV 1000™/Volume view™: É um dispositivo de análise de pressão
de pulso, calibrado pela termodiluição transpulmonar. Além do débito
cardíaco, fornece parâmetros hemodinâmicos volumétricos, tais como
volume diastólico final global (GEDV) e água pulmonar extravascular
(EVLW). Consiste em um cateter arterial específico com um termistor
em sua ponta (Volume view™, Edwards LifeSciences, Irvine, CA)
conectado a uma plataforma de monitoramento (EV 1000™, Edwards
LifeSciences, Irvine, CA) que através de um algoritmo matemático
analisa a curva de termodiluição48. Kiefer et al.49 fizeram um estudo
de validação deste sistema, comparando com o sistema PiCCO™ e
demonstraram que os valores de DC, GEDV e EVLW são confiáveis
em diferentes situações clínicas, inclusive no baixo débito cardíaco.
- Sistema Vigileo-Flotrac™: O sistema Vigileo-Flotrac™ (Edwards
LifeSciences, Irvine, CA) foi introduzido pela primeira vez em 2005.
É um dispositivo não calibrável de análise de contorno de pulso.
Consiste num transdutor conectado a um cateter arterial padrão
(radial ou femoral) por sua vez ligado ao monitor Vigileo50. É uma
plataforma de monitorização minimamente invasiva que mede o
débito cardíaco da pressão arterial, o índice cardíaco, a oximetria
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(SvO2 e SvcO2), o volume sistólico, a variação do volume sistólico e a
resistência vascular sistêmica contínua (apenas em interface por cabo
específico com o monitor a beira-leito)51.
O débito cardíaco é calculado multiplicando a frequência cardíaca
pelo volume sistólico. O sensor Flotrac usa o mesmo componente,
porém substituindo a FC pela frequência de pulso e multiplicando por
um volume sistólico calculado. O volume sistólico é calculado pelo
sistema Vigileo-Flotrac através da pressão arterial do próprio
paciente. O algoritmo sensor Flotrac analisa o formato da onda de
pressão 100 vezes por segundo durante 20 segundos obtendo os
dados para a análise. Esses dados são usados juntamente com
dados demográficos do paciente para o cálculo do desvio padrão da
pressão arterial. Este desvio padrão é proporcional a pressão de
pulso45. O desvio padrão da pressão arterial é então multiplicado por
um fator de conversão Khi(χ), uma equação de multivariáveis que
incorpora os efeitos do tônus vascular (resistência e complacência) e
também converte o desvio padrão da pressão arterial de mmHg para
mL/batimento50. O fator de conversão autocorrige segundo as
alterações do tônus vascular por meio da análise do formato de onda,
essa característica elimina a necessidade de calibração manual e
consequentemente a necessidade de linha venosa central ou
periférica exigida pelos dispositivos de termo-diluição45,50. Como é
dependente da pressão arterial, para o excelente funcionamento
desse sistema faz-se necessário atenção as boas práticas de
monitorização da pressão arterial invasiva, tais como: preenchimento
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pela gravidade, bolsa pressórica mantida em 300 mmHg, sensor
nivelado

ao

eixo

flebostático

e

constantes

avaliações

do

amortecimento da curva, com teste de onda quadrada52.
Dentre suas limitações, está o fato de que o mesmo não foi validado
em associação a dispositivos de assistência ventricular ou balão de
contrapulsação intra-aórtica, além de em situações extremas de
alterações do tônus vascular impossibilitarem o cálculo apropriado do
volume sistólico. Na presença de arritmias, o cálculo do volume
sistólico não é adequado.
Nos últimos cinco anos esse algoritmo de medidas do débito cardíaco
foi modificado, após estudos de validação mostrarem acurácia
limitada nos dados fornecidos5,45.
Suehiro et al.51 publicaram, em 2014, um artigo de revisão sobre a
confiabilidade do Vigileo-Flotrac™ em medir o débito cardíaco e
predizer a responsividade a volume. Ela concluiu que existem
limitações importantes na capacidade de mensuração do débito
cardíaco e de reconhecimento das alterações do débito cardíaco,
influenciado pelo tônus vascular. Já o VVS se mostrou um bom
parâmetro para predizer a fluido-responsividade em vários cenários
clínicos5,45,51.
- Doppler esofágico: Estima o débito cardíaco através de um probe
flexível com um transdutor em sua ponta que mede a velocidade do
fluxo sanguíneo da aorta descendente. Para uma medida acurada
é preciso o alinhamento correto do transdutor com o fluxo
sanguíneo, no ângulo exato da melhor frequência de insonação. Os
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estudos de correlação desse método com termodiluição não são
conclusivos, visto que a maioria não apresentou boa correlação da
aferição do DC53-56.
- Non Invasive Cardiac Output (NICO): É um método minimamente
invasivo de monitorização do DC, que utiliza o método de rerespiração parcial, baseado na equação de Fick, que estima o DC
através da razão entre produção de dióxido de carbono (CO2) e
conteúdo de CO2 arterial e venoso. O monitor não invasivo
(Novametrix Medical Systems, Walling-ford, CT, USA) estima o débito
cardíaco através de um sensor específico (NICO sensor) e um
capnógrafo, é necessário o paciente estar em ventilação mecânica, e
medida de CO2 do final da expiração estabilizada para o valor de DC
fornecido ser confiável. Um estudo que fez a correlação desse
método com a termodiluição mostrou que o NICO é mais eficaz
quando o débito cardíaco se encontra entre 4 L/min a 7 L/min57,58.

3.5 Terapia Guiada por Metas
Na década de 1980, Shoemaker et al.59 e Schultz et al.60 demonstraram
redução da mortalidade em pacientes idosos submetidos a cirurgia de correção
de fratura de quadril, apenas usando um cateter de artéria pulmonar, sem a
adição de nenhuma otimização perioperatória específica.
A partir de então, Shoemaker et al.59 observaram que a utilização de
um

cateter

de

artéria

pulmonar

e

a

otimização

de

parâmetros

hemodinâmicos em valores supranormais estavam associados com maior
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chance de sobrevida dos pacientes submetidos a cirurgia de alto risco. Um
estudo coorte de 300 pacientes cirúrgicos com choque séptico demonstrou
que os pacientes sobreviventes apresentavam um índice cardíaco mais
elevado associado a uma maior oferta e consumo de O261. Surgia então o
conceito de supraotimização de variáveis hemodinâmicas associado ao uso
de vasopressores e inotrópicos, na intenção de aumentar a oferta de O2.
Boyd et al.62, em 1993, avaliaram pacientes previamente classificados
como de alto risco, submetidos a procedimentos cirúrgicos variados e
observaram redução de 75% na mortalidade e redução em metade do
número de complicações apenas com o uso de inotrópicos na intenção de
aumentar o DO2 durante a cirurgia. Já Wilson et al.63 quando analisaram
pacientes submetidos a cirurgias eletivas com alto risco de desenvolver
complicações, seja pelo risco da cirurgia ou pelas comorbidades associadas,
não encontraram diferença na mortalidade ou na incidência de complicações
entre o grupo padrão e o grupo intervenção, que também buscava a meta de
elevar a oferta de oxigênio com uso de inotrópicos,.
Connors et al.64, em um estudo coorte, observaram em 5735
pacientes clínicos internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a
relação entre o uso de CAP nas primeiras 24 horas de internação e taxa de
sobrevida. O uso de CAP foi associado ao aumento de mortalidade e de
custos hospitalares. Em 2003, outro estudo randomizado controlado com
1994 pacientes idosos submetidos a cirurgia de alto risco, mostrou que o uso
de CAP para obter metas supranormais não foi superior ao cuidado padrão,
na redução do tempo de internação hospitalar, mortalidade, complicações
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infeciosas, cardiovasculares e pulmonares, exceto pelo aumento da
incidência de tromboembolismo pulmonar no grupo que fez o uso do cateter
de artéria pulmonar65.
Diante das evidências conflitantes, ao invés de seguir buscando valores
supranormais, os alvos das terapias mudaram para a otimização das variáveis
hemodinâmicas. Ao longo dos anos muitos estudos sobre terapia guiada por
metas foram realizados em diversas populações. Duas grandes metanálises
realizadas no começo dessa década mostraram benefício da terapia guiada por
metas na redução das morbidades de pacientes cirúrgicos2,66.
Na população cirúrgica onde os resultados até então eram promissores,
estudos dos últimos três anos mostraram resultados contraditórios. Ao longo
dos anos, os estudos foram surgindo e demonstrando resultados distintos. Os
estudos diferem quanto ao monitor, quanto as metas empregadas, ao tipo de
volume e inotrópico, ao algoritmo de tratamento utilizado e ao tipo de paciente
envolvido. Além disso, a maior parte dos estudos inicia um protocolo no centro
cirúrgico e estende-se até as primeiras seis a 12 horas de pós-operatório, não
ficando evidente qual a melhor estratégia a ser adotada.
O estudo multicêntrico POEMAS, publicado em 2014, avaliou 140
pacientes no perioperatório de cirurgia abdominal de grande porte e não
demonstrou benefício da terapia guiada por metas na redução de
complicações ou do tempo de internação hospitalar67. Uma metanálise que
incluiu 14 estudos de pacientes cirúrgicos demonstrou redução na taxa de
complicações pós-operatórias e no tempo de internação hospitalar em
pacientes de alto risco2,68.
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O estudo OPTIMISE foi o maior estudo sobre terapia guiada por
metas publicado até a presente data. Foi multicêntrico e randomizado,
envolvendo 734 pacientes de alto risco submetidos a cirurgia abdominal de
grande porte. A monitorização foi realizada com dispositivo de análise de
contorno de pulso LiDCO rapid, durante a cirurgia e nas primeiras seis horas
de pós-operatório. O desfecho primário foi negativo, o estudo não encontrou
benefício na redução de morbimortalidade desses pacientes. Entretanto, o
mesmo grupo realizou uma metanálise onde incluiu os dados encontrados
em seu estudo e mais 37 estudos, demonstrando benefício dessa terapia em
reduzir complicações8.
Outro estudo, publicado em 2015, incluiu 204 pacientes submetido a
cirurgias eletivas de alto risco. Além de estudarem o efeito do protocolo
hemodinâmico guiado por metas, os investigadores também avaliaram o
impacto dessa terapia na função parassimpática. A intervenção teve início
no momento da admissão na UTI com duração de 6 horas. A incidência de
morbidade foi similar entre os grupos, e observou-se redução no tônus
parassimpáticos no grupo intervenção, sugerindo um potencial efeito
deletério da terapia guiada por metas69.
Recentemente, a terapia guiada por metas vem sendo discutida no
choque séptico, havendo análises mais recentes sugerindo ausência de
benefício dessa estratégia nesses pacientes70,71.

4 MÉTODOS
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4.1

Desenho do Estudo
O protocolo do estudo e o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) foram submetidos à Comissão Científica do Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) e aprovados pelo Comitê de Ética
e Pesquisa (CEP) do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FMUSP), em sessão de 28 de agosto de
2013, sob o número 335/13 (Anexos A e B).
O estudo foi registrado no ClinicalTrials.gov sob o identificador
NCT01946269. Foram obtidas as anuências do TCLE de todos os pacientes
ou seus familiares mais próximos, quando os pacientes estavam
incapacitados de fornecê-la.
Estudo clínico, prospectivo, randomizado, paralelo, de superioridade.
Pacientes consecutivos internados na UTI ICESP da FMUSP no pósoperatório de cirurgia oncológica de alto risco eram avaliados para inclusão
em protocolo.
Após admissão na UTI, os pacientes eram avaliados para potencial
elegibilidade pelos pesquisadores. Os detalhes do estudo eram explicados
ao paciente ou a família e, após concordância e assinatura do TCLE, ocorria
a inclusão no estudo. Na sequência, o paciente era cadastrado, e se
preenchesse os critérios de inclusão, ocorria a randomização 1:1 para dois
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grupos: terapia guiada por metas TGM e terapia padrão (TP). Envelopes
opacos feitos a partir de uma tabela de números randômicos, foram
preparados para determinar o grupo de tratamento. Houve cegamento de
pacientes e avaliadores que analisaram os desfechos em relação ao
tratamento alocado. O desenho do estudo não permitia o cegamento dos
médicos da UTI que cuidavam dos pacientes.
O estudo foi realizado no ICESP da FMUSP no período de 4 de
outubro de 2013 a 10 de fevereiro de 2015.
A Figura 3 mostra o desenho do estudo com os tempos das
intervenções e coleta de dados.

CVC = cateter venoso central; PAI = pressão arterial invasiva; CC = centro cirúrgico; IC = índice cardíaco;
DC = débito cardíaco; VVS = variação do volume sistólico; UTI = unidade de terapia intensiva; PAS =
pressão arterial sistólica; PAM = pressão arterial média; PAD = pressão arterial diastólica; FC = frequência
cardíaca; TGM = terapia hemodinâmica guiada por metas; TP = terapia padrão; Gaso A = gasometria de
sangue arterial; Gaso V = gasometria de sangue venoso; CPK = creatinofosfoquinase; CKMB =
creatinoquinase fração MB.

Figura 3 - Desenho do estudo com os tempos da intervenção no grupo terapia guiada
por metas
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4.2 Critérios de Inclusão
Para serem incluídos no estudo, os pacientes deveriam preencher os
seguintes critérios:
a. Idade maior ou igual a 18 anos.
b. Cirurgia oncológica alto risco de tórax, abdome e/ou pelve.
c. Admissão em UTI.
d. TCLE assinado.

4.3 Critérios de Exclusão
Os pacientes não seriam incluídos se apresentassem um ou mais dos
seguintes critérios:
a. Participação em outro estudo
b. Peso abaixo de 55kg ou acima de 140 kg.
c. Contraindicação

ou

impossibilidade

para

monitorização

hemodinâmica invasiva.
d. Sangramento ativo.
e. Instabilidade hemodinâmica com uso de noraepinefrina em dose
acima de 1 mcg/kg/min.
f. Permanência em UTI estimada em um tempo menor que 24h.
g. Arritmia cardíaca.
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4.4 Protocolo de Tratamento
4.4.1 Grupo terapia guiada por metas
O protocolo de tratamento do grupo TGM foi baseado em estudos
anteriores6,9,72. Os pacientes randomizados eram monitorizados com cateter
venoso central em veia jugular interna ou em veia subclávia e com cateter
arterial radial ou femoral. Foi utilizado o monitor FloTrac-Vigileo™ (Edwards)
para monitorização hemodinâmica dos pacientes, instalado imediatamente
após a admissão na UTI. A meta hemodinâmica do protocolo era manter um
IC maior ou igual a 2,5 L/min/m2 nas primeiras 8 horas após admissão.
Se o IC estivesse menor que 2,5 L/min/m2, uma prova de volume com
200 mL Ringer lactato (RL) + 50 mL albumina 20% era realizada. Caso o IC
aumentasse mais que 10%, a prova volêmica era repetida até que IC ficasse
igual ou maior que 2,5 L/min/m2. Caso não houvesse o incremento de pelo
menos 10% no IC, dobutamina 3 mcg/Kg/min era iniciada com avaliações
periódicas para titular a dose até alcançar a meta principal do protocolo. O
surgimento de taquicardia ou sinais de isquemia resultava na suspensão da
infusão de dobutamina. Nos pacientes que já chegavam com IC otimizado
ou atingiam a meta após alguma intervenção descrita acima, reavaliações
periódicas a cada 30 minutos eram realizadas. Metas adicionais foram
estabelecidas e deveriam ser simultaneamente alcançadas durante o
período de intervenção, sendo as seguintes: manutenção de pressão arterial
média (PAM) acima de 70 mmHg, transfusão de hemácias em casos de
hemoglobina inferior a 8 g/dL, saturação arterial de O2 (SaO2) acima de
95%, FC abaixo de 100 bpm, lactato menor que 27 mg/dL e saturação
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venosa central acima de 70%.

Se o alvo de PAM não era alcançado,

norepinefrina era introduzida. Ao final do período de intervenção, o
desmame dos fármacos vasoativos ocorria de acordo com a recuperação
hemodinâmica (Figura 4).

Reavaliação
em 30 min

Sim

Não

IC ≥
2,5 L/min/m2

Sim

RL 200mL +
albumina 20%
50 mL bolus

Aumento 10%
no IC

Metas:
−

−
−

IC≥2,5 L/min/m2, SaO2>95%, Hb>8 g/dL,
lactato<27 mg/dL, ScVO2>70%,
PAM>70mmHg, FC<100bpm
Norepinefrina: se necessário para manter
PAM>70 bpm
Transfusão de hemácias se Hb<8 g/dL ou
se IC<2,5 L/min/m2 mesmo após
adequação volêmica e dobutamina.

Não
Dobutamina
• Início 3 mcg/kg/min
• Reavaliação 15 min:
aumento da dose se IC<2,5
L/min/m2
• Parar infusão se taquicardia
ou sinais de isquemia

IC = índice cardíaco; RL = Ringer lactato; Hb = hemoglobina; ScVO2 = saturação venosa central; SaO2 =
saturação arterial de oxigênio; PAM = pressão arterial média; FC = frequência cardíaca.

Figura 4 - Protocolo de tratamento grupo terapia guiada por metas (TGM)

4.4.2 Grupo terapia padrão
O grupo controle foi submetido à monitorização hemodinâmica com
cateter venoso central em veia jugular interna ou veia subclávia e pressão
arterial invasiva em artéria radial ou femoral, e a terapêutica hemodinâmica
foi executada pela equipe assistencial da UTI no pós-operatório baseado no
protocolo da instituição, modificado apenas pelo fluido utilizado: RL 200 mL
+ Albumina 20% 50 mL. O grupo terapia padrão teve como metas nas
primeiras oito horas de pós-operatório a adequação dos seguintes
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parâmetros: saturação venosa central acima de 70%, lactato menor que 27
mg/dL, saturação arterial de oxigênio acima de 95%, pressão arterial média
acima de 70 mmHg, níveis de hemoglobina acima de 8 g/dL e frequência
cardíaca abaixo de 100 bpm. Para buscar esses parâmetros a administração
de fluidos, inotrópicos, vasopressores e concentrado de hemácias eram
realizada

de

acordo

com

o

julgamento

clínico,

análise

de

macrohemodinâmica e de variáveis de perfusão tecidual. A ecocardiografia
era permitida nos dois grupos de acordo com a indicação do intensivista
(Figura 5).

Não
−
−
−
−
−
−

PAM<70 bpm

Metas:
ScVO2>70%
SaO2>95%
PAM>70 mmHg
Hb>8 g/dL
FC<100 bpm
Lactato<27 mg/dL

Sim
Não

RL 200mL+albumina 20%
50 mL bolus

Aumento de
10% da PAM

Norepinefrina
a critério médico

Sim

PAM = pressão arterial média; RL = Ringer lactato; Hb = hemoglobina; ScVO2 = saturação venosa central;
SaO2 = saturação arterial de oxigênio; FC = frequência cardíaca.

Figura 5 - Protocolo de tratamento do grupo terapia padrão (TP)

4.5 Admissão na Unidade de Terapia Intensiva
Por se tratarem de cirurgias de alto risco, os pacientes vinham do
centro cirúrgico monitorizados com acesso venoso central e cateter arterial.
Em caso de mal funcionamento de um desses dispositivos, estes eram
repassados na UTI. Os pacientes eram admitidos em ventilação espontânea
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ou em ventilação mecânica (VM). Se estivessem em VM, os mesmos eram
mantidos em ventilação protetora segundo recomendações da Acute
Respiratory Distress Syndrome Network (ARDSNET)73.

4.6 Avaliação dos Dados Clínicos e Demográficos e Coleta de Dados
Um instrumento para coleta de dados foi utilizado para a obtenção
das informações necessárias. No momento da randomização eram obtidos
dados clínicos e demográficos, informações sobre a neoplasia (sítio primário
e presença de metástase), status funcional (escore de Karnofsky e escore
da Eastern Cooperative Oncologic Group [ECOG]) e tratamento oncológico
(quimioterapia ou radioterapia nas últimas quatro semanas)74,75. Também
foram coletadas as principais comorbidades do paciente para cálculo do
escore de Charlson76. Os dados intraoperatórios anotados incluiam o tipo de
cirurgia, tempo de sala, quantidade de fluidos, drogas vasoativas e
hemoderivados (Anexo C).
Durante o período de intervenção de oito horas, foram coletados os
seguintes dados: quantidade de fluidos administrados na UTI, balanço
hídrico, uso de drogas vasoativas e doses, uso de hemoderivados e diurese.
Sinais vitais (pressão arterial sistólica, diastólica e média, frequência
cardíaca, saturação arterial), gasometria arterial e venosa (ScVO2, variação
da pressão parcial de CO2 - ΔpCO2, base excess - BE), lactato arterial e
eletrólitos (Na+, potássio - K+, Cl-, cálcio iônico - Ca2+i) eram coletados nos
tempos zero (admissão), duas horas e oito horas a partir da admissão na
UTI. Para os pacientes alocados no grupo TGM, também eram anotados
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índice cardíaco, débito cardíaco e variação de volume sistólico nos tempos
zero, duas e oito horas da admissão. Somados a todos os dados
mencionados acima, creatinina, uréia, fósforo, magnésio, hemograma
completo, CPK, CKMB, troponina I, albumina, bilirrubinas totais e frações e
proteína C reativa (PCR) eram coletados na admissão e cada 24 horas
durante o tempo de internação na UTI. Após a alta da UTI a coleta de
exames laboratoriais ficou a critério da equipe assistencial da unidade de
internação, e em conjunto com os dados laboratoriais, os sinais vitais foram
anotados até o trigésimo dia de pós-operatório. Os pacientes que não
estavam mais internados no trigésimo dia de pós operatório foram avaliados
em relação a mortalidade através de contato telefônico. Os pacientes foram
analisados por avaliadores que não tinham conhecimento do grupo de
tratamento alocado.

4.7 Definição das Complicações Clínicas
Infarto agudo do Miocárdio: definido como pelo menos um dos
seguintes achados associado a sintomas clínicos sugestivos de isquemia
miocárdica:
- Aumento ou decréscimo da troponina T, com pelo menos um valor
acima do percentil 99.
- Alterações eletrocardiográficas, como ondas Q, elevação de
segmento ST-T ou um novo bloqueio de ramo esquerdo, ou
- evidência baseada em imagem de nova perda de miocárdio
viável77.
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Síndrome do baixo débito cardíaco: síndrome clínica caracterizada
por sinais e sintomas decorrentes da incapacidade do coração fornecer fluxo
sanguíneo adequados aos tecidos, sendo diagnosticada pelo conjunto dos
seguintes achados:
- Saturação venosa central de O2 menos que 65%, ou
- Acidose metabólica (redução do base excess >4 mEq/L), ou
- Aumento no nível de lactato (>18 mg/dL) na ausência de outra
causa que não a insuficiência cardíaca.
- Taquicardia.
- Hipotensão78.
Isquemia mesentérica: alteração oclusiva ou não oclusiva do fluxo
sanguíneo mesentérico levando a isquemia intestinal diagnosticada por
arteriografia ou cirurgia79.
Isquemia vascular periférica: redução súbita da perfusão do
membro caracterizada como ausência de pulsos arteriais, extremidades
pálidas, cianose ou lesões isquêmicas de pele, e ausência de fluxo arterial
ao Doppler79.
Embolia pulmonar: presença de:
- Dispneia ou dor torácica súbita.
- Hipotensão.
- Hipoxemia.
- Cianose ou taquicardia sinusal associada a nova disfunção do
ventrículo direito, documentado por ecocardiograma, ou
- Visualização de trombo em angiotomogradia de tórax, ou
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- Doppler de membros inferiores confirmando trombose venosa
profunda ou
Diagnóstico post mortem80.
Síndrome do desconforto respiratório agudo: classificada de
acordo com os critérios de Berlim:
- Após uma semana de insulto clínico conhecido ou piora de
sintomas respiratórios.
- Opacidade bilateral ao raio-x de tórax, não explicado por derrame,
colapso pulmonar ou lobar ou nódulos.
- Insuficiência respiratória não associada a insuficiência cardíaca ou
congestão por hipervolemia.
- Relação de pressão parcial arterial de O2 e fração inspirada de O2
(PaO2/FiO2) 200-300 mmHg com pressão de expiração final positiva
(Positive end-expiratory pressure [PEEP] > 5 cmH2O (leve) ou,
- PaO2/FiO2 100-200 com PEEP >5 cmH2O (moderada) ou,
- PaO2/FiO2 <100 mmHg com PEEP >5 cmH2O (grave)81.
Acidente vascular cerebral: déficit neurológico compatível com
imagem em tomografia computadorizada82.
Infecção de ferida operatória profunda: foi definida pela presença
dos seguintes critérios:
- Infecção que ocorre em até 30 dias após a cirurgia.
- Infecção que parece estar relacionada a cirurgia.
- Infecção que envolve tecidos, espaços ou cavidades relacionados
a cirurgia.
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- Drenagem de pus por drenos.
- Deiscência de ferida operatória espontânea ou abertura de pontos
realizada por médico se paciente com febre (>38º C) e com dor
localizada.
- Presença de abscesso, ou de foco infeccioso visto por exame
direto durante a cirurgia ou por exame histopatológico.
- Exame clínico diagnóstico de infecção83.
Choque séptico: infecção documentada ou suspeita, com hipoperfusão
tecidual ou disfunção de órgão associada aos seguintes fatores:
- Febre (>38,3°C).
- Hipotermia (<36°C).
- Frequência cardíaca > 90bpm ou mais de 2 pontos acima do
normal para a idade.
- Taquipneia.
- Desorientação.
- Edema significativo ou balanço hídrico positivo (>20 mL/kg em 24
horas).
- Hiperglicemia na ausência de diabetes (glicemia >140 mg/dL).
- Leucocitose ou leucopenia (>12000 mm3 ou <4000 mm3).
- Contagem normal de células brancas com mais de 10% de formas
imaturas.
- PCR plasmática mais de dois pontos acima do normal.
- Hipotensão arterial (PAS < 90 mmHg ou PAM < 70 mmHg ou
decréscimo de 40 mmHg na PAS ou menos de dois pontos abaixo
do normal para a idade).
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- Oligúria aguda (débito urinário DU <0,5 mg/kg/h por pelo menos
duas horas mesmo com reposição volêmica adequada).
- Aumento da creatinina (>2 mg/dL).
- Coagulopatia (International normalized ratio (INR) >1,5 e Tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPA) >60 segundos).
- Íleo paralítico (ausência de sons intestinais).
- Trombocitopenia (<100.000/mm3).
- Hiperbilirrubinemia (Bilirrubina total >4 mg/dL).
- Hiperlactatemia (>1 mmol).
- Perfusão periférica lentificada.
- Relação PO2/FiO2 <250 mmHg sem pneumonia e <200 mmHg com
pneumonia identificada84.
Insuficiência renal aguda: A função renal foi avaliada de acordo com
os critérios de Acute Kidney Injury Network (AKIN). Insuficiência renal aguda
foi definida como uma redução abrupta (dentro de 24 horas) da função renal,
atualmente definida com:
- Aumento absoluto na creatinina sérica ≥ 0,3 mg/Dl.
- Aumento percentual na creatinina sérica de ≥ 50% (1,5x do valor
basal), ou
- Redução no fluxo urinário (registro de oligúria < 0,5 mL/kg/h em >
seis horas).
Complicação renal foi definida como AKIN Estágio 1. Os critérios são
descritos como:

MÉTODOS - 39

- Estágio 1 - aumento da creatinina sérica ≥ 0,3 mg/dL ou aumento
para ≥ 150% a 200% (1,5x a 2x) do valor basal ou redução do fluxo
urinário < 0,5 mL/kg/h em > seis horas.
- Estágio 2 - Aumento da creatinina sérica para > 200% a 300% (>2x
a 3x) do valor basal ou redução do fluxo urinário < 0,5 mL/kg/h em
> 12 horas.
- Estágio 3 - Aumento da creatinina sérica para > 300% (> 3x) do
valor basal, ou creatinina sérica ≥ 4,0 mg/dL com um aumento
agudo de pelo menos 0,5 mg/dL, < 0,3 mL/kg/h em 24 horas, ou
anúria por 12 horas85.
Reoperação: Foi indicada quando o paciente apresentava:
- Sangramento refratário às medidas clínicas (aquecimento, correção
de coagulopatia e/ou plaquetopenia).
- Na evidência de foco infeccioso cirurgicamente tratável.
- Débito anormal pelos drenos.;
- Sinais de perfuração de alça ou deiscência de anastomoses86.
Mortalidade operatória: óbito por todas as causas ocorrendo até 30
dias após a cirurgia.

4.8 Revisão Sistemática e Metanálise
Com o objetivo de analisar os resultados do presente estudo em
comparação aos estudos prévios de TGM cujas intervenções ocorreram no
período pós-operatório, realizados uma revisão sistemática com metanálise.
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4.8.1 Estratégia de busca e critérios de seleção
Para essa metanálise de estudos randomizados, foi feita uma revisão
sistemática da literatura de acordo com a recomendação de Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA)87.
Foram pesquisadas todas as literaturas pertinentes em bases de dados
como Pubmed, Embase e Base de Dados Cochrane de Revisões
Sistemáticas desde o surgimento até 20 de maio de 2017, sem restrição de
idioma. Adicionalmente, foi feita uma busca manual das citações dos
primeiros achados e foram revisados os artigos. Todos os resultados da
busca foram avaliados quanto título e resumos por dois diferentes revisores
independentes e os estudos selecionados foram revisados por completo.
Desacordos foram resolvidos por consenso após discussão.
Foram incluídos pacientes adultos (acima de 18 anos) submetidos a
qualquer tipo de cirurgia, onde uma terapia hemodinâmica guiada por metas
foi comparada com a terapia padrão no período pós-operatório. Terapia
guiada por metas foi definida como monitorização e manipulação pósoperatória de parâmetros hemodinâmicos para atingir valores prédeterminados. A terapia poderia incluir fluidos, suporte inotrópico adicional,
transfusão de sangue, ou todos combinados.
O desfecho primário foi mortalidade por todas as causas até o maior
período de seguimento do paciente. Os desfechos secundários foram
incidência geral de complicações, complicações pulmonares, renais,
gastrointestinais, neurológicas, infecciosas, hematológicas, infecções de
ferida operatória, tempo de UTI e tempo de internação hospitalar.

MÉTODOS - 41

4.8.2 Extração dos Dados e Análise de Qualidade
Dois revisores independentes fizeram a extração dos dados de forma
padronizada. Os dados foram extraídos de acordo com as características
gerais dos estudos (autor, ano de publicação, tamanho da amostra, tempo
de seguimento), características dos pacientes e dados de desfechos
pertinentes. Desacordos foram resolvidos por discussão e com a junta
revisora dos artigos originais para obter consenso. O material suplementar
era revisado quando necessário.
De acordo com The Cochrane Handbook of Systematic Reviews of
Interventions88 os estudos foram graduados como tendo nível alto, baixo ou
indefinido de viés. Os documentos de registro dos estudos foram revisados
para obter os dados de desfechos faltantes. Os autores foram contatados
para esclarecer as características do desenho do estudo quando necessário.

4.9 Análise Estatística
Baseado em estudos prévios6,9,72, nossa hipótese foi que a terapia
guiada por metas reduziria o desfecho primário em 50%, estimando-se que a
incidência no grupo controle seria de 56%. Considerando um erro alfa de
0,05 e um poder estatístico de 90%, seria necessário incluir 128 pacientes.
A análise dos eventos em relação a variáveis categóricas foi realizada
com o teste do qui-quadrado ou razão de verossimilhança ou teste exato de
Fisher. As variáveis com distribuição normal foram analisadas com o teste t de
Student e com distribuição anormal foi utilizado o teste não-paramétrico de
Mann-Whitney. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a
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distribuição normal das variáveis contínuas. A análise de variância para medidas
repetidas foi usada em variáveis mensuradas em mais de uma condição de
avaliação. Os valores de p menor que 0,05 foram considerados significantes.
Os dados foram submetidos a análise usando o The Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) para Windows, versão 18 (SPSS Inc,
Chicago, IL,USA).
Para a metanálise as estimativas dos efeitos do tratamento para cada
desfecho foram agrupadas de acordo com efeito fixo ou efeitos aleatórios
usando o método de variância genérica inversa para desfechos contínuos e o
métodos de Mantel Haenszel para desfechos dicotômicos. Os desfechos
contínuos foram reportados como diferença de média e os desfechos
dicotômicos como risco relativo (RR) com seus respectivos intervalos de
confiança (IC95%). Assumimos que as medianas eram equivalentes as médias
e o desvio padrão (DP) equivalente ao intervalo interquartil IQR/1.35, como
recomendado pela Cochrane Collaboration88. A heterogeneidade foi avaliada
usando a estatística I2, assim como o valor de P para determinar a força da
evidência para a heterogeneidade. De acordo com o guia da Cochrane, como
nossa busca resultou menos de dez estudos, o viés de publicação não foi
avaliado. Todas as análises foram feitas de acordo com o princípio de intenção
de tratar, e nenhum ajuste para comparações múltiplas foi feito.
Todas as análises foram feitas usando o Review Manager (RevMan,
Version 5.3, Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane
Collaboration, 2014). Um valor de P inferior a 0,05 foi considerado
estatisticamente significante.

5 RESULTADOS
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5.1 Pacientes
Durante o período de 4 de outubro de 2013 a 10 de fevereiro de 2015,
1125 pacientes admitidos na UTI do ICESP-FMUSP foram avaliados para
inclusão no estudo.
Destes, 128 pacientes preencheram os critérios de inclusão, não
apresentaram nenhum critério de exclusão, assinaram o termo de
consentimento e foram incluídos no estudo, 64 foram alocados no grupo
TGM e 64 no grupo TP.
Não houve perdas de seguimento durante o estudo, e nenhum
paciente solicitou a retirada do termo de consentimento (Figura 6).

TP = terapia padrão, TGM = terapia guiada por metas.

Figura 6 - Fluxograma do estudo
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Os grupos foram homogêneos no que se referia às características
demográficas, clínicas e laboratoriais, exceto por três diferentes atributos. Os
pacientes do grupo TP tinham o valor do escore de Charlson mais alto
quando comparado com o grupo TGM [5 (4-6) TGM vs 6 (5-8) TP P=0,002],
a presença de acidente vascular cerebral prévio foi maior no grupo TP [0
grupo TGM vs 6 (9,4%) grupo TP P=0,028], e por último a presença de
metástase foi menor no grupo TGM quando comparado ao grupo TP [5
(7,8%) TGM vs 13 (20,3%) TP P= 0,042].
A idade média foi de 68 ±11 anos no grupo TGM e 66 ± 12 anos no
grupo TP, 50% dos pacientes eram do sexo masculino no grupo TGM, e
57,8% no grupo TP. Em relação a raça, houve predomínio da raça branca
em ambos os grupos (81,3% vs 75% no grupo TGM). A mediana do índice
de massa corpórea (IMC) foi similar entre os grupos (25 kg/m2 [21-30] no
grupo TGM vs 25 kg/m2 [21-31] no grupo TP).
Das características da neoplasia, observou-se incidência homogênea
do tipo de neoplasia entre os grupos, com maior predomínio das neoplasias
ginecológicas (34,4% no grupo TGM vs 30% no grupo TP), seguido das de
pâncreas (15% no grupo TGM vs 14,8% no grupo TP). O status funcional,
prévio a cirurgia, dos pacientes era bom e homogêneo entre os grupos, com
maior predomínio de pacientes com escore ECOG 0 (46,8% no grupo TGM
vs 43,3% no grupo TP) e ECOG 1 (30,6% no grupo TGM vs 31,7% no grupo
TP) e escore Karnofsky (90 [80-100] no grupo TGM vs 90 [80-100] no grupo
TP). O número de pacientes submetidos a tratamento oncológico recente
(quimioterapia ou radioterapia nas quatro semanas prévia a cirurgia) foi
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relativamente baixo, sendo que nenhum paciente foi submetido a
radioterapia e apenas 1 (1,6%) paciente foi submetido a quimioterapia no
grupo TP, e 3 (4,7%) pacientes no grupo TGM.
Dentre as comorbidades, as mais frequentes foram hipertensão
arterial (59,4% no grupo TGM vs 54,7% no grupo TP) seguido de diabetes
mellitus (18,8% vs 25%), respectivamente nos grupos TGM e TP.
Foi observado que a maioria dos pacientes em ambos os grupos não
eram tabagistas (64,1% no grupo TGM vs 64,1% no grupo TP) ou etilistas
(87,5% no grupo TGM vs 85,9% no grupo TP) (Tabela 1).
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Tabela 1 - Dados demográficos e características basais dos pacientes
do estudo
Variável
Idade, média e desvio padrão
IMC (kg/m2), mediana (IIQ)
Sexo (Masculino)
Raça (Branca)
Escore Charlson, mediana (IIQ)
ECOG
0
1
2
3
4
Karnofsky, mediana (IIQ)
Neoplasia
Estômago
Esôfago
Colon-reto
Ginecológicas
Pâncreas
Fígado
Próstata
Rim
Outros
Quimioterapia recente
Radioterapia recente
Metástases
Tabagismo
Não
Sim
Prévio
Etilismo
Não
Sim
Prévio
Hipertensão arterial
Diabetes melito
Insuficiência cardíaca congestiva
Doença pulmonar obstrutiva crônica
Insuficiência renal crônica
Hipotireoidismo
Acidente vascular cerebral
Infarto agudo do miocárdio
Embolia pulmonar/Trombose venosa
profunda

Grupo TGM Grupo TP
(n=64)
(n=64)
66±12
68 ±11
25 (21-31) 25 (21-30)
32 (50%)
37 (57,8%)
48 (75%)
52 (81,3%)
5 (4-6)
6 (5-8)
29 (46,8%) 26 (43,3%)
19 (30,6%) 19 (31,7%)
6 (9,7%)
8 (13,3%)
8 (12,9%)
6 (10%)
0 (0%)
1 (1,7%)
90 (80-100) 90 (80-100)
0 (0%)
9 (13,3%)
8 (13,3%)
18 (30%)
9 (15%)
6 (10%)
6 (10%)
4 (6,7%)
1 (1,7%)
3 (4,7%)
0
5 (7,8%)
41 (64,1%)
9 (14,1%)
14 (21,9%)
56 (87,5%)
4 (6,3%)
4 (6,3%)
38 (59,4%)
12 (18,8%)
2 (3,1%)
4 (6,3%)
2 (3,1%)
5 (7,8%)
0 (0%)
4 (6,3%)
0 (0%)

P
0,288*
0,659**
0,375***
0,392***
0,002**
0,790***

0,930**
0,679****

1 (1,6%)
6 (9,8%)
6 (9,8%)
21 (34,4%)
9 (14,8%)
2 (3,3%)
8 (13,1%)
5 (8,2%)
3 (4,9%)
1 (1,6%) 0,619*****
0
13 (20,3%) 0,042***
0,826***
41 (64,1%)
7 (10,9%)
16 (25%)
0,474***
55 (85,9%)
2 (33,1%)
7 (10,9%)
35 (54,7%) 0,592**
16 (25%)
0,392**
3 (4,8%) 0,680*****
6 (9,4%)
0,510**
6 (9,4%) 0,273*****
4 (6,3%) 1,000*****
6 (9,4%) 0,028*****
5 (7,8%) 1,000*****
1 (1,6%)

1,000*****

*Teste t-Student; **Mann-Whitney; ***Qui-quadrado;****Razão de verosimilhança;*****Exato de
Fisher.
TGM (terapia guiada por metas), TP (terapia padrão),ECOG - escore Eastern Cooperative Oncology
Group, IIQ - intervalo interquartílico.
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Quanto às características intraoperatórias, não houve diferenças entre
os grupos quanto ao tipo de procedimento, duração do procedimento,
quantidade de fluido, vasopressor e de hemocomponentes [22 (34,4%) no
grupo TGM vs 18 (28,1%) no grupo TP] usados
As cirurgias do trato gastrointestinal superior corresponderam a 32,8%
no grupo TGM e 20,3% no grupo TP, as de trato gastrointestinal inferior
corresponderam a 23,4% e 21,9% no grupo TGM e TP respectivamente, já
as do trato genitourinário foram mais frequentes no grupo TP (34,4%) do que
no grupo TGM (23,4%). As cirurgias de fígado e vias biliares tiveram
incidência baixa em ambos os grupos 3,1% no grupo TGM vs 7,8% no grupo
TP). A média da duração do procedimento foi similar em ambos os grupos
[360 min (273-480) no grupo TGM vs 300 min (240-435) no grupo TP]. A
média de infusão de fluidos no intraoperatório foi similar em ambos os
grupos [4000 mL (3000-5763) no grupo TGM vs 4000 mL (3000-5225) no
grupo TP], assim como o uso de noraepinefrina [20 (31,2%) no grupo TGM
vs 19 (29,7%) no grupo TP], dobutamina (0 no grupo TGM vs 6,3% no grupo
TP), vasopressina (1,6% no grupo TGM e 0 no grupo TP) e a transfusão de
hemocomponentes, sendo o concentrado de hemácias o mais usado em
ambos os grupos (29,7% no grupo TGM vs 23,4% no grupo TP) (Tabela 2).
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Tabela 2 - Características intraoperatórias do estudo
Variável

Grupo TGM
(n=64)

Grupo TP
(n=64)

21
(32,8%)
15
(23,4%)
2
(3,1%)
15
(23,4%)
11
(17,2%)
360
(273-480)
4000
(3000-5763)
20
(31,3%)
0
(0%)
1
(1,6%)
19
(29,7%)
2
(3,1%)
0
(0%)
1
(1,6%)

13
(20,3%)
14
(21,9%)
5
(7,8%)
22
(34,4%)
10
(15,6%)
300
(240-435)
4000
(3000-5225)
19
(29,7%)
4
(6,3%)
0
(0%)
15
(23,4%)
2
(3,1%)
1
(1,6%)
0
(0%)

Tipo Cirurgia
Trato gastrointestinal superior
Trato gastrointestinal inferior
Fígado e vias biliares
Trato genito-urinário
Outros
Tempo Cirurgia (min), mediana (IIQ)
Fluidos (mL), mediana (IIQ)
Norepinefrina
Dobutamina
Vasopressina
Transfusão de hemácias
Plasma
Crioprecipitado
Plaquetas

P
0,334*

*Qui-quadrado, **Mann-Whitney, ***Exato de Fisher
TGM (terapia guiada por metas) e TP (terapia padrão), IIQ - intervalo interquartílico.

0,369**
0,981**
0,848*
0,119***
1,000***
0,423*
1,000***
1,000***
1,000***
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5.2 Intervenção
Em relação a terapia guiada por metas nas primeiras oito horas de
pós-operatório, não houve diferença no volume de fluido infundido entre os
grupos (1295 ± 613 mL no grupo TGM vs 1129 ± 557,5 mL no grupo TP,
P=0,089). Dos 64 pacientes randomizados para o grupo TGM, 40 (65,6%)
foram admitidos na UTI com IC otimizado (IC≥ 2,5L/min/m2) (Gráfico 1).
Porém ainda assim pode-se observar o uso mais frequente de dobutamina
no grupo TGM quando comparado ao grupo TP (54,7% vs 15,6%, P <0,001)
(Tabela 3).

Gráfico 1 - Percentagem de pacientes admitidos na UTI com índice
cardíaco acima e abaixo de 2,5 L/min/m2 (ponto de corte da
intervenção)
65,6

70
60
50
%

40

34,4

30
20
10
0

<2,5

>2,5
Índice Cardíaco (L/min/m2)

Quanto ao uso de norepinefrina, não foi observada diferença entre os
grupos (62,5% no grupo TGM vs 51,6% no grupo TP, P= 0,211), assim como
o uso de concentrado de hemácias foi similar entre os grupos (3,1% no
grupo TGM vs 0 no grupo TP, P= 0,496) (Tabela 3).
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Tabela 3 - Intervenção do estudo
Variável
Dobutamina
Fluidos (mL), média e desvio padrão

Grupo TGM
(n=64)
35
(54,7%)

Grupo TP
(n=64)
10
(15,65%)

1295,1 ± 613,2

1129 ± 557,5

0,189**

2
(3,1%)

0
(0%)

0,496*

Transfusão de hemácias

P
<0,001*

*Exato de Fisher, **Teste t-Student
TGM (terapia guiada por metas) e TP (terapia padrão)

O uso de dobutamina em maior escala no grupo TGM corresponde a
manutenção do IC em valores supranormais, durante todo o período de
Intervenção, observado nesse grupo (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Índice cardíaco (IC) (L/min/m2) durante o período de
intervenção no grupo Terapia guiada por metas (TGM)
4,5
4,0
3,5

IC

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Admissão

2h

8h

Não houve diferenças entre os grupos em relação aos parâmetros
hemodinâmicos de frequência cardíaca, pressão arterial média, SvO2,
lactato, excesso de bases (EB) e ΔPCO2 observados no período de
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intervenção nos três diferentes tempos em que esses dados foram coletados
(zero, duas e oito horas) (Tabela 4). Os Gráficos de 3 a 8 demonstram o
comportamento dessas variáveis durante a admissão até o segundo dia de
pós-operatório. Em relação a CKMB, também não foi observado diferença
entre os grupos (Gráfico 9).

Tabela 4 - Médias e desvio padrão das variáveis hemodinâmicas e de
perfusão tecidual durante a intervenção do estudo
Variável
ΔPCO2 (%)
0h
2h
8h
EB (mmol)
0h
2h
8h
Lactato (mmol/L )
0h
2h
8h
FC (bpm)
0h
2h
8h
PAM (mmHg)
0h
2h
8h
SvO2 (%)
0h
2h
8h
IC (L/min/m2)
0h
2h
8h

Grupo TGM
(n=64)

Grupo TP
(n=64)

6,8 ± 4,4
7,5 ± 5,8
6,0 ± 3,3

6,8 ± 4,9
6,9 ± 4,7
6,8 ± 4,2

-3,7 ± 2,9
-4,1 ± 3,7
-2,4 ± 2,7

-3,7 ± 3,0
-3,4 ± 2,9
-2,9 ± 3,0

2,6 ± 1,5
2,9 ± 2,0
2,9 ± 1,8

2,8 ± 2,3
3,0 ± 2,3
3,0 ± 2,5

P
0,896*

0,915*

0,868*

0,881*
83,1 ± 21,6
82,9 ± 20,7
88,2 ± 21,3

85,5 ± 23,9
83,9 ± 22,6
82,9 ± 18,9
0,290*

94,5 ± 19,6
88,1 ± 15,6
85,3 ± 16,9

91,6 ± 17,8
87,3 ± 14,7
82,1 ± 15,2
0,209*

75,7 ± 9,0
75,6 ± 8,7
78,7 ± 6,6

77,1 ± 9,0
77,4 ± 6,6
76,4 ± 8,0

2,9 ± 1,0
2,9 ± 0,9
3,1 ± 1,0

-

*Análise de variância para medidas repetidas, comparação entre os grupos.
TGM - terapia guiada por metas, TP - terapia padrão, EB - excesso de bases, FC - frequência
cardíaca, PAM - pressão arterial média, ScvO2 - saturação venosa central, IC - índice cardíaco.
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Gráfico 3- Variação da pressão arterial média ao longo da intervenção

TP = terapia padrão, TGM = terapia guiada por metas.

Gráfico 4 - Variação da SvcO2 durante a intervenção

TP = terapia padrão, TGM = terapia guiada por metas, SvcO2 = saturação venosa central.
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Gráfico 5 - Variação da frequência cardíaca durante o período de
intervenção

TP = terapia padrão, TGM = terapia guiada por metas, FC = frequência cardíaca.

Gráfico 6 - Variação do lactato durante o período de intervenção

TP = terapia padrão, TGM = terapia guiada por metas.
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Gráfico 7 - Variação do ∆PCO2 ao longo da intervenção

TP = terapia padrão, TGM = terapia guiada por metas, ∆PCO2 = diferença entre o CO2 arterial e
venoso.

Gráfico 8 - Variação do Excesso de base durante intervenção

TP = terapia padrão, TGM = terapia guiada por metas.
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Gráfico 9 - Variação da Fração MB da creatinofosfoquinase (CK-MB)
(ng/mL) ao longo da intervenção

D1 = primeiro dia de pós-operatório, D2 = segundo dia de pós-operatório, TP = terapia padrão,
TGM = terapia guiada por metas.

5.3 Desfechos
O desfecho primário combinado de mortalidade em 30 dias e
complicações graves durante a internação hospitalar (infarto agudo do
miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal aguda, síndrome do
desconforto respiratório agudo, síndrome do baixo débito cardíaco,
isquemia, mesentérica, embolia pulmonar, isquemia vascular periférica,
infecção de ferida operatória profunda e reoperação) ocorreu em 53,1% dos
pacientes do grupo TGM e 43,8% dos pacientes do grupo TP (P= 0,289).
Quando analisados separadamente também não foram observadas
diferenças significantes entre os grupos. A taxa de mortalidade foi de 14,1%
no grupo TGM e 9,4% no grupo TP (P= 0,410). Não houve diferença na
incidência de acidente vascular cerebral entre os grupos (0 no grupo TGM vs
1,6% no grupo TP P= 1,000). Essa diferença também não foi observada na
incidência de síndrome do desconforto respiratório agudo, onde apenas
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1,6% ocorreram no grupo TP e 6,3% no grupo TGM (P= 0,365). A incidência
de infarto agudo do miocárdio (1,6% no grupo TGM vs 4,7% no grupo TP P=
0,619) e de síndrome do baixo débito (0 no grupo TGM vs 1,6% no grupo TP
P= 0,496) foi similar em ambos os grupos. Em relação a isquemia
mesentérica também não houve diferença entre os grupos (1,6% no grupo
TGM vs 0 no grupo TP P= 1,000), o que também foi observado em relação a
isquemia vascular periférica (0 no grupo TGM vs 3,1% no grupo TP P=
0,496). Em relação as complicações cirúrgicas também não houve
diferenças entre os grupos, sendo observado que 5 pacientes no grupo TGM
e 3 (4,7%) pacientes no grupo TP foram reoperados (P= 0,718), e ainda 8
(12,5%) pacientes no grupo TGM tiveram infecção de ferida operatória
profunda enquanto 4 (6,3%) apresentaram o mesmo no grupo TP (P=
0,225). Em relação as complicações renais, também não foram observadas
diferenças significantes entre os grupos, porém a incidência de IRA foi
elevada em ambos os grupos (50,8% no grupo TGM vs 39,1% no grupo TP,
P= 0,184) (Tabela 5).
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Tabela 5 - Desfecho Primário do estudo
Variável
Desfecho combinado
Mortalidade
Acidente vascular cerebral
Insuficiência renal
Síndrome do desconforto respiratório
Infarto agudo do miocárdio
Síndrome do baixo débito
Isquemia Mesentérica
Isquemia vascular periférica
Embolia pulmonar
Infecção de ferida
Reoperação

Grupo TGM Grupo TP
(n=64)
(n=64)

34
(53,1%)
9
(14,1%)
0
(0%)
31
(50,8%)
4
(4,6%)
1
(1,6%)
0
(0%)
1
(1,6%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(3,1%)
5
(7,8%)

28
(43,8%)
6
(9,4%)
1
(1,6%)
25
(39,1%)
1
(1,6%)
3
(4,7%)
1
(1,6%)
0
(0%)
2
(3,1%)
0
(0%)
5
(7,8%)
3
(4,7%)

P
0,289*
0,410*
1,000**
0,184**
0,365**
0,619**
0,496**
1,000**
0,496**
0,440**
0,718**

*Qui-quadrado, **Exato de Fisher.
TGM - terapia guiada por metas, TP - terapia padrão.

Em relação aos desfechos secundários, também não houve diferença
entre os grupos TGM e TP no que se diz respeito a incidência de choque
séptico (15,6% no grupo TGM vs 12,5% no grupo TP P= 0,611) e
Insuficiência renal aguda com necessidade de TRS (12,5% no grupo TGM vs
7,8% no grupo TP P= 0,380). As medianas dos tempos de internação em
UTI [3 (2-8) no grupo TGM vs 3 (2-5) no grupo TP P= 0,571] e de internação
hospitalar [11 (6-19) no grupo TGM vs 10 (6-15) no grupo TP P= 0,354]
foram similares entre os grupos, assim como a taxa de readmissão em UTI
(9,4% TP vs 12,5% TGM P 0,571).
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Em relação ao escore SOFA não foi observada diferença estatística
entre os grupos, porém foi observado uma redução gradual nos seus valores
quando comparado o segundo e primeiro dias de internação com o dia da
admissão, em ambos os grupos (Tabela 6 e Gráfico 10).

Tabela 6 - Desfechos secundários do estudo
Variável
Choque séptico
IRA AKIN 3 TSR
Readmissão
Tempo de internação na UTI (dias), mediana
(IIQ)
Tempo de internação hospitalar (dias),
mediana (IIQ)

Grupo TGM Grupo TP
P
(n=64)
(n=64)
10
8
0,611*
(15,6%)
(12,5%)
8
5
0,380*
(12,5%)
(7,8%)
8
6
0,571*
(12,5%)
(9,4%)
3
3
0,571**
(2-8)
(2-5)
11
10
0,354**
(6-19)
(6-15)

SOFA, média e DP

0,308***

Admissão

4,3 ± 2,4

3,6 ± 2,2

D1

4,0 ± 2,5

3,2 ± 2,3

D2

2,8 ± 2,8

2,1 ± 2,2

*Qui-quadrado, **Mann-Whitney, ***Análise de variância para medidas repetidas
TGM - terapia guiada por metas, TP - terapia padrão, IRA - insuficiência renal aguda, AKIN
kidney injury network, TSR

-

terapia de substituição renal, SOFA

assessment, DP - desvio padrão, IIQ - intervalo interquartílico.

-

- acute

sequencial organ failure
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Gráfico 10 - Evolução do Escore de SOFA nos grupos
8
7
6

SOFA

5
4
3
2
1
0
-1

Admissão

D1
TP

D2

TGM

SOFA - Sequential organ failure assessment, TP- terapia padrão, TGM - terapia guiada por
metas.

5.4 Revisão Sistemática e Metanálise
Foram

identificadas 14270

referências nas

bases de dados

eletrônicas, das quais 987 foram selecionadas. Destes 52 estudos
controlados randomizados foram avaliados e nove deles foram incluídos
para a revisão sistemática e metanálise, inclusive o estudo apresentado
nesta tese, excluindo todos que não apresentavam todos os critérios de
inclusão. A Figura 7 mostra o fluxograma de seleção.
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Figura 7 - Fluxograma de seleção dos estudos para metanálise

O risco de viés foi avaliado pela ferramenta Cochrane89 e a qualidade
metodológica está representada no Gráfico 11.

Gráfico 11 - Gráfico de risco de viés: revisão da percepção dos autores
sobre cada item de risco de viés apresentado como
porcentagens entre todos os estudos incluídos

Os artigos selecionados são estudos randomizados controlados que
avaliaram o uso de TGM no pós-operatório de cirurgias cardíacas e não
cardíacas, e que incluíram complicações pós operatórias e/ou mortalidade
como desfechos (Quadro 1)6,9-11,69,72,90,91.

Revista
Submissão

Lancet Respir Med

Crit Care

Ann Card Anaesth

Autor e ano
Gerent A
2017

Ackland et al.69
2015

Jhanji et al.6
2010

Kapoor et al.72
2008

Cirurgia de Revascularização do
miocárdio com CEC com
EuroSCORE ≥3

Cirurgia eletiva de grande porte
com duração ≥120 min em
pacientes de alto risco: ASA ≥3,
risco de morbidade pósoperatória >50%, Escore
cardíaco revisado modificado
≥3, idade ≥70 anos, história de
DCV, insuficiência cardíaca,
pouca capacidade de exercício,
insuficiência renal, diabetes
Cirurgia gastrointestinal de
grande porte

Pacientes
Pacientes oncológicos adultos
submetidos em cirurgia não
cardíaca de alto risco

Fluidos, inotrópicos,
vasodilatadores, e
transfusão de
sangue

Fluidos, inotrópicos

Fluidos, inotrópicos

Intervenção
Fluidos, inotrópicos,
e transfusão de
sangue

8 h após a
cirurgia

8 h após a
cirurgia

6 h após a
cirurgia

Tempo
8 h após a
cirurgia

Quadro 1 - Características dos estudos incluídos na metanálise

IC 2.5-4.2 L/min/m2, VSI 30-65
mL/m2, RVSI1500-2500 din-segm2/cm5, DO2I 450-600 mL/min/m2,
ScvO2 >70%, VVS <10%, PVC 68 mmHg, PAM 90-105 mmHg,
SpO2 >95%, pH 7.35-45, PaO2
>100 mmHg, PaCO2 35-45
mmHg, Ht >30%, DU >1 mL/kg/h

Aumento sustentado de 10% no
volume sistólico por ≥20min, FC
<100 bpm ou aumento de <20%
acima do basal, PAM 60-100
mmHg, PVC 6-12 mmHg, DU >25
mL/h, Hb > 8mg/dL, SpO2 >94%,
temperatura 36-37ºC, EB -2 to 2
mmol/L, PaCO2 35-45 mmHg

Valor da oferta de O2 préoperatório para cada para cada
paciente maximizando o volume
sistólico e garantindo FC não
maior que 25% acima do basal ou
<100 bpm, SpO2 ≥94%, Hb >8
g/dL, temperatura central ≥36ºC,
PAM 60-90 mmHg

Metas da terapia
IC ≥2.5L/min/m2, SaO2 >95%, Hb
>8g/dL, SvO2 >70%, PAM >70
mmHg, FC <100 bpm, lactato
<27mg/dL

FloTrac™
monitor de DC,
Cateter PreSep™
para aferição
contínua da
oximetria venosa
central

LiDCOPlus
monitor de DC

LiDCOPlus
monitor de débito
cardíaco

Dispositivo
FloTrac-Vigileo™
monitor de DC

Quadro 1 - Características dos estudos incluídos na metanálise
Continua

Aumento sustentado de 2
mmHg na PVC por ≥20 min, FC
60-100 bpm PAM 60-100
mmHg, PVC 6-12 mmHg,
DU>25 mL/h, Hb > 8mg/dL,
SpO2 >94%, temperatura 3637ºC, EB
-2 a 2 mmol/L, PaCO2 35-45
mmHg
PVC 6-8 mmHg, PAM 90-105
mmHg, Ht >30%, gasometria
arterial e DU monitorados de
hora em hora

SpO2 ≥94%, Hb >8mg/dL,
temperatura central ≥36ºC, FC
<100 bpm, PAM 60-90 mmHg

Grupo controle
SaO2 >95%, Hb >8mg/dL, SvO2
>70%, PAM >70 mmHg, FC
<100 bpm, lactato <27mg/dL
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Cirurgia de Revascularização do
miocárdio com CEC

Cirurgia cardíaca com CEC

BMJ

Med Intensiva

Anesth Analg

McKendry et al.11
2004

Gómez-Coronado
et al.90
2001

Polonen et al.91
2000
Fluidos, inotrópicos,
vaso delatores, e
transfusões de
sangue

Fluidos, inotrópicos

Fluidos, inotrópicos,
e vaso delatores

Fluidos, inotrópicos

Intervenção
Fluidos, inotrópicos

8 h após a
cirurgia

8 h após a
cirurgia

4 h após a
cirurgia

8 h após a
cirurgia

Tempo
12 h após a
cirurgia

SvO2 >70%, lactato ≤18mg/dL, IC
>2.5 L/min/m2, PAPO12-18
mmHg, PAM 60-90 mmHg, Hb
≥10 mg/L

SvO2 ≥70%

VSI ≥35 mL/min/m2

Metas da terapia
IC >4.5 L/min/m2, DO2I >600
mL/min/m2, VO2 >170 mL/min/m2,
PA 100/60 mmHg, PVC <15
mmHg, Hb >10mg/dL, DU >30
mL/h, FC 60-120 bpm,
temperatura <38ºC, PaO2 >90
mmHg, pH 7.3-7.5, PvO2 >38
mmHg, pressão média de AP <19
mmHg, PAPO 9-18 mmHg
Aumento sustentado de 10% no
VS por ≥20 min, SpO2 >94%, Hb
>8mg/dL, temperatura 37ºC, FC
<100 bpm ou <20% acima do
basal, PAM 60-100 mmHg, DO2I
>600 mL/min/m2, DU >5 mL/kg/h,
aumento de lactato <18 mg/dL em
2h, IC >2.5 L/min/m2

Cateter de artéria
pulmonar por
termodiluição

Cateter de artéria
pulmonar por
termodiluição

Doppler
esofágico

LiDCOPlus
monitor de DC

Dispositivo
Oximetrix 3
SO2/CO monitor
de DC de
termodiluição
computadorizado,
Opticath model
P7110 cateter de
fibra-ótica

Conclusão

IC >2.5 L/min/m2, PAPO 12-18
mmHg, PAM 60-90 mmHg, Hb
≥10 mg/dL

Tratamento hospitalar padrão

Aumento sustentado de 2
mmHg na PVC por ≥20 min,
SpO2 >94%, Hb >8mg/dL,
temperatura 37ºC, FC <100
bpm ou <20% acima do basal,
PAM 60-100 mmHg, DU >5
mL/kg/h, aumento de lactato
<18mg/dL em 2h, IC >2.5
L/min/m2
PAM, PVC, DU e déficit de base
arterial

Grupo controle
IC 2.8-4.0 L/min/m2, PA >100/60
mmHg, PVC 4-12 mmHg, Hb
>10mg/dL, DU>30 mL/h, FC 60120 bpm, temperatura <38ºC,
PaO2 >90 mmHg, pH 7.3-7.5,
PvO2 >38 mmHg, pressão
média de AP 11-15 mmHg,
PAPO 4-12 mmHg

IC: índice cardíaco; SaO2: saturação arterial de oxigênio; Hb: hemoglobina; SvO2: saturação venosa de oxigênio; PAM: pressão arterial média; FC: frequencia cardíaca; DC: débito cardíaco; ASA: classificação status físico da American Society of
Anesthesiologists; DCV: doença cardiovascular; SpO2: saturação periférica de oxigênio; PVC: pressão venosa central; DU: débito urinário; EB: excesso de base; PaCO2: pressão arterial de gás carbônico; VSI: volume sistólico indexado; RVSI: resistência
vascular sistêmica indexada; DO2I: oferta de oxigênio indexada; Ht: hematócrito; ScvO2: saturação venosa central de oxigênio; VVS: variação de volume sistólico; CHC: carcinoma hepatocelular; VO2: consumo de oxigênio; PA: pressão arterial; PvO2:
pressão venosa de oxigênio; PaO2: pressão arterial de oxigênio; AP: artéria pulmonar; CEC: circulação extracorpórea; PAPO: pressão de artéria pulmonar ocluída; Insuf Card: Insuficiência cardíaca; h: horas.

Cirurgia cardíaca eletiva

Pacientes cirúrgicos de alto
risco

Crit Care

Pearse et al.9
2005

Pacientes
Hepatectomia eletiva por CHC e
com hepatite crônica avançada
ativa ou cirrose hepática
comprovada por biópsia

Revista
Surgery

Autor e ano
Ueno et al.10
2008
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Em relação ao desfecho primário, não houve diferença na redução de
mortalidade entre os grupos TGM e TP [49/713 (6,9%) vs 55/698 (7,9%)
respectivamente, RR 0,85 (IC95% 0,59 - 1,23) P= 0,39] (Gráfico 12). Para os
desfechos secundários foram avaliados a incidência de complicações no
geral, a incidência de complicações por tipo (pulmonares, cardiovasculares,
renais, gastrointestinais, neurológicas, infecciosas, hematológicas e infecção
de ferida operatória profunda), tempo de internação em UTI e tempo de
internação hospitalar.
Em relação a incidência de todas as complicações, não houve
diferença entre os grupos TGM e TP [221/711 (31%) vs 230/695 (33%)
respectivamente, RR 0,88 (IC95% 0,71 - 1,08) P= 0,21] (Gráfico 13).
Quando analisadas separadamente por tipos, observou-se que o grupo TGM
apresentou menor incidência de complicações neurológicas quando
comparado com o grupo TP [12/528 (2,3%) no grupo TGM vs 25/528 (4,7%)
no grupo TP, RR 0,50 (IC95% 0,26 - 0,95) P=0,03, I2=0%] (Gráfico 14) e
também houve menor incidência de infecção de ferida operatória profunda
no grupo TGM [11/317 (3,5%)] em relação ao grupo TP [33/316 (10,5%)],
[RR 0,35 (IC95% 0,17 - 0,69) P=0,003, I2= 3%](Gráfico 15).
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Gráfico 12 - Risco relativo para efeito da terapia hemodinâmica guiada
por metas sobre a mortalidade

Gráfico 13 - Risco relativo para o efeito da terapia hemodinâmica
guiada por metas sobre incidência de complicações

Gráfico 14 - Risco relativo para o efeito da terapia hemodinâmica guiada
por metas sobre a incidência de complicações neurológicas
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Gráfico 15 - Risco relativo para o efeito da terapia hemodinâmica
guiada por metas sobre a incidência de infecção de ferida
operatória profunda

Em todos os outros tipos de complicações não houve diferença
estatística entre os grupos, conforme descrito a seguir: complicações
pulmonares [87/482 (18,5%) no grupo TGM vs 74/486 (15,2%) no grupo TP,
RR 1,18 (IC95% 0,98 - 1,41) P=0,08] (Gráfico 16), complicações
cardiovasculares [41/360 (11,4%) no grupo TGM vs 49/316 (15,5%) no grupo
TP, RR 0,70 (IC95% 0,41 - 1,21) P=0,21] (Gráfico 17), complicações renais
[122/556 (22%) no grupo TGM vs 118/513 (23%) no grupo TP, RR 0,90
(IC95% 0,62 - 1,33) P=0,61] (Gráfico 18), complicações gastrointestinais
[65/418 (15,5% no grupo TGM vs 67/422 (15,9%) no grupo TP, RR 0,48 9
IC95% 0,13 - 1,77) P= 0,27] (Gráfico 19), complicações infecciosas [97/272
(35,7%) no grupo TGM vs 71/229 (31%) no grupo TP, RR 0,99 (IC95% 0,79 1,25) P=0,93] (Gráfico 20) e complicações hematológicas [11/181 (6%) no
grupo TGM vs 8/181 (4,4%) no grupo TP, RR 1,38 (IC95% 0,58 - 3,28)
P=0,47] (Gráfico 21).
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Gráfico 16 - Risco relativo para o efeito da terapia hemodinâmica guiada
por metas sobre a incidência de complicações pulmonares

Gráfico 17 - Risco relativo para o efeito da terapia hemodinâmica
guiada por metas sobre a incidência de complicações
cardiovasculares

Gráfico 18 - Risco relativo para o efeito da terapia hemodinâmica guiada
por metas sobre a incidência de complicações renais
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Gráfico 19 - Risco relativo para a o efeito da terapia hemodinâmica
guiada por metas sobre a incidência das complicações
gastrointestinais

Gráfico 20 - Risco relativo para o efeito da terapia hemodinâmica guiada
por metas sobre a incidência de complicações infecciosas

Gráfico 21 - Risco relativo para o efeito da terapia hemodinâmica por
metas sobre a incidência de complicações hematológicas

No que se diz respeito a tempo de internação, não houve diferença
entre os grupos no tempo de UTI [média 2,64 dias (DP 1,4) no grupo TGM
vs média 3,3 dias (DP 2,0) no grupo TP, DM -0,82 (IC95% -1,97 - 0,33)
P=0,16] (Gráfico 22), porém quando se analisa o tempo de internação
hospitalar observa-se redução no tempo de internação no grupo TGM em
relação ao grupo TP [média 10,4 dias (DP 5) no grupo TGM vs média 13,2
(DP 8,4) no grupo TP, DM -1,60 (IC95% -2,75 - -0,46) P=0,006](Gráfico 23).
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Gráfico 22 - Diferença entre médias para o efeito sobre a terapia
hemodinâmica guiada por metas sobre o tempo de
internação em UTI

Gráfico 23 - Diferença entre médias para o efeito da terapia
hemodinâmica guiada por metas sobre o tempo de
internação hospitalar

6 DISCUSSÃO
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Esse estudo demonstrou que em pacientes portadores de câncer
submetidos a cirurgias de alto risco, uma estratégia de terapia hemodinâmica
aplicada nas primeiras oito horas de pós-operatório baseada em otimização
do índice cardíaco por meio de monitor minimamente invasivo não reduziu
mortalidade ou complicações graves quando comparada a terapia padrão.
Além disso, a terapia teve como consequência maior exposição dos pacientes
a dobutamina, sem resultar em melhores desfechos.
Os resultados do presente estudo são concordantes com estudos
anteriores que mostram que um protocolo baseado em alcançar um índice
cardíaco supranormal no pós-operatório não oferece benefício quando
comparado a uma estratégia convencional40,92. Embora alguns indivíduos
possam se beneficiar de um índice cardíaco mais elevado, os achados
corroboram com o princípio de que a terapia hemodinâmica ideal é titulada
de acordo com a necessidade de cada paciente, devendo ser avaliado não
só o índice cardíaco, mas também critérios clínicos e marcadores de
perfusão tecidual para nortear a tomada de decisão para a infusão de fluidos
e inotrópicos.
Optou-se por utilizar um dispositivo minimamente invasivo não
calibrável para medir o débito cardíaco. Embora esse tipo de monitorização
tenha uma acurácia reduzida em comparação com outros dispositivos mais
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invasivos e com possibilidade de calibração, os dispositivos minimamente
invasivos apresentam a vantagem de necessitar apenas de um acesso
arterial para realizar a leitura do débito cardíaco51. Na instituição onde foi
realizado o presente estudo, os pacientes de alto risco são manejados com
pressão arterial invasiva durante o procedimento cirúrgico, o que facilitou a
utilização da medida do débito cardíaco através da leitura do contorno da
onda de pulso sem acrescentar riscos adicionais ao paciente.
Alguns aspectos devem ter influenciado nos achados de incidência
semelhante de desfechos em ambos os grupos: o grupo controle ou padrão,
ao contrário de outros estudos prévios, recebeu protocolo de cuidado
hemodinâmico

multimodal,

envolvendo

otimização

de

parâmetros

hemodinâmicos e de marcadores de perfusão tecidual, protocolo muitas
vezes suficiente para adequação da oferta de oxigênio no perioperatório. No
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, durante o ato anestésicocirúrgico, faz parte do protocolo institucional que os pacientes de alto risco
sejam monitorizados com pressão arterial invasiva e cateter venoso central,
levando em consideração no suporte hemodinâmico intraoperatório diversas
variáveis como lactato e saturação venosa central de oxigênio. Assim,
possivelmente, os pacientes saem do centro cirúrgico (CC) com seus
parâmetros hemodinâmicos otimizados, o que sugere que os pacientes
incluídos no estudo apresentavam em sua minoria hipoperfusão tecidual ou
hipóxia oculta nas oito horas subsequentes.
O maior estudo randomizado que avalia o impacto de uma terapia
hemodinâmica guiada por índice cardíaco, o estudo OPTIMISE, realizado
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com 734 pacientes submetidos a cirurgias gastrointestinais de grande porte
em 17 hospitais, também não mostrou benefício do grupo intervenção em
reduzir o desfecho composto de mortalidade e morbidade cirúrgica em 30
dias. Porém o mesmo estudo acompanha uma metanálise de 38 estudos
que também sugere um benefício da terapia guiada por metas reduzindo o
risco de complicações perioperatórias, mas sem efeito na mortalidade.
Porém, como comentado anteriormente, esses resultados são às custas de
estudos pequenos e unicêntricos, além de que o viés de publicação de tais
estudos pode ter uma contribuição significante no resultado dessa
metanálise, dificultando a interpretação dos dados8.
Assim como o OPTMISE, o presente estudo também acompanha uma
metanálise de nove estudos, avaliando intervenção guiada por metas
apenas no pós-operatório de cirurgias de alto risco. Porém, diferente do que
visto no OPTIMISE, os resultados de nossa metanálise estão em
concordância com os achados encontrados. Não foram observadas
diferenças de mortalidade e incidência de complicações entre os grupos.
Quando analisados as complicações separadamente, pode-se observar que
a terapia guiada por metas reduziu a incidência de complicações
neurológicas e também de infecção de ferida operatória profunda. Nas
demais complicações, não se observou diferença entre os grupos.
Outras metanálises mostraram resultados similares aos que foram
encontrados, Grocott et al.93 reuniram em uma recente metanálise estudos
que avaliavam o impacto na morbidade e mortalidade de uma terapia
hemodinâmica perioperatória guiada por metas para otimizar o débito

DISCUSSÃO - 74

cardíaco e maximizar a oferta de oxigênio com início que variava desde 24
horas antes da cirurgia até seis horas após. Não houve diferença entre os
estudos que realizaram a intervenção no pré-operatório, intra ou pósoperatório. Embora a metanálise não tenha demonstrado redução na
mortalidade, houve demonstração de um possível benefício do protocolo
baseado em metas em reduzir a incidência de complicações graves como
insuficiência renal, infecção de ferida e insuficiência respiratória. Porém a
heterogeneidade dos estudos, muitos deles unicêntricos, com número muito
pequeno de participantes e alto risco de viés, limitam a interpretação e a
generalização dos resultados.
Ripollés-Melchor et al.94,95 realizaram duas metanálises avaliando o
impacto da terapia guiada por metas em cirurgias não cardíacas, uma com
foco em protocolos com duração apenas no intraoperatório, e a outra com
início no intraoperatório que se estendiam ao pós-operatório, ou que se
iniciavam

apenas

no

pós-operatório.

Na

primeira

metanálise

eles

observaram redução na mortalidade, porém sem diferença na incidência de
complicações. A redução de mortalidade foi relacionada com a busca de
uma meta supra-fisiológica. Em relação a metanálise que também incluiu o
período pós-operatório, notou-se redução de 30% na incidência de
complicações, porém quando avaliada essa incidência de acordo com a
terapia hemodinâmica aplicada, o uso de fluidos e inotrópicos não
mostraram benefício nessa redução. Mas, se visto de acordo com a meta
hemodinâmica referência, ter como o alvo o índice cardíaco mostrou
redução significativa na incidência das complicações.

Já em relação a
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mortalidade não foi observado diferença entre os grupos. As duas
metanálises incluíram apenas estudos unicêntricos e na sua maioria com
menos de 100 pacientes avaliados, o que torna difícil a interpretação desses
resultados.
A grande dificuldade em demonstrar o benefício da terapia guiada por
metas atualmente é que o cuidado convencional com o paciente tem
mudado e evoluído do que era no passado. Assim como aconteceu com o
tratamento da sepse, quando o estudo de Rivers et al.96 demonstraram que
uma terapia precoce guiada por metas reduzia mortalidade no choque
séptico há quase duas décadas, esse mesmo protocolo atualmente não
apresenta mais o mesmo benefício quando comparado com o cuidado
padrão. Isso se deve ao fato do aumento da percepção dos clínicos, com
muitos princípios e intervenções da terapia precoce estabelecida pelos
autores sendo incorporados na terapia padrão, resultando em um
estreitamento entre os efeitos durante os anos e que agora essa diferença
não é mais vista nos estudos randomizados. Provavelmente o mesmo
fenômeno ocorre com a terapia guiada por metas nos pacientes cirúrgicos.
Além disso, outras práticas atuais como controle glicêmico mais estrito,
menor gatilho transfusional e terapia fluida mais restritiva e com menor
utilização de coloides sintéticos podem ter contribuído também para uma
redução no número de complicações perioperatórias e para maior qualidade
da terapia perioperatória convencional. Além disso a melhora da tecnologia,
que se tornou menos invasiva e com maior credibilidade, também são
fatores contribuintes95.

DISCUSSÃO - 76

O presente estudo apresenta algumas limitações. Primeiro, o grupo
controle foi tratado através de um protocolo padrão modificado para o
estudo, com a utilização de uma solução de ringer lactato com albumina
20% como fluido para ressuscitação, assim como o grupo intervenção.
Porém não existe nenhuma evidência que o uso de soluções coloides
contendo albumina são superiores a soluções cristaloides em reduzir
complicações perioperatórias31. A escolha de utilizar tal fluido no grupo
controle foi para tentar alcançar as metas hemodinâmicas de uma maneira
mais precoce, com a utilização de uma solução com coloide segura. E
segundo, o protocolo utilizado foi baseado no dispositivo escolhido para
aferir o débito cardíaco, Vigileo-Flotrac™, havendo a possibilidade do
método escolhido ter interferido nos resultados deste trabalho, visto que
estudos anteriores mostraram redução da acurácia do Vigileo-Flotrac™ em
condições de resistência vascular sistêmica alterada51.
Em relação a metanálise, as diferenças metodológicas podem causar
heterogeneidade. O uso de diferentes intervenções cirúrgicas, sistemas de
monitoramento e protocolos usados corroboram para essa heterogeneidade.
Isto pode reduzir a precisão das estimativas dos efeitos terapêuticos, reduzindo
a capacidade de generalizar os resultados apresentados. Além disso o relato
de complicações nem sempre é coerente e as definições diferem de estudo
para estudo, limitando também a aplicação dos resultados encontrados.
Este é o primeiro estudo prospectivo e randomizado que avaliou a
eficácia de uma estratégia de terapia hemodinâmica perioperatória em
reduzir complicações nos pacientes com câncer submetidos a cirurgia de
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alto risco. A demonstração da ausência de benefício da TGM nessa
condição implica em uma reavaliação do conceito otimização hemodinâmica
baseada em metas ou terapia alvo-dirigida. O paciente com câncer
submetido a uma cirurgia de alto risco é um paciente complexo, com
reservas fisiológicas heterogêneas, cujo manejo hemodinâmico deve
envolver a análise multiparamétrica de várias variáveis, incluindo dados
clínicos e de perfusão tecidual. O grupo TGM recebeu mais dobutamina
comparado ao grupo padrão, e isso não resultou em melhora hemodinâmica
ou redução das complicações. Portanto, a TGM, ao buscar otimizar o IC,
expôs o paciente a um maior número de intervenções. Apesar de não ter
havido mais efeitos adversos nesse grupo, como por exemplo arritmias e
isquemia miocárdica, essa terapia não esteve associada a redução de
complicações.

7 CONCLUSÕES
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A terapia hemodinâmica guiada pelo índice cardíaco aplicada nas
primeiras oito horas de pós-operatório em pacientes com câncer submetidos
a cirurgia de alto risco, quando comparada a terapia padrão:
a. Não reduz a mortalidade em 30 dias e a incidência de
complicações graves durante a internação hospitalar.
b. Não reduz o tempo de internação na UTI e no hospital.
c. Não reduz o SOFA score diário nos primeiros sete dias.
Além disso, a terapia hemodinâmica teve como consequência o maior
uso de dobutamina no pós-operatório sem resultar em melhores desfechos.
Esses resultados são consistentes com os encontrados na metanálise
descrita.

8 ANEXOS
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Anexo A - Termo de consentimento livre e esclarecido
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Anexo B - Aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa
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Anexo C - Instrumento de coleta de dados
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