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RESUMO

Introdução: A Terapia Ventilatória nas Unidades de Terapia Intensiva tem implicação na
morbimortalidade de crianças criticamente enfermas. A decisão correta acerca do adequado
momento do desmame e necessidade de intubação deve ser baseada em clínica e parâmetros
acurados. Objetivo: Analisar a dosagem sérica do lactato em crianças ventiladas em UTIP,
como marcador de prognóstico ventilatório (necessidade de intubação ou reintubação), nos
cinco momentos da internação (pré-ventilação, 6, 24 e 48 horas após VM e no desmame ou
após 48 horas). Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo e descritivo, com coleta
secundária dos dados de 126 pacientes em ventilação mecânica no período de janeiro de 2016
a 30 de junho de 2017. Resultados: A mediana de idade foi de 49,98 meses, sendo 55% do
gênero masculino.Oito evoluíram para óbito (6,35%); 50% forma submetidos a assistência
ventilatória invasiva e 50% a ventilação não invasiva. O lactato inicial foimediana 23,24; em
seis horas 25,45; em 24 horas de 20,24; em 48 horas de 19,21. A mediana do lactato no
desmame/após 48 horas foi de 14,42. Para toda amostra, foi observada mudança significativa
dos valores de lactato no tempo para aqueles que evoluíram bem e esta mudança não foi
observada naqueles que necessitaram reintubação ou entubação, às custas dos pacientes em
VNI. A avaliação do valor do lactato sérico no desmame/48 horas após revelou que os valores
menores que 20 mg/dl apresentaram valor preditivo negativo de 95,40% para a necessidade de
reintubação/intubação. Conclusões: A manutenção de níveis de lactato com o tempo em
pacientes em VNI pode indicar a necessidade de suporte invasivo. A dosagem normal de lactato
no momento do desmame/48 horas após é preditora de sucesso deste. Sugerimos a inclusão
deste parâmetro nos protocolos de desmame ventilatório.

Palavras-chave: ácido láctico; criança; respiração artificial; desmame do respirador.
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ABSTRACT

Introduction: Ventilatory Therapy in pediatric ICU results in morbimortality. The right
weaning and intubation decision must be based on clinical and laboratory basis. Objective: To
analyze blood lactate levels in children ventilated in PICU, as a ventilatory predictor (demand
for intubation or reintubation) in five moments (pre-ventilation, 6, 24 and 48 hours after and on
weaning or 48 h after). Methods: A retrospective and descriptive study; data were collected
from 126 ventilated patients charts from January, 2016 to June, 2017. Results: Median of age
was 49,98 months; male gender represented 55%. There were 8 deaths (6,35%). Half of patients
were submitted to invasive ventilation and half to non-invasive. Lactate values (median) were:
first sample (23,24); 6h (25,45); 24h (20,24); 48h (19,21); weaning (14,42). A significance on
lactate evolution over the time was observed for all patients with good evolution; there was no
difference for those who failed on weaning, specially caused by patients on non-invasive
ventilation. When weaning ventilation/48 h after, a lactate value lower than 20 mg/dl revealed
a negative predictive value of 95,40% on predicting a failure on weaning or intubation.
Conclusions: Lactate levels over the time in patients on non-invasive ventilation may indicate
necessity of invasive support. A normal blood lactate when weaning/48 h after is predictor of
success. We suggest the inclusion of this parameter on ventilation weaning protocols.

Key words: lactate; children; ventilation; weaning mechanical ventilation.
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1 INTRODUÇÃO

Durante as últimas décadas, com a introdução da ventilação mecânica dentro das
unidades hospitalares, ocorreram muitos avanços nos atendimentos das emergências. A
ventilação mecânica tem contribuído para restaurar a homeostasia do organismo e aumentar as
taxas de sobrevida dos indivíduos que chegam ao estágioonde há necessidade de suporte
ventilatório; esta tem os objetivos de aumentar a PaO2, diminuir a PaCO2 e de manter o pH
dentro dos níveis normais1, 2.
A ventilação mecânica está indicada nas situações em que existe desequilíbrio entre a
demanda ventilatória e a capacidade do sistema respiratório de prover a troca gasosa adequada.
O exame clínico, a monitorização dos sinais vitais, junto com a gasometria irão definir o uso da
ventilação mecânica, se ela será invasiva ou não invasiva. Em situações em que o trabalho
respiratório é excessivo, sendo previsível uma evolução para a fadiga muscular respiratória ou
quando é necessário poupar o débito cardíaco do paciente para o esforço de respirar (como na
acidose metabólica grave e choque séptico), a assistência ventilatória deve ser iniciada de
imediato, ainda que não exista alteração significativa na troca gasosa 2.
Alterações dos sinais vitais, parâmetros gasométricos, valores de lactato e evolução da
clínica do paciente, no momento da admissão do paciente na unidade de terapia intensiva (UTI),
são utilizados para avaliar o prognóstico da doença naquele momento3.O lactato sérico é um
marcador químico existente no nosso organismo que têm valor tanto diagnóstico quanto
prognóstico4,5. Ele é um composto orgânico produzido pelo organismo, que pode ser utilizado
como fonte de energia. É o produto final da glicólise que ocorre em tecidos com baixa taxa de
oxigenação - metabolismo anaeróbico6.
Os níveis de lactato do sangue têm sido utilizados em várias situações, dentre elas, como
marcador de hipoperfusão tecidual em pacientes com choque séptico, indicador de
ressuscitação, índice prognóstico pós-ressuscitação, fator prognóstico em situação de doença
grave e como diagnóstico etiológico3.
A maioria dos casos de hiperlactatemia em pacientes graves, seja adulto ou pediátrico,
é decorrente da inadequada oxigenação tecidual. Esta, por sua vez, pode ser originada de
transtornos respiratórios com insuficiente oxigenação do sangue ou devido a alterações
circulatórias que determinam hipoperfusão tecidual. Há também associação entre o lactato e o
processo de fadiga muscular 7, 8.
A acidose láctica é definida como acidose metabólica na qual o lactato do sangue arterial
é igual ou maior que 45 mg/dl (5mmol/l), de acordo com o ponto de corte da técnica e o pH
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arterial menor que 7,35. Pacientes criticamente doentes podem ter níveis de lactato
considerados normais até 18 mg/dl, embora os valores de referências para sangue arterial sejam
até 10 mg/dl. Os valores entre 18 e 45 mg/dl são descritos como a denominada "zona cinzenta",
cujoreal valor clínico ainda não está estabelecido3.
Os marcadores de perfusão e de hipóxia tecidual predizema mortalidade em diversas
populações de pacientescriticamente enfermos,independentemente da idade. Quando a oferta
de oxigênio está deficiente no organismo, ocorre juntamente a glicólise anaeróbia, levando ao
processo de acidose láctica. Estudos relatam que, quando a acidose lática se encontra superior
a 90 mg/dl (hiperlactatemia) no adulto, são escassas as chances de sobrevivência 3.
A maioria dos pacientes pediátricos com lactato > 18 mg/dl apresentam sinais clínicos
de hipoperfusão na admissão. A normalização ou diminuição dos níveis de lactato apartir de 24
horas de internação é relacionada com a maior probabilidade de sobrevida 3, 9.
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

2.1Justificativa

O desenvolvimento de objetivos terapêuticos depende da avaliação precisa da
adequação do suprimento de oxigênio para os órgãos e tecidos. Variáveis hemodinâmicas ou
diferença de base não discriminam pacientes com lactato elevado ou normal. Portanto, no
manejo dos pacientes internados em UTI é fundamental a mensuração do lactato como
estratégia para identificar a hipoperfusão tecidual e o prognóstico. A avaliação prognóstica dos
pacientes críticos é um aspecto importante que merece investigação.

2.2Objetivo Geral

Avaliar a dosagem sérica do lactato em crianças e adolescentes sob assistência
ventilatória em Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico (UTIP), como marcador de
prognóstico ventilatório.

2.3Objetivos Específicos
 Determinar os níveis do lactato sérico nos pacientes que necessitaram de assistência
ventilatória, em cinco momentos da internação (pré-ventilação, 6, 24 e 48 horas após a
VM e no desmame/após 48 horas);
 Analisar a evolução no tempo dos níveis do lactato sérico nos cinco momentos da
internação (pré-ventilação, 6, 24 e 48 horas após a VM e no desmame/após 48 horas);
 Avaliar os níveis de lactato sérico como prognósticoda necessidade dereintubação(no
desmame) ou intubação (após 48 horas), nestes pacientes.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Revisão de Literatura

3.1.1Metabolismo Aeróbio

O sistema energético aeróbio depende do uso de oxigênio pelas células. É a maior fonte
de suprimento de trifosfato de adenosina(ATP) durante o repouso e o exercício de baixa
intensidade, utilizando, principalmente, carboidratos e lipídeos como substratos10.
As células do corpo utilizam o oxigênio combinado com os produtos de degradação dos
carboidratos, das gorduras ou das proteínas para liberar a energia necessária para o
funcionamento celular. Cerca de 90% dos carboidratos encontrados no corpo são destinados à
produção de energia para manter as células em funcionamento. A glicose é o principal
responsável, por isso, sua metabolização ocorre na mitocôndria, segundo Guyton 10.
A glicogênese é a transformação da glicose em glicogênio. Quando há baixa nos níveis
de carboidratos disponíveis no organismo, a formação da glicose ocorre a partir das proteínas e
gorduras – gliconeogênese – ainda pelo sistema aeróbio10.
A clivagem da glicose para a produção de energia é gradativa, ocorrendo em várias
etapas. A degradação da glicose é a conversão das duas moléculas de piruvato em duas
moléculas de acetil coenzima A, sendo liberados quatro átomos de hidrogênio e,
posteriormente, há formação de seis moléculas de trifosfato de ATP10.
Na etapa conhecida como ciclo de Krebs, na qual a porção de acetil coenzima A é
degradada em dióxidode carbono e átomos de hidrogênio, são geradas mais duas moléculas de
ATP 10.
A fase seguinte, fosforilação oxidativa, é responsável por quase 90% da quantidade de
ATP gerado por cada molécula de glicose. Essa reação é responsável pela oxidação dos átomos
de hidrogênio produzidos nas fases anteriores para a formação de ATP. São liberados 24 átomos
de hidrogênio, dos quais 20 são convertidos, liberando três moléculas de ATP para cada dois
átomos de hidrogênio, totalizando 30 moléculas de ATP 8. Os quatro átomos de hidrogênio
restantes são convertidos, posteriormente, em duas moléculas de ATP por átomo de hidrogênio.
O somatório de todas as moléculas de ATP formadas pode chegar ao número máximo de 38
moléculas por glicose degradada em dióxido de carbono e água 10.
Durante a transição inicial do repouso para o exercício, o organismo exibe alta taxa de
glicólise anaeróbia. Isso se deve a um aumento instantâneo da demanda de ATP no início do
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exercício, enquanto a captação e o uso muscular de oxigênio estão "atrasados",
especialmente,devido ao intervalo de tempo para o aumento da perfusão sanguínea muscular.
Como o nível de ATP muscular não muda, a síntese deve ocorrer por mecanismo anaeróbio.
Esse processo é crucial para fornecer energia, enquanto o sistema aeróbio se torna o principal
responsável pelo suprimento de energia; nesse ponto, a produção de lactato é reduzida, já que
o piruvato é desviado da enzima lactato desidrogenase (LDH) para o complexo da enzima
piruvato desidrogenase (PDH)11.
Quando a intensidade do exercício aumenta, ocorre novamente desequilíbrio na
produção de energia, onde o sistema glicolítico anaeróbio é o responsável pela geração de
energia adicional, o que leva ao aumento exponencial na concentração sanguínea de lactato 11.

3.1.2Metabolismo Anaeróbio

Todos os carboidratos ingeridos são degradados em uma molécula simples: a glicose,
que é imediatamente oxidada pela glicólise, armazenada no fígado ou no músculo
esquelético,como o glicogênio, ou convertida em triglicerídeos no fígado para ser armazenada
no tecido adiposo6.
A glicólise é o processo pelo qual os carboidratos são degradados para sintetizar ATP.
O produto final da glicólise é o piruvato (Pi), e esse pode ser ou convertido em lactato na
glicólise anaeróbia ou transportado para as mitocôndrias com a finalidade de ser completamente
oxidado pelo sistema aeróbio de produção de energia6.
Na glicólise anaeróbia, a síntese de ATP ocorre no citosol da célula muscular, que é o
sítio onde se desenvolvem múltiplos processos celulares. A fonte de energia vem do processo
de hidrólise da glicose em lactato. As reações químicas que representam essa via podem ser
resumidas da seguinte maneira:

Glicose+ 2 Pi + 2 ADP => 2 (lactato) + 2 ATP

Essa reação mostra que a glicólise anaeróbia é capaz de sintetizar apenas duas moléculas
de ATP por mol de glicose. Na realidade, quatro moléculas de ATP são produzidas, mas, ao
longo da via, duas moléculas são consumidas, de maneira que apenas duas são efetivamente
liberadas para uso6, 10.
A reação-chave da glicólise anaeróbia é a redução do Pi à lactato, catalisada pela LDH,
a qual possui a capacidade de catalisar a reação Pi/lactato em ambas as direções, dependendo
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da condição prevalecente na célula. No músculo ativo, a reação é direcionada para a formação
de lactato pelo acúmulo de Pi e de nucleotide de nicotinamida e adenina reduzida (NADH) no
citosol, o qual, quimicamente, é um composto orgânico (a forma ativa da vitamina B3)
encontrado nas células de todos os seres vivos e usado como "transportador de elétrons" nas
reações metabólicas de oxirredução,

tendo

um

papel

preponderante

na

produção

de energia para a célula. A importância da reação da LDH reside no fato de que ela restaura os
equivalentes redutores de nucleotide de nicotinamida e adenina(NAD+) que foram consumidos
em estágios anteriores da via glicolítica, permitindo, dessa forma, que a produção de energia
continue6,10.
Grande parte da energia disponível na glicose ainda está presente no produto final, que
é o lactato; a produção de energia pelo metabolismo anaeróbio, mesmo com rendimento baixo
permite aos tecidos responder rapidamente aos aumentos na demanda energética, sem
limitações, tais como, o suprimento de oxigênio, NADH e Pi para a célula e as mitocôndrias6,11.

3.1.3Metabolismo do Lactato

O lactato foi descoberto pelo químico sueco Carl Wilhelm Schelle em amostras de leite,
em meados de 1780. Posteriormente, Otto Meyerhof compartilhou o prêmio Nobel em
Fisiologia e Medicina, em 1922, com Archibald V. Hill, devido à descoberta da produção do
lactato durante a contração muscular8.
O lactato, como já citado,é o produto final da glicólise anaeróbia, produzido,
normalmente, numa taxa de 1 mmol/kg/h, especialmente, no músculo esquelético, intestino,
cérebro e eritrócitos. O fígado e uma pequena porção dos rins são responsáveis pelo seu
metabolismo12.
O lactato é um composto orgânico gerado no organismo,podendo ser encontrado nos
músculos, sangue e em vários outros órgãos. Sendo os músculos esqueléticos responsáveis por
mais de 50% do total de consumo de O2 em repouso e quase 90% durante uma atividade que
necessite de esforço físico, o metabolismo efetua a produção de ATP como fonte imediata de
energia. Conforme o grau da atividade muscular os músculos podem usar diversos
“combustíveis” para a realização do mesmo 13, 14.
Segundo Rabelo e Crowe Júnior11, a fonte de lactato no corpo é a quebra de carboidratos,
mais especificamente, da glicose15. A glicose, por sua vez, pode ser armazenada no fígado e
nos tecidos musculares sob forma de glicogênio conforme Guyton e Hall10. A quebra do
glicogênio resulta na formação do piruvato, e este terá um destino que dependerá do tipo de
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célula e das circunstâncias metabólicas do organismo. Um dos destinos que ele pode seguir é o
metabolismo aeróbico (presença de O2) e um outro é o metabolismo anaeróbico 16.
Os tecidos tentam utilizar o piruvato como energia aeróbia, porém, quando as células
são incapazes de utilizar toda a quantidade produzida, este se transforma quimicamente em
lactato. No outro caminho do Pino metabolismo anaeróbico, considerado o mais comum, ocorre
a sua redução a lactato, denominado glicólise anaeróbica ou simplesmente glicólise; quando
ocorre a recuperação aeróbicas, o O2 se torna presente, reaparece o glicogênio e desaparece o
lactato17.
Por sua vez, o lactato poderá ser utilizado pelo fígado como substrato na própria
gliconeogênese, resultando na formação da glicose, a qual, por sua vez, será utilizada pelos
tecidos. É importante afirmar que essa reação só acontecerá se o oxigênio estiver disponível.
Nessa reação, o lactato gerado pelos tecidos pode ser captado pelo fígado e reconvertido em
glicose (via gliconeogênese) ou pode ser utilizado como substrato primário, fonte de energia
anaeróbia. Esse fenômeno é denominado Ciclo de Cori, uma cooperação metabólica entre
músculo e fígado18.Um trabalho muscular intenso faz com que o músculo use o glicogênio de
reserva como fonte de energia, via glicólise. Ao contrário do que muitos pensam,a dor e a fadiga
são causadas não pelo acúmulo de lactato no músculo, mas sim, pelo acúmulo do acetato
gerado. Os músculos são capazes de manter a carga de trabalho na presença de lactato, se o
potencial hidrogeniônico (pH) for mantido constante17.
Para a obtenção de energia sob a forma deATP, a glicose é convertida emPi através da
glicólise, conforme foi citado. Durante o metabolismo aeróbio normal, o Pi é então oxidado
pelo oxigênio, onde o produto gerado é o gás carbônico (CO2) e água (H2O) 17.
Durante um curto período de intenso esforço físico, a distribuição de oxigênio aos
tecidos musculares pode não ser suficiente para oxidar totalmente o Pi. Nestes casos, a glicose
é convertida em Pi e depois em lactato, através da via da fermentação láctica, onde os músculos
obtêm ATP sem recorrer ao oxigênio. Quando o esforço físico termina, o lactato é convertido
em glicose através da neoglicogênese, no fígado. O indivíduo continua a ter uma respiração
acelerada por algum tempo, o oxigênio (O2) extra consumido neste período promove a
fosforilação oxidativa no fígado e, consequentemente, uma produção elevada de ATP que é
necessária para a neoglicogênese, leva à formação da glicose a partir do lactato, e esta glicose
é transportada de volta aos músculos para armazenamento, sob a forma de glicogênio. Nesse
sentido, é interessante observar que o fígado é um órgão essencial para a reutilização do lactato
sanguíneo como fonte de energia, apesar de os rins também contribuírem, porém, com uma
parcela consideravelmente menor17.
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À medida que aumenta gradativamente a intensidade da atividade muscular, aumenta
também a contribuição aeróbia para a produção energética muscular. A produção de lactato
cresce, mas é correspondida por captação por outros músculos e tecidos, que podem oxidar
lactato (coração, cérebro, músculos) ou convertê-lo em glicose como o fígado e os rins, em
proporções mais elevadas durante o exercício do que em repouso. Portanto, o lactato sanguíneo
não muda acentuadamente6. O aumento do nível de lactato sérico é denominado hiperlactatemia
e pode ser um fenômeno temporário que ocorre após o exercícioou pode ser um evento mais
duradouro, nos casos de doença grave15. O excesso de lactato no sangue é uma indicação de
que o sistema aeróbio não está sendo capaz de suprir a demanda de energia requerida para
completar a atividade, sendo necessária a utilização de mecanismos compensatórios (glicólise
anaeróbia)6.
O lactato é, simplesmente, o ácido láctico, que possui constante de dissociação (PK)
próxima de 3,7, enquanto que no pH muscular e sanguíneo, estes são respectivamente próximos
de 6,4 e 7,4. Acima de 99% do lactato presente nos fluidos corporais, estes encontram-se
dissociados nos íons lactato e H+. O lactato é o metabólito mais estudado por profissionais
estudiosos do metabolismo do exercício físico e, como consequência, muitas atribuições lhes
são conferidas, sendo algumas delas incorretas18,19.
O lactato foi considerado exclusivamente como o produto final da degradação parcial
da glicose/glicogênio devido à redução do oxigênio mitocondrial18. Como descrito, acreditavase que a produção de lactato era somente consequência da oferta de oxigênio inadequada,
porém, evidências relatadas pelo pesquisador Stainsby indicaram que, ao induzir a redução de
aproximadamente 22% do consumo de oxigênio das fibras musculares estimuladas
eletricamente, as concentrações de lactato mantiveram-se de forma semelhante à situação de
controle. Ele também demonstrou que, em alguns estudos realizados com animais, foram
observados aumentos da produção do lactato sem alteração da pressão de oxigênio no fluxo
sanguíneo muscular8,20.
Todavia, a partir da década de 1990, muitos achados contribuíram para a mudança
parcial do paradigma do lactato, em especial, no que se refere à sua relação com a acidose
intramuscular e sua capacidade de representar o metabolismo anaeróbio láctico. Estudos
mostram que a quantidade de lactato liberado pelos músculos na intensidade de exercício mais
alta é semelhante à quantidade com que este é removido do sangue, existindo, ainda, equilíbrio
na concentração do mesmo durante o exercício 8. A concentração de lactato no sangue durante
um nado ou uma corrida com ritmo demonstra uma forma excelente de monitoração das
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alterações fisiológicas que acontecem com o treinamento. À medida queo treinamento do
indivíduo melhora, diminui a concentração de lactato sanguíneo para a mesma taxa de trabalho.
O lactato sanguíneo é removido mais rapidamente durante a recuperação ativa porque a
atividade mantém elevado o fluxo sanguíneo através dos músculos, o que, por sua vez, aumenta
a difusão do lactato para fora dos músculos e a oxidação do lactato 21.

3.1.4O metabolismo anaeróbio na criança

Os processos de crescimento, desenvolvimento e maturação biológica estão diretamente
relacionados com o desenvolvimento tanto da capacidade aeróbica, quanto anaeróbia e uma
série de mudanças morfofisiológicas aproximam o indivíduo da fase adulta 22.
As crianças apresentam particularidades em realizar atividades de cunho anaeróbio,
visto que não produzem lactato como os adultos, tanto em relação aos exercícios máximos
quanto em submáximos, ou seja, as crianças possuem menor capacidade glicolítica,
possivelmente, em decorrência da quantidade limitada das enzimas fosfofrutoquinase (enzima
reguladora da glicólise anaeróbia) e lactato desidrogenase 23. Os aspectos deficitários da
capacidade anaeróbia parecem ter determinantes de natureza bioquímica. A via glicolítica, a
qual ainda se encontra em desenvolvimento, está em processo de maturação24.
A puberdade é a fase em que há mudanças significativas no metabolismo anaeróbio
láctico, principalmente, em garotos. Um estudo voltado para avaliar o comportamento
cardiorrespiratório em crianças saudáveis durante o exercício progressivo máximo, realizado
pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 2009,
observou que as respostas cardiorrespiratórias e metabólicas durante o teste de esforço
progressivo são diferentes em crianças em comparação com os adultos. Especificamente, essas
diferenças sugerem que as crianças têm menor eficiência cardiovascular e respiratória em
relação aos adultos25.
Nas crianças, por sua vez, a capacidade para realizar as atividades anaeróbias é
significativamente inferior à dos adolescentes e adultos de acordo com a literatura. Já a
capacidade aeróbia é a eficiência em gerar ATP através da via oxidativa, a qual se refere ao
metabolismo predominante em atividades de longa duração e baixa ou moderada intensidade.
A via metabólica aeróbia em crianças é utilizada com maior eficiência comparada à anaeróbia
e as crianças utilizam tal metabolismo de forma tão eficiente quanto os adultos 26.
Um estudo realizado com a finalidade de observar as concentrações de lactato sanguíneo
e o comportamento cinemático de corredores mirins em provas de 50 e 100m rasos, onde as
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crianças possivelmente necessitaram requisitar grande resistência de velocidade observou que
esta resistência, a qual se caracteriza por manter, em um determinado período de tempo, a
máxima velocidade alcançada na prova, é amplamente dependente da capacidade anaeróbia 27.
Tendo em vista que tal aptidão está ainda em desenvolvimento nas crianças, o esforço a
ser realizado por estes indivíduos para tentar adquirir e manter a máxima velocidade,
característica fundamental destas provas, será extenuante e limitado pelo metabolismo
anaeróbio, o que compromete a realização eficaz da técnica da corrida, além de sofrerem
grandes perdas de velocidade até a linha de chegada devido ao estresse físico do organismo 27.
A produção de lactato pós-exercício (pós-estresse), considerada como um indicador da
capacidade anaeróbia, mostrou-se semelhante entre os gêneros até a puberdade, sendo que, a
partir desta, passou a ser aumentado ainda mais nos meninos6. Esta capacidade parece sofrer
efeito significante da maturação, não sendo observada diferença entre gêneros até os 12 anos.
Entretanto, a partir dos 13 anos essa diferença tornou-se mais evidente, na qual passa a ser
maior em meninos6,7. Em comparação ao adulto, a criança e adolescente são ainda deficitários
quanto ao potencial anaeróbio e apresentam menores valores de lactato sanguíneo em resposta
ao estresse físico27.
Outras possíveis causas para o desempenho inferior ao final dos 100m, de acordo com
o estudo,podem ser atribuídas à disponibilidade insuficiente de fosfocreatina no músculo,
responsável por aproximadamente 90% de contribuição na produção de energia em corridas de
100m rasos. Esta hipótese também é defendida por Hirvonen, que afirma que em exercícios
máximos como os 100m, a performance depende principalmente da capacidade de utilizar os
fosfatos de alta energia e que a diminuição da velocidade ao final da corrida está relacionada à
depleção destes fosfatos, vindo a depender da glicólise para produção de ATP 28. Além disso, a
fadiga do sistema neuromuscular é apontada como fator limitante da performance, em função
do comprometimento na mecânica da contração muscular. As fibras musculares ainda se
encontram em processo de maturação3,27.
Estudo realizado por BALE em 1992 sobre A performance funcional da criança em
relação ao crescimento, maturação e exercício, na tentativa de encontrar um limiar anaeróbio
(LA), observou níveis de lactato sanguíneo em exercícios que levavam ao estresse máximo com
sinais de fadiga muscular variando entre 7,5 - 8,5 mmol/L, o que corresponde a 67,56 mg/dL 76,57 mg/dL25.
Uma possível razão para que a criança apresente um limiar anaeróbio mais alto está na
característica da musculatura esquelética, nos níveis hormonais mais baixos, levando a uma
capacidade oxidativa relativamente mais alta, além da real limitação da via glicolítica 27.A
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potência aeróbia progride com a idade e a puberdade é reconhecida como um período-chave
das mudanças do metabolismo anaeróbio27.

3.1.5Metabolismo do lactato na doença grave

Acredita-se que, à medida que a intensidade do esforço respiratório aumenta, os níveis
do lactato sérico ultrapassam a variação normal29.Quando há insuficiência ou indisponibilidade
de oxigênio, impede-se a reação aeróbica na mitocôndria, a qual é responsável pela síntese de
energia sob forma de ATP. Nessas condições, ocorre a glicólise anaeróbica, na qual o Pi é
convertido em lactato para produzir energia. O organismo precisa de energia para manter seu
funcionamento e sua homeostasia. Nas situações em que há indisponibilidade ou insuficiência
de oxigênio ocorre hipóxia tecidual,a qual leva a um decréscimo da utilização do piruvato no
ciclo de Krebs, impedindo a fosforilação oxidativa. O metabolismo é desviado para a produção
de lactato e uma pequena quantidade de energia ainda pode ser liberada para as células através
da glicólise, uma vez que as reações químicas na degradação da glicose a ácido láctico não
necessitam de oxigênio. A hipóxia celular resulta, então, no desenvolvimento do metabolismo
anaeróbio, com aumento da produção de lactato e acidose tissular 8.
A concentração de lactato considerada normal em pacientes com doença grave é menor
ou igual a 2 mmol/L, ou seja, 18,02 mg/L1.O aumento do lactato pode ocorrer associado ou não
à acidose metabólica. A relação entre a concentração de lactato sanguíneo e sobrevida foi
inicialmente sugerida por Broder e Colsemem em 1964, os quais documentaram uma sobrevida
de apenas 11% em pacientes com choque circulatório e excesso de lactato (> 36,03 mg/L). Em
1965 observou-se um aumento da taxa de mortalidade de 18% para 73% em pacientes
gravemente enfermos com níveis de lactato maior que 4.4 mmol/L (39,64 mg/L). Em 1970,
estudo demonstrou que um aumento na concentração de lactato de 18 mg/dL(2mmol/L) para
72,06 mg/dL(8mmol/L) diminuía a probabilidade estimada de sobrevida de 90% para 10% 3,30,
31

.
Muitos estudos têm sido realizados para determinar marcadores biológicos

prognósticos. O lactato talvez seja o mais utilizado para a determinação de perfusão tecidual,
que fica extremamente comprometida em diversas doenças graves. A reação da glicólise
anaeróbica, embora libere somente uma pequena fração de energia contida na molécula de
glicose, (aproximadamente 3%), é uma valiosa fonte de energia sob várias condições, incluindo
aquelas cujo suprimento de oxigênio é limitado, como no músculo durante o exercício intenso,
e em tecidos com poucas mitocôndrias, como na medula renal, eritrócitos maduros e leucócitos.
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Tal medida pode ser capaz de manter a vida durante alguns minutos, quando há pouca
disponibilidade de oxigênio 8.Tem sido proposto por alguns autores que aumentos moderados
nos níveis de lactato não são necessariamente indicativos de doenças graves, dependendo do
mecanismo envolvido32.Outros trabalhos com pacientes pediátricos consideram que o aumento
do nívelde lactato pode ser um índice preditivo específico para morbidade, porém com
baixasensibilidade32,33.
O ácido láctico no corpo é considerado um ácido forte que pode ser ionizado
completamente e formar o lactato e H+, em pH fisiológico. O acúmulo patológico do lactato se
deve tanto ao decréscimo na sua utilização, quanto ao aumento na sua produção. O decréscimo
na utilização do lactato pode advir da deterioração de alguns dos caminhos aeróbicos, nos quais
o piruvato é metabolizado devido às condições anaeróbicas causadas pela hipóxia tecidual. Já
o aumento da produção do lactato pode significar hipóxia tecidual ou aumento da taxa de
metabolismo celular. No entanto, a glicólise anaeróbica pode proceder mais rápido que a
oxidação do piruvato, com a probabilidade de que o aumento da produção do lactato ocorra na
ausência da hipóxia e na presença de mecanismo hábil em gastar glicose. É o que acontece na
alcalose, infusão de glicose e sepse sem hipoperfusão. Sendo assim, o lactato sérico aumentado
não significa necessariamente hipóxia tecidual 10.
Além dos aspectos citados anteriormente, algumas condições podem propiciar a
hiperlactatemia, tais como: síndrome da resposta inflamatória sistêmica, infusão de adrenalina,
deficiência de tiamina, disfunção hepática, disfunção cardíaca, intoxicação por nitroprussiato
(cianeto) e AVC hemorrágico 10.
O cérebro e o coração são órgãos que possuem um metabolismo energético
diferenciado; em repouso e saudáveis, conseguem 60 a 90% de sua energia através da
fosforilação oxidativa de ácidos graxos livres (AGL) e não através da glicose – fisiologia que
os difere de outros órgãos. Apenas os 10 a 20% restantes são obtidos através do metabolismo
da glicose, mas também do lactato 34, 35. Esses órgãos em situação de demanda aumentada, são
capazes de produzir ATP através da metabolização do lactato. Dessa forma,tanto o coração
como o cérebro aumentam o consumo do lactato durante o período das doenças graves36.
O consumo do tecido cardíaco (miocárdio) em relação ao lactato é, aparentemente,
maior nas fases precoces dos diversos modelos de hipóxia tecidual estudados,o que contribui
para as baixas concentrações de lactato no sangue. Entretanto, em boa parte das doenças graves,
à medida que o quadro evolui, o débito cardíaco fica comprometido e esse importante
mecanismo compensatório pode desaparecer37,38.
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Além do coração e cérebro, que utilizam o lactato como substrato energético
alternativo,o pulmão também é uma fonte de lactato conhecida, e possivelmente, a maior fonte
dessa substância, extremamente útil no contexto de doenças graves 36. Pode-se observar que o
lactato faz parte dos mecanismos compensatórios que o organismo possui para combater
ameaças graves. Uma vez que a situação de uma doença grave implantada requeira um aumento
energético maior de todos os órgãos, sendo o coração responsável pela distribuição do oxigênio
por todo o corpo, é compreensível, de acordo com a sua função, que ele tenha uma fisiologia
diferenciada. Embora o conceito do “shuttle” do lactato remonta à década de 80, estudos sobre
exercício ainda hoje representam um novo paradigma na Terapia Intensiva. O que não coloca
em questão seu papel indubitável, mas proporciona sua releitura no organismo40, 41.
Jacobs observou que os níveis musculares e sanguíneos de lactato são estatisticamente
menores em relação à situação-controle, quando a depleção de glicogênio é induzida pela
manipulação de dieta ou pelo exercício físico rigoroso. Porém, ele sugeriu que isso poderia
ocorrer, possivelmente, em virtude do aumento da utilização do lactato durante o exercício e
não necessariamente pela diminuição da sua produção 8,42.
Por sua vez, a utilização do lactato como substrato energético pelo músculo esquelético
ou por outros órgãos nobres é possível graças ao seu transporte no meio intra e extracelular 43.O
metabolismo do lactato é considerado como um mecanismo adaptativo importante que continua
também representando gravidade, provavelmente, porque parece ser um dos últimos recursos
possíveis de serem recrutados pelo organismo, em situações extremas. Com esse raciocínio,
apesar de ser um mecanismo compensatório, seu papel prognóstico continua a ser possível de
ser entendido43.
Apesar de toda a literatura sobre o lactato, pouco é dito sobre a substância glicose, uma
vez que esta é o principal substrato energético do organismo.A aparente exaustão no
metabolismo da glicose surge nos modelos de sepse, anemia e hipóxia, com súbita mudança na
tendência de aumento da concentração dessa substância em todos os compartimentos do
organismo. O que pode ser devido à redução na produção hepática, esgotamento das reservas
de glicogênio hepático e insuficiência da resposta inflamatória sistêmica, fazendo, dessa
maneira, com que o organismo passe a utilizar o lactato como fonte de energia12, 44.
A sepse pode causar hiperlactatemia por vários motivos:

enzima PDH.

a)

Hipóxia tecidual, principalmente na fase inicial do choque séptico;

b)

Inibição da enzima PDH, que inicia a oxidação do Pi na mitocôndria;

c)

Glicólise aumentada, uma vez que aumenta a oferta de Pi, saturando a
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A disfunção hepática também colabora para a hiperlactatemia nos pacientes sépticos,
por depuração do lactato. Esses dois últimos fatores explicam a hiperlactatemia na sepse,
mesmo na ausência de hipóxia tecidual. A infusão de adrenalina também aumenta a glicólise
por aumentar o metabolismo celular, além do que a glicólise aeróbica pode acompanhar 12, 44.
A hiperlactatemia resultante de uma disfunção hepática isolada, embora não seja
frequente, é encontrada em pacientes gravemente doentes dentro de uma UTI. Tem
sidodemonstrada associação entre seus níveis, sendo mais elevados naqueles que evoluem para
o óbito12, 44, 45.
A hiperlactatemia observada em doentes sépticos/traumatizados é habitualmente
relacionada com hipóxia/hipoperfusão, e consequentemente, à glicólise anaeróbica, mesmo em
situações em que os habituais indicadores da perfusão tecidual, como a pressão arterial, débito
cardíaco e débito urinário, são normais ou em margem clinicamente aceitável 12.
Na doença grave, o indivíduo encontra-se com sinais de fadiga muscular devido à
hipóxia/hipoperfusão causada, por sua vez, por falta de oxigenação. Tradicionalmente, a
produção de lactato está relacionada à liberação dos íons H+ e à diminuição do pH
intramuscular, os quais seriam agentes depressores da contração muscular. As alterações no pH
resultantes do acúmulo de H+ têm participação na inibição da liberação de cálcio (Ca+), no
aumento do Ca+ livre, na inibição do neurônio motor, no tempo de transição do estado de
ligação das pontes cruzadas de forte para fraca e na inibição das enzimas associadas à
glicogenólise e à glicólise. Portanto, o pH intracelular diminui de forma progressiva com o
aumento da duração do exercício intenso seguido, supostamente, pela redução da capacidade
de gerar tensão a partir do valor de 6.8. Esse processo metabólico é denominado acidose
lática46,47.
Tem sido questionada a associação entre o ácido lático, os íons H+ e o desempenho
físico do corpo. A síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS), a sepse, o choque séptico
e a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos (SDMO) estão fortemente correlacionados à
hiperlactatemia. A evolução de um paciente com essa sequência causa,normalmente, seu óbito.
Contudo, alguns pacientes com SRIS desenvolvem SDMO sem infecção ou diagnóstico de
sepse48. A ativação da cascata inflamatória por um agente agressor, com ou sem infecção,
parece causar síndrome inflamatória que, muitas vezes, é autossustentável e o bloqueio ou a
remoção desse agente causal pode não garantir o sucesso no tratamento da SRIS, o que não
evita a evolução letal da resposta inflamatória 48.
O edema endotelial secundário à resposta inflamatória na microcirculação aumenta a
resistência hidráulica, comprometendo o fluxo sanguíneo na microcirculação, levando à
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diminuição da extração de oxigênio, causando hipóxia tecidual, metabolismo anaeróbico e,
consequentemente, uma produção de lactato aumentado. A hipóxia tecidual favorece a glicólise
anaeróbica. Vários estudos estabeleceram o uso do lactato como marcador de diagnóstico
terapêutico e prognóstico da hipóxia tecidual global no choque hipovolêmico. A
hiperlactatemia é um marcador da resposta ao estresse metabólico do organismo, sendo sua
intensidade e duração relacionadas com mortalidade em muitas situações 48,49,50.
Um estudo prospectivo observacional realizado no Colégio Americano de Cirurgiões
Torácicos/Sociedade Americana de Medicina Intensiva avaliou 24 pacientes adultos com
diagnóstico de SRIS no pós-operatório em UTI cirúrgica em relação à dosagem do lactato,
sendo esse dosado nas primeiras 24 horas após o diagnóstico e, diariamente, durante sete dias;
a falência de múltiplos órgãos foi avaliada pelo escore SequentialOrganFailure
Assessment(SOFA) por sete dias. Após o seguimento de sete dias os pacientes foram
acompanhados até sua alta hospitalar ou óbito em 28 dias. Este estudo demonstrou que os
pacientes com lactato elevado nas primeiras 24 horas após o diagnóstico de SRIS, embora não
apresentassem mais disfunção orgânica do que os pacientes com lactato normal, tiveram risco
aumentado de óbito em até sete dias48.
A hiperlactatemia ou acidose láctica é definida também como acidose metabólica, na
qual o lactato do sangue arterial é igual ou maior que 45mg/dl (5mmol/l) e o pH arterial menor
que 7.353. Neste processo, faz-se também presentea hiperlactatemia sem acidose metabólica,
onde há aumento moderado do lactato (de 18 a 45 mg/dl), que ocorre em casos onde o tecido
está bem perfundido. Esta é geralmente associada a estados hipermetabólicos como trauma,
queimadura e em alguns quadros de sepse 51. Pacientes criticamente doentes podem apresentar
níveis de lactato considerados normais até 18mg/dl, embora os valores de referência para
sangue arterial sejam de até 10 mg/dl. Os valores entre 18 e 45 mg/dl são descritos como
pertencentes à denominada "zona cinzenta", cuja valorização ainda não está estabelecida. Um
estudo prospectivo observacional realizado no Departamento de Pediatria do Hospital de
Clínica (HC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) observouque os pacientes que
apresentaram lactato maior ou igual a 18 mg/dl no momento da admissão apresentavam sinais
clínicos de hipoperfusão e que a normalização ou diminuição dos níveis de lactato a partir de
24 horas de internação esteve significativamente relacionada à maior probabilidade de
sobrevida3, 6.
Segundo o Instituto Latino Americano da Sepse (ILAS), a determinação do lactato
sérico é obrigatória nos casos suspeitos de sepse grave. Essa dosagem deve fazer parte dos
exames coletados em pacientes com infecção, mesmo sem clara disfunção orgânica, visto que
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níveis acima do normal são considerados como disfunção e definem a presença de sepse grave.
A hiperlactatemia reflete a gravidade destes pacientes e tem valor prognóstico bem
estabelecido, principalmente se os níveis persistirem elevados. Alguns estudos mostraram que
em pacientes cujos níveis se reduzem com as intervenções terapêuticas, ou seja, em quem há
clareamento do lactato, apresentam menor mortalidade. Níveis iguais ou superiores a 4.0 mm/l
(36 mg/dl) na fase inicial da sepse indicam a necessidade de vigorosas medidas terapêuticas de
ressuscitação. Nesse caso, novas mensurações, a cada duas a três horas estão indicadas para
acompanhamento do seu clareamento52.
Um dos maiores desafios nos cuidados de pacientes graves é definir e manter a
oxigenação tissular adequada. A quantidade de lactato produzida parece estar relacionada com
o débito total de oxigênio, a magnitude da hipoperfusão a severidade do choque, e tem sido
bem correlacionada à sobrevida em várias formas de insuficiência circulatória aguda 51, 53,54.
A dosagem do lactato é útil na detecção precoce da hipóxia tecidual, evitando disfunção
orgânica progressiva e morte. O lactato representa uma ferramenta útil e de fácil obtenção na
prática clínica diária e é marcador de hipóxia tecidual e gravidade da doença. Níveis de lactato
persistentemente altos têm se mostrado melhores preditores de mortalidade do que outras
variáveis que aferem o transporte de oxigênio. Amostras para dosagem de lactato podem ser
facilmente obtidas em salas cirúrgicas, UTI ou salas de emergências 48.
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4 VENTILAÇÃO MECÂNICA

4.1 Conceito

A VM consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes com
insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada 55.
A VM é uma das principais razões pelas quais um paciente é admitido em UTI de acordo
com Tobin e colaboradores 55. O principal objetivo da VM é promover o repouso da
musculatura respiratória e reduzir o trabalho da ventilação, expresso em custo de oxigênio. A
sincronia paciente-ventilador tem relação direta com o trabalho ventilatório. Para melhor
relaxamento e repouso da musculatura respiratória, o ventilador deverá funcionar em sincronia
com a atividade do próprio ritmo respiratório do paciente 55.
Em situações de urgência/emergência, o risco de morte não permite a adequada
avaliação da função respiratória, sendo o melhor indicador para a instituição de VM o próprio
quadro clínico do paciente. Pacientes que apresentam dispneia e taquipneia importantes,
hipoxemia, acidose ou hipercapnia graves, rebaixamento do nível de consciência ou contraindicação/falência da ventilação mecânica não invasiva (VNI), devem receber auxílio da VM
invasiva (VMI)56.
São seus objetivos, além da manutenção das trocas gasosas, ou seja, correção da
hipoxemia e da acidose respiratória associada à hipercapnia: aliviar o trabalho da musculatura
respiratória que, em situações agudas de alta demanda metabólica, está elevado; reverter ou
evitar a fadiga da musculatura respiratória; diminuir o consumo de oxigênio, reduzindo, dessa
forma, o desconforto respiratório; e permitir a aplicação de terapêuticas específicas55.
A VM se faz através da utilização de aparelhos que, intermitentemente, insuflam as vias
respiratórias com volumes de ar (volume corrente - VT). O movimento do gás para dentro dos
pulmões ocorre devido à geração de um gradiente de pressão entre as vias aéreas superiores e
o alvéolo, podendo ser conseguido por um equipamento que diminua a pressão alveolar
(ventilação por pressão negativa) ou que aumente a pressão da via aérea proximal (ventilação
por pressão positiva. Desde que a VMI foi instituída como terapêutica nas UTI, são conhecidas
complicações associadas à intubação orotraqueal: ulceração ou edema da mucosa, hemorragia,
estenose, pneumonia ou sinusite. A VNI surgiu como alternativa terapêutica neste contexto
entre 1970 e 198055, 57.
Devemos ter conhecimento do fato que, ao ser instituída a VM no paciente, muitas
variáveis ficam à disposição do intensivista para análise contínua e tomada de decisões. A
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interpretação desses dados exige conhecimento da fisiologia e mecânica pulmonar. Estudo
recente revelou que até 35% dos residentes não conseguiram selecionar adequadamente um
modo ventilatório que reduzisse a pressão positiva expiratória final (PEEP) intrínseca em
pacientes com DPOC logo após a intubação traqueal 58.Outro aspecto relevante é o conceito de
insuficiência respiratória aguda, uma das circunstâncias que leva o indivíduo ao uso da VM,
seja ela invasiva seja não invasiva.
AVM é aplicada em várias situações clínicas em que o paciente desenvolve insuficiência
respiratória aguda, sendo, dessa forma, incapaz de manter valores adequados de O 2 e
CO2 sanguíneos, determinando um gradiente (ou diferença) alvéolo-arterial de O2 [(PA-a)O2] e
outros indicadores da eficiência das trocas gasosas (por exemplo: relação PaO 2/FIO2) alterados.
Hipoxemia com gradiente aumentado indica defeito nas trocas alvéolo-capilares (insuficiência
respiratória hipoxêmica). Hipoxemia com gradiente normal é compatível com hipoxemia por
hipoventilação alveolar (insuficiência respiratória ventilatória). Sob oxigenoterapia e/ou VM, a
relação PaO2/FiO2 tem sido usada na quantificação da gravidade da lesão pulmonar, na
comparação evolutiva e na predição das mudanças na PaO 2, se a fração de oxigênio inspirada
(FiO2) for elevada. O valor normal em ar ambiente é acima de 300; valores abaixo indicam
deterioração das trocas e menor do que 200 sugerem extrema gravidade do quadro respiratório.
Na insuficiência respiratória, o suporte ventilatório consegue contrabalançar esses
defeitos, permitindo uma melhor relação ventilação/perfusão capilar (resultando em melhor
PaO2), aumenta a ventilação alveolar (melhor pH e PaCO 2), aumenta o volume pulmonar
prevenindo ou tratando as atelectasias, otimiza a capacidade residual funcional - CRF, reduz o
trabalho muscular respiratório com diminuição do consumo de O2 sistêmico e miocárdico,
diminui a pressão intracraniana e estabiliza a parede torácica. Assim, o princípio do ventilador
mecânico é gerar um fluxo de gás que produza determinada variação de volume com variação
de pressão associada. As variações possíveis para esta liberação de fluxo são enormes e, com o
progresso dos ventiladores microprocessados, as formas de visualizar e controlar o fluxo, o
volume e a pressão estão em constante aprimoramento. Cada vez mais a equipe da UTI está
exposta a diferentes formas de apresentação e análise de parâmetros respiratórios fornecidas
pelo ventilador, sofisticando as decisões clínicas55.
Já na década de 1990, consolidava-se a monitorização da função respiratória como não
invasiva, iniciando-se estudos sobre o uso mais racional e precoce da VM nãoinvasiva59. Há
um grande crescimento em relação à complexidade da interação paciente-ventilador dentro
dasUTI tanto na VMI como na VNI60. Este suporte tem evoluído e inúmeras evidências têm
sugerido impacto na melhora da sobrevida e da qualidade do atendimento oferecido no Brasil 58.
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Embora a oferta de gases por pressão positiva para os pulmões através de uma via aérea
artificial seja, provavelmente, a via mais comum para oferecer ventilação mecânica, sistemas
utilizando máscaras com pressão positiva ou pressão negativa extratorácica, cateteres
implantados intravasculares que realizam trocas gasosas intra ou extracorpóreas, também
devem receber a denominação de VM59.
Há um aumento de pacientes que necessitam de VM prolongada ou, nos quais, todas as
tentativas de desmame falharam e estes permaneceram dependentes de VM. No entanto, não
existe uma definição quanto à duração da VM ou classificação de curta, média ou prolongada
nos estudos atuais, dentro da Pediatria60.

4.2 Objetivos e Indicações da VM

O número de crianças que requer VM tem aumentado ano a ano. Os pacientes que
necessitam de suporte ventilatório durante os cuidados intensivos variam de 20% a 60%, de
acordo com o quadro clínico, sendo que, destes, de 10% a 60% necessitam de suporte
ventilatório por mais de sete dias. Aproximadamente dois terços dos pacientes apresentam
insuficiência respiratória aguda como a principal indicação de VM. A insuficiência respiratória
aguda (IRA) determinada pelas pneumopatias constitui a principal indicação de admissão em
UTI Pediátricas61.
A média de duração da necessidade de ventilação mecânica situa-se em torno de uma a
uma semana e meia59.A VM é um método de suporte estabelecido para o paciente durante uma
enfermidade aguda, sem constituir, jamais, uma terapia curativa. O emprego da VM implica
riscos próprios, devendo sua indicação ser prudente e criteriosa e sua aplicação cercada por
cuidados específicos59.
Segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), o suporte ventilatório
artificial invasivo e não invasivo ao paciente crítico tem evoluído e inúmeras evidências têm
surgido, podendo ter impacto na melhora da sobrevida e da qualidade do atendimento oferecido
nas unidades de terapia intensiva no Brasil 62.Nos pacientes com desconforto cardiopulmonar
grave, IRA, nos quais o esforço para respirar é intolerável, a VM seja invasiva, seja não
invasiva, substitui a ação dos músculos respiratórios59.
A VM é algumas vezes considerada um artifício terapêutico que pode contribuir para a
resolução da injúria pulmonar através da adequação das trocas gasosas e recrutamento
alveolar.Deve ser utilizada até que outras terapias, incluindo o próprio sistema de defesa,
solucionem a injúria pulmonar59.
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A VM substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea e é indicada na
insuficiência respiratória aguda (IRA) ou crônica agudizada. A VM propicia melhora das trocas
gasosas e diminuição do trabalho respiratório, podendo ser utilizada de forma não invasiva por
meio de uma interface externa, geralmente uma máscara facial, e de forma invasiva por meio
de um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia. A VNI utiliza uma pressão inspiratória
para ventilar o paciente por meio de interface nasofacial (pressão inspiratória positiva - IPAP)
e ou pressão de suporte (PSV) e uma pressão positiva expiratória para manter as vias aéreas e
os alvéolos abertos para melhorar a oxigenação, pressão expiratória positiva (EPAP) ou pressão
expiratória final positiva (PEEP). No modo de pressão positiva contínua nas vias aéreas
(CPAP), é administrada no paciente, por interface nasofacial, somente uma pressão expiratória
final contínua nas vias aéreas, e a ventilação do paciente é feita de forma totalmente espontânea
55, 63

.
AVM se faz através da utilização de aparelhos que, intermitentemente, insuflam as vias

respiratórias com volumes de ar (volume corrente - VT). O movimento do gás para dentro dos
pulmões ocorre devido à geração de um gradiente de pressão entre as vias aéreas superiores e
o alvéolo, podendo ser conseguido por um equipamento que diminua a pressão alveolar
(ventilação por pressão negativa) ou que aumente a pressão da via aérea proximal (ventilação
por pressão positiva)64.
Os objetivos fundamentais do suporte ventilatório em pacientes agudamente enfermos
devem ser avaliados sob o ponto de vista fisiológico e clínico65. Os objetivos fisiológicos da
VM são oferecer suporte ou manipular as trocas gasosas, aumentar o volume pulmonar e reduzir
ou manipular o trabalho respiratório66.Os principais objetivos clínicos da ventilação mecânica
são: reverter a hipoxemia; reverter a acidose respiratória aguda; aliviar o desconforto
respiratório; e, consequentemente, a fadiga muscular. Utiliza-se ainda para prevenir ou reverter
atelectasias, permitir sedação e/ou bloqueio neuromuscular, diminuir o consumo de oxigênio
sistêmico ou miocárdio, reduzir a pressão intracraniana e estabilizar a caixa torácica 65.
As indicações de VM em pediatria não se resumem às doenças primárias do pulmão.
Frequentemente, é utilizada em outras situações como na parada cardiorrespiratória, apneia
devida à alteração metabólica grave, arritmias, infecções, hipotermia e insulto cerebral grave.
A necessidade de suporte ventilatório vai depender do balanço entre as exigências e as
capacidades respiratórias do paciente67.Este conceito é válido não somente para indicar a VM,
mas também para sua retirada67.Durante a internação, adiciona-se a ocorrência de complicações
e a evolução da própria doença de base.
As indicações da ventilação mecânica são,de forma resumida, segundo a AMIB64:
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a) apneia e/ou parada cardiorrespiratória – indicação absoluta;
b) insuficiência respiratória evoluindo para falência respiratória =>cada serviço, dependendo
da sua experiência e de seus protocolos, aplicará a definição específica para cada patologia:
asma, membrana hialina, SARA (síndrome da angústia respiratória), epiglotite, entre outras;
c) profiláticas – pós-operatório de grandes cirurgias (neurológicas, cardíaca, torácica, dentre
outras);
d) promoção de trocas supranormais - hiperventilação no tratamento de hipertensão
endocraniana, hipertensão pulmonar, dentre outras.
A indicação do uso da VM, de acordo com o Consenso Brasileiro de VM deve ser precoce e
essencialmente clínica65.
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5 INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA

5.1 Epidemiologia

A partir do século XX, as doenças respiratórias tornaram-se a principal causa de
mortalidade infantil, em crianças menores de cinco anos, cujos motivos estão associados à falta
de conhecimento durante os primeiros sintomas, às más condições básicas de saúde e à adoção
de medidas inadequadas ao tratamento67.
As emergências respiratórias pediátricas estão incluídas dentre as causas mais
frequentes de internação hospitalar e óbitos em crianças menores de 1 ano de idade. O que torna
essencial o reconhecimento precoce e ações imediatas de tratamento para prevenir a parada
cardiorrespiratória 68,69.
A real incidência da IRA em crianças é desconhecida, porém a magnitude desse
problema pode ser avaliada por três fontes: as taxas de mortalidade, os estudos epidemiológicos
das crianças internadas em UTI pediátrica e neonatal, e as taxas das doenças mais comumente
associadas com falência respiratória70.
No Brasil, não há dados estatísticos de âmbito nacional quanto à incidência de
insuficiência respiratória aguda e ao impacto dessa situação clínica na morbimortalidade
infantil71.Um estudo realizado no Paraná com a finalidade de traçar o perfil de morbidade em
crianças hospitalizadas em um hospital público, tratando-se de menores de cinco anos,
constatou que as doenças respiratórias predominaram em 56% 72. Outro estudo realizado com
dados do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde foram analisados todos os prontuários de
atendimento das crianças menores de cinco anos, de ambos os sexos, agrupados por mês do
atendimento, a prevalência da IRA foi de 49,8%73.
Nos EUA, segundo dados do Centro Nacional de Estatística em Saúde, a IRA é a terceira
causa mais comum de mortes em lactentes, seguida das anomalias congênitas e dos acidentes.
No entanto, das subcategorias de acidentais, observa-se que mais de 45% dessas mortes
ocorreram por agressão ao sistema respiratório, como exemplo, nos casos de afogamentos e
queimaduras.
No Canadá, a IRA corresponde à segunda causa básica mais frequente de morte.
Segundo trabalhos, a taxa de mortalidade por doenças respiratórias chega a 12,5 por 1.000
crianças menores de um ano de idade, reduzindo para 1/12 desse valor nas crianças entre 1 e 16
anos. Não existe diferença significativa na incidência de insuficiência respiratória (IR) com
relação ao sexo. As diferenças raciais na gênese de IR são de difícil interpretação, pois devem
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ser analisadas à luz das condições socioeconômicas de cada grupo considerado e de critérios
individuais de classificação. Quanto à idade, sabe-se que 2/3 dos casos de IR ocorrem no
primeiro ano de vida. Esta incidência notavelmente alta na primeira infância pode, em grande
parte, ser atribuída à imaturidade estrutural e funcional dos componentes do sistema respiratório
71

.

5.2 Fisiopatologia

A manutenção de níveis adequados de oxigênio (O2) no sangue arterial é fundamental
para o bom funcionamento celular, visto que o O2 é essencial para a fosforilação oxidativa e a
geração de energia sob a forma de ATP1. Para que isto ocorra, há a necessidade do
funcionamento adequado e integrado de diferentes sistemas: o neurológico, o pulmonar, o
cardiovascular, o musculoesquelético e o hematológico. A quebra no funcionamento desta
cadeia implicará comprometimento da oferta de O2 aos tecidos, com prejuízo no funcionamento
dos mesmos, e caracteriza a insuficiência respiratória aguda. Este mesmo sistema envolvido na
manutenção da oxigenação, participa na manutenção de níveis adequados de gás carbônico
(CO2) e, consequentemente, na regulação do pH sanguíneo, processo importante na homeostase
do organismo 74.
Dentro do departamento de emergência, uma das situações mais comuns está
relacionada às alterações da respiração. Dispneia, cianose, taquipneia ou mesmo hipoventilação
e parada cardiorespiratória são frequentes no dia a dia de um plantão normal. Os pacientes com
esta apresentação clínica requerem diagnóstico rápido e preciso, bem como um tratamento
eficaz, pois a perda da capacidade de ventilar adequadamente ou de fornecer oxigênio aos
tecidos é uma ameaça real e grave ao organismo humano, dependente de um gás cujos estoques
se deletam em cerca de três minutos75.
Todo processo respiratório pode ser traduzido pelo ato da troca gasosa (oxigênio sendo
fornecido e gás carbônico sendo eliminado) realizado entre a atmosfera e a intimidade tissular
que, em seres humanos,depende da integridade e da interação do sistema cardiocirculatório e
pulmonar75.
A IRA é uma síndrome caracterizada pelo aparecimento de disfunção súbita de qualquer
setor do sistema fisiológico responsável pela troca gasosa entre o ambiente e a intimidade tissular.
Este movimento de gases entre os meios interno e externo compreende uma série de processos
situados a nível pulmonar (vias aéreas e alvéolos), cardiocirculatório (circulação pulmonar e sangue
capilar) e de estrutura neural e osteomuscular, podendo ser sumariamente descritos10:
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1. Ventilação: é o processo ativo através do qual o sistema respiratório fornece a mistura gasosa
(rica em oxigênio) do meio ambiente até o interior do alvéolo (inspiração), devolvendo ao ambiente
o gás carbônico (expiração).
2. Difusão: passagem dos gases através da membrana alvéolo-capilar, utilizando-se de gradientes
de pressão parcial dos gases (oxigênio do alvéolo para o sangue capilar e CO2 do capilar venoso ao
alvéolo).
3. Transporte: consideram-se, neste estudo, variáveis como débito cardíaco e hemoglobina,
participando de forma importante do fornecimento de oxigênio à célula e da eliminação do C02 a
partir dos tecidos até o alvéolo.

A população pediátrica é particularmente suscetível a desenvolver distúrbio respiratório
de maior gravidade, em decorrência de diversos fatores inter-relacionados que favorecem essa
evolução, que vão desde peculiaridades anatômicas a características fisiológicas e
imunológicas76, 77.
→ descreve-se, a seguir, algumas particularidades na criança que predispõem à Insuficiência
respiratória:
• Maior metabolismo e maior consumo de O2;
• Língua grande, próxima ao palato mole, facilitando a obstrução da via aérea;
• Ventilação colateral (canais de Lambert e Poros de Kohn) pobremente desenvolvidos,
favorecendo a formação de atelectasias;
• Diafragma perpendicular ao tórax e caixa torácica mais complacente, ocasionando a
incoordenação toracoabdominal no sono REM (RapidEyeMovement);
• Musculatura respiratória menos desenvolvida e frequência respiratória mais elevada;
• Pequeno diâmetro das vias aéreas com tendência à obstrução;
• Tórax em barril diminuindo os movimentos compensatórios para aumentar o volume corrente;
• Pulmões com menos elastina nas crianças pequenas, ocasionando diminuição na propriedade
de recolhimento elástico, com consequente diminuição na complacência pulmonar;

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a IRA é a incapacidade de o sistema
respiratório de manter a oxigenação e/ou ventilação ocasionando falha no suprimento das
demandas metabólicas do organismo. Considera-se outra definição com base na avaliação da
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gasometria arterial, a saber: PaO2 < 60mmHg, PaCO2 >55mmHg e SatO2 <90% 86. E segundo
Siggaard, no ponto de vista de parâmetros gasométricos, a IRA é definida pela presença de uma
PaO2 < 55-60 mmHg respirando em ar ambiente (O2 a 21%) com um PaCO2 > 50 mmHg,
determinando,usualmente, uma acidose respiratória com um pH <7,3574,78,79.
Alguns autores conceituam diferentemente IRA e falência respiratória (FR): sendo a FR
definida como aquela situação clínica de dificuldade respiratória acompanhada de gases
arteriais anormais, enquanto que, na IRA, os gases arteriais beiram a normalidade 80. Entretanto,
para a maioria dos autores e, particularmente neste estudo, essas definições são utilizadas como
sinônimos.
Uma vez que o conceito de IRA se baseia no comportamento das trocas gasosas, é
essencial obter-se o conhecimento de sua fisiologia81. A IRAé, classicamente, dividida em tipo
I (hipoxêmica) e tipo II (hipercápnica).Na IRA tipo I, também chamada de alvéolo-capilar, os
distúrbios fisiopatológicos levam à instalação de hipoxemia, mas a ventilação está mantida.
Caracteriza - se, portanto, pela presença de quedas da PaO2 com valores normais ou reduzidos
da PaCO2. Nesses casos observa-se elevação do gradiente alvéolo-arterial de oxigênio devido
aos distúrbios da relação V/Q (ventilação-perfusão); compreende doenças que afetam
primariamente vasos, alvéolos e interstício pulmonar. Exemplo dessas condições seriam os
casos de pneumonias extensas ou da SDRA. Nos casos de IRA tipo II, ocorre elevação dos
níveis de gás carbônico por falência ventilatória. Além disso, também é comum hipoxemia em
pacientes, respirando ar ambiente. Esse tipo de IRA também é chamado de insuficiência
ventilatória. Pode estar presente em pacientes com pulmão normal como, por exemplo, na
presença de depressão do sistema nervoso central (SNC) e nas doenças neuromusculares.
Entretanto, este tipo frequentemente, sobrepõe-se aos casos de IRA tipo I, quando a sobrecarga
do trabalho respiratório precipita a fadiga dos músculos respiratórios 81,82.
O cálculo do gradiente alvéolo-arterial de oxigênio permite diferenciar os tipos de IRA.
Hipoxemia com gradiente aumentado indica defeito nas trocas alvéolo-capilares e aponta para
IRA tipo I e a hipoxemia com gradiente normal é compatível com hipoventilação alveolar
correspondendo a IRA tipo II 81.
P(A-a)O2 = [FiO2 (PB-47) – (PaCO2 /R) – PaO2 ], onde:

FiO2 = fração inspirada de oxigênio.
PB = pressão barométrica local.
47 = pressão de vapor de água nas vias aéreas.
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R = quociente respiratório, habitualmente estimado em 0,8; quando respirando
FiO2 superiores a 0,6, a correção pelo R pode ser eliminada.
PaCO2 e PaCO2 = gases arteriais.

Pacientes com IRA, habitualmente, queixam-se de dispneia, evidenciada pela taquipneia
e taquicardia. Observa-se cianose quando as concentrações de hemoglobina estão reduzidas ao
nível de 5 g/dl. À medida que a hipoxemia acentua, ocorrem manifestações neurológicas, tais
como diminuição da função cognitiva, deterioração da capacidade de julgamento, agressividade
e incoordenação motora. Manifestações semelhantes podem ser causadas por elevações agudas
do gás carbônico 10, 83.
Na criança, as taxas metabólicas são mais altas, enquanto que a CRF e a reserva de
oxigênio são mais baixas. Assim, em razão de disfunção respiratória, as crianças tornam-se
rapidamente hipoxêmicas. Considerando que o quadro de aumento no trabalho respiratório, em
geral, antecede a alteração nos gases arteriais, é de fundamental importância a monitorização
clínica do paciente, ao invés da obtenção apenas de dados laboratoriais, o que poderia permitir
tratamentos mais precoces e restringir as indicações para o uso de ventilação mecânica 80.
A respiração é predominantemente nasal desde o primeiro dia de vida até o sexto mês
de vida; e a idade até a qual o lactente é um respirador nasal obrigatório não é estabelecida com
certeza, tendo, como consequência, o fato de que qualquer obstrução nasal pode vir a tornar-se
crítica. Deve-se levar em conta que os recém-nascidos e lactentes, sobretudo nos primeiros seis
meses de vida, são mais vulneráveis às infecções respiratórias, devido à imaturidade do sistema
imunológico76,83.
Os pacientes da faixa etária pediátrica têm diminuição do calibre das vias aéreas
(diâmetro e comprimento), as vias aéreas são proporcionalmente menores e a língua maior que
no adulto76,83.
A epiglote é curta, fina, angulada e rígida, em forma de “U” ou “V”, tem dimensões
bastante reduzidas, ocasionando maior resistência ao fluxo aéreo pela na faringe devido à sua
angulação anterior que ocasiona o estreitamento dessa estrutura 59.
Há um sítio de estreitamento nas vias respiratórias à nível da cricóide (abaixo das cordas
vocais). O brônquio fonte direito é mais verticalizado, predispondo ao acúmulo de secreções e
intubação seletiva. As vias mais curtas e estreitas favorecem o aumento da resistência das vias
aéreas e oferecem maior probabilidade de levarem ao surgimento de quadros osbstrutivos59.
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A superfície alveolar da criança é bem menor que a do adulto. Os alvéolos aumentam
em tamanho e quantidade em função da idade. Assim, são 24 milhões de alvéolos no período
neonatal, que atingem 250 milhões aos 4 anos de idade e 300 milhões na população adulta 59,80.
Outro problema associado com a pequena superfície alveolar reside no fato de que
crianças muito pequenas, quando apresentam comprometimento do parênquima pulmonar,
mesmo que não muito extenso, em decorrência da acentuada diminuição da área de trocas, são
propensas a apresentar hipoxemia mais precocemente80.
Apresentam maiores taxas metabólicas em relação aos adultos; o consumo de O2 nas
crianças é de 6-8ml/kg/min enquanto nos adultos é de 3-4ml/kg/min. Por estas razões, em
crianças existe a propensão à hipoxemia mais precoce do que em adultos, respondendo ao
agravo com aumento do volume-minuto principalmente através da frequência respiratória (há
limitação ao aumento do volume corrente), tendo como desvantagens um gasto energético
elevado e, também, uma maior “perda” de volume, por ventilar, mais frequentemente, áreas de
espaço morto anatômico (traqueia e brônquios) onde, verdadeiramente, não são realizadas as
trocas76.
As

funções

musculares

intercostal

e

diafragmática

são

imaturas,

com

desproporcionalidade entre a massa muscular sistêmica e a massa muscular diafragmática,
sendo uma das razões da elevada prevalência de apneia em crianças prematuras, lactentes
pequenos e com desnutrição
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.Em alguns pacientes o uso da musculatura respiratória é

responsável por 50% do total do consumo de oxigênio. O esforço inspiratório realizado pelos
pacientes com falência respiratória aguda pode chegar a quatro a seis vezes maior que os valores
normais. A incapacidade de reversão da fadiga dos músculos respiratórios implica o
desenvolvimento da fadiga respiratória agudae depende de um adequado repouso dos músculos
respiratórios. A caixa torácica é mais complacente devido ao fato de as costelas serem muito
cartilaginosas, do esterno não ser totalmente ossificado e dos músculos intercostais e escaleno
serem mal desenvolvidos, prejudicando o movimento em “alça de balde”. Os lactentes
apresentam descoordenação toracoabdominal durante o sono REM e seus pulmões possuem
menos elastina59,76.
A fisiopatologia da IRA geralmente se deve à associação de mais de um mecanismo
fisiopatogênico (doenças ventilatórias obstrutivas com componente restritivo e vice-versa) e as
alterações V/Q participam em diferentes graus de quase todos os quadros de insuficiência
respiratória. Didaticamente, pode-se dizer que a respiração percorre três etapas: a externa
(trocas pulmonares), a sanguínea (transporte de oxigênio através do sangue) e a celular
(mitocondrial). A respiração externa envolve a ventilação (entrada de ar nas vias aéreas
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superiores até alvéolos) e a sua relação com a circulação sanguínea pulmonar (unidade alvéolocapilar pulmonar).
Para que as trocas gasosas sejam eficientes, o gás ambiental e o sangue pulmonar devem
ser liberados para o parênquima pulmonar em proporções aproximadas. Essa proporção é
denominada relação ventilação-perfusão (V/Q), na qual V é ventilação alveolar e Q é o fluxo
capilar pulmonar. Os adultos normais tem uma V de 4 l/min e uma Q de 5 l/min, resultando
numa relação V/Q = 0,8. Na criança, embora esses volumes possam variar, a relação se mantém
estável. A distribuição da ventilação e do fluxo sanguíneo é alterada pela postura, volume
pulmonar e exercício, tanto em indivíduos normais, quanto em pneumopatas. Existem
diferenças regionais na distribuição dos fluxos sanguíneo e gasoso que ocorrem em unidades
alveolares distintas num mesmo momento. Assim, algumas áreas podem ser mais ventiladas e
menos perfundidas (ápices pulmonares), e outras, como as bases pulmonares, tendem a
apresentar maior perfusão e menor ventilação, especialmente, nos pacientes em posição supina.
Quase todos os distúrbios respiratórios alteram a relação V/Q, sendo essa diminuição resultante
de hipoventilação regional relativa à perfusão, que é a maior causa de hipoxemia 80.
A hipoventilação é caracterizada pela renovação ineficaz do ar alveolar, por
movimentação de quantidades inadequadas do ar atmosférico até os alvéolos. Como o sangue
venoso continua chegando aos pulmões com baixas concentrações de O2 e elevadas
concentrações de CO2, resultado do metabolismo celular, os níveis alveolares destes gases
tornam-se progressivamente mais baixos (para o O2) e mais altos (para o CO2). Em algum
momento na evolução desta condição, que será mais rápido ou tardio em função de sua
intensidade, o indivíduo apresentará hipoxemia e hipercapnia 84,85,86.
As causas de hipoventilação estão relacionadas à74:
• Lesões que acometem o centro respiratório (acidente vascular encefálico, neoplasia,
infecção, drogas depressoras do SNC).
• Lesões medulares (trauma raquimedular, infecção, infarto, hemorragia, poliomielite,
Guillain-Barré, mielite transversa, esclerose lateral amiotrófica).
• Doenças neurológicas periféricas: (tétano, botulismo, difteria), miastenia gravis, paralisia
diafragmática bilateral, intoxicação por organofosforado, manifestações paraneoplásicas Eaton-Lambert).
• Doenças neuromusculares (distrofias musculares, polimiosite, hipotiroidismo, distúrbios
hidroeletrolíticos - hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotassemia ou hipofosfatemia -,
fadiga da musculatura respiratória, menor eficácia da contração diafragmática por
hiperinsuflação).
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• Doenças da parede torácica (tórax instável, cifoescoliose, espondilite anquilosante,
toracoplastia, fibrotórax, obesidade).
• Doenças difusas de vias aéreas inferiores (DPOC, asma, fibrose cística).
• Doenças de vias aéreas superiores (epiglotite, aspiração de corpo estranho, edema de glote,
tumores, paralisia bilateral de cordas vocais, estenose de traqueia, traqueomalácia).
Diferencia-se hipoxemia de hipóxia, considerando-se que, na última, o resultado da
oferta de O2 é insuficiente para uma determinada taxa metabólica, ocasionando metabolismo
anaeróbico com aumento de lactato e diminuição do bicarbonato sérico (HCO3). Portanto,
hipoxemia com redução de taxa metabólica nem sempre resulta em hipóxia. Na maioria das
vezes a hipoxemia resulta da diminuição da ventilação ou da difusão levando a um mecanismo
reflexo de vasoconstrição pulmonar e desvio do fluxo, diminuindo a alteração da relação
ventilação/perfusão 59,80.
A hipoxemia é arbitrariamente definida como uma PO2 inferior a 60 mmHg, conforme
uma saturação de hemoglobina inferior a 90%. Como já foi supracitado, a hipóxia é o resultado
da oferta insuficiente de oxigênio para uma determinada taxa metabólica, ocasionando
metabolismo anaeróbico. Assim, se tivermos um paciente hipoxêmico, porém, com uma taxa
metabólica reduzida (sedado, apirético, em repouso), esse paciente, apesar de hipoxêmico não
estará hipóxico, como ocorre, por exemplo, com cardiopatas cianóticos, como anteriormente
citado. A marca da hipóxia é o metabolismo anaeróbio com aumento na taxa de lactato e
diminuição do bicarbonato sérico. Portanto, hipoxemia e hipóxia nem sempre andam
associadas75,80.
A gasometria arterial não é necessária para confirmar a ausência de respiração, e a
espera de seus resultados antes da instalação de medidas terapêuticas pode ser catastrófica. Se
a análise dos gases é obtida, hipercapnia e hipoxemia são encontradas em função da
hipoventilação presente76,80.
A acidose metabólica no paciente com IR ocorre em consequência da hipóxia tecidual
e/ou por um aumento exagerado do trabalho muscular76,80.
Durante a hipóxia tecidual, o consumo de lactato é interrompido e o de glicose aumenta
para 90% do total de substrato consumido. Embora o ácido láctico tenha potencial energético,
ocorre apenas na presença de oxigênio, podendo ser reconvertido em ácido pirúvico, o qual, por
sua vez, é metabolizado no ciclo de Krebs. Pode ser convertido em glicose no processo de
gliconeogênese (com utilização de seis moléculas de ATP e armazenado no fígado como
glicogênio59. É importante ressaltar que mesmo a avaliação clínica de um especialista não é
suficiente para prever orisco de mortedo paciente em relação a IRA59.
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5.3 Quadro Clínico

O quadro clínico da insuficiência respiratória associa-se ao pH e tensões dos gases
sanguíneos alterados,tendo como sinais e sintomas gerais sudorese, anorexia, náuseas,
fadiga9,76,80.
O quadro respiratório apresenta-se com alterações da frequência respiratória (taquipneia
ou bradipneia), dos ruídos adventícios, ausculta, observação do padrão respiratório, cianose,
alterações de pele e voz10, 87
As alterações cardiovasculares expressam-se por variação da frequência cardíaca (FC),
perfusão, palidez, pulso, pressão arterial (PA), ritmo cardíaco.O quadro neurológico apresentase de várias formas como apatia, irritabilidade, confusão mental, convulsão, coma. 10, 87.
Os indivíduos têm mecanismos compensatórios como aumento da ventilação alveolar,
aumento da pressão da artéria pulmonar, aumento da resistência vascular periférica, aumento
do DC e FC (podendo evoluir para bradicardia), aumento da PA (podendo evoluir para a
hipotensão), aumento do fluxo sanguíneo cerebral, aumento do metabolismo anaeróbico,
aumento dos níveis de hemoglobina na insuficiência respiratória crônica (IRC) e vasoconstrição
periférica 10,59.
Pacientes com IRC possuem uma desorganização da arquitetura pulmonar com
alteração do leito capilar e da produção de muco do trato respiratório com sintomatologia
variável. Estão sempre presentes a hipoxemia de base e a diminuição do consumo de O2
(trabalho), visando não aumentar a produção de CO2, o que demanda conhecer valores basais
do paciente59.
Também pode apresentar na clínica dor ventilatório-dependente (por distensão da pleura
parietal, o que diminui ainda mais a incursão dos movimentos respiratórios), retrações
intercostais e subcostais e murmúrio vesicular diminuído ou ausente, simetricamente ou não,
dependendo da extensão e localização do processo em andamento. Na presença de
pneumotórax, há hiper- ressonância torácica à percussão no lado afetado, enquanto a presença
de líquido no espaço pleural expressa-se por macicez88,89,90.
A insuficiência respiratória não se caracteriza por um achado clínico exclusivo. A
dispneia pode ser o principal sintoma apresentado, cuja intensidade, rapidez de aparecimento e
evolução fornecem dados importantes para o diagnóstico e a terapêutica. Outros sinais e
sintomas devem ser analisados com cautela. A cianose, considerada um dos grandes sinais da
hipoxemia, tem o seu aparecimento dependente da presença de 5g/dL de hemoglobina reduzida
no sangue arterial. Portanto, em caso de anemia, mesmo discreta (hemoglobina = 10g/dL), o
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grau de hipoxemia grave deverá ser relativamente acentuado para que este sinal seja aparente
(SaO2 e PaO2 capilar, respectivamente, de 50% e 25mmHg). Sendo assim, a cianose, quando
presente, constitui um importante sinal de hipoxemia, porém, a sua ausência não exclui a
possibilidade de uma situação clínica grave 75.
A insuficiência respiratória aguda é um complexo sintomático, como na tabela abaixoe
não uma entidade mórbida isolada, sem consenso na definição e, portanto, sem prevalência
estabelecida59. Podemos observar algumas manifestações clínicas da IRA incluídas naTabela 1
abaixo:

Tabela 1 - Manifestações clínicas da IRA
SNC

Agitação, cefaleia, tremores, alucinações, convulsões

RESPIRAÇÃO

Amplitude, frequência, ritmo, padrão, expiração prolongada, respiração
paradoxal

AUSCULTA

Roncos, sibilos, estertores, ausência de murmúrio vesicular

APARÊNCIA

Sudorese, cianose, puxão traqueal, uso da musculatura acessória

HEMODINÂMICA

Taquicardia, bradicardia, arritmia, hipertensão, hipotensão

Fonte: II Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica - maio/2002
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6 DESMAME VENTILATÓRIO

A ventilação mecânica e o desmame são eventos relativamente atuais na história da
medicina. Porém, estiveram e ainda estão sujeitos a condutas pouco exploradas pela ciência 91.
Para os humanos respirarem espontaneamente, os músculos inspiratórios devem gerar
uma força suficiente para vencer a elastância dos pulmões e da parede torácica, assim como a
resistência das vias aéreas e a tecidual. Isto requer um comando adequado dos centros que
controlam os músculos, integridade funcional e anatômica dos nervos, transmissão
neuromuscular adequada, parede torácica intacta e adequada força muscular (competência
neuromuscular). A habilidade dos músculos respiratórios para sustentar estas cargas sem o
aparecimento de fadiga chama-se endurância e é determinada pelo balanço entre o suprimento
e as demandas energéticas. As principais causas de dependência da ventilação mecânica podem
estar relacionadas com o controle neurológico, sobrecarga da musculatura do sistema
respiratório, função da musculatura ventilatória e fatores metabólicos, fatores de trocas gasosas,
sistema cardiovascular, fatores psicológicos e/ou postura corporal inadequada 61.
Um de cada três pacientes pediátricos admitidos à UTIP irá exigir suporte respiratório
por uma média de cinco dias92.
Segundo Goldwasser1, através do III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, o
desmame é o processo de transição da ventilação mecânica para a respiração espontânea em
pacientes que utilizam ventilação invasiva por mais de 24 horas. O desmame é uma das etapas
críticas da assistência ventilatória, ocupando 40% do tempo total da ventilação 1.
Nos pacientes que se encontram intubados, recuperando-se de causas variadas, deve-se
buscar a descontinuação da VM o mais rápido possível, para, assim, diminuir os riscos de
morbimortalidade, reduzir o tempo de internação e os custos hospitalares. É de extrema
importância a realização da evolução do desmame por profissionais capacitados para
determinar o modo ideal de realizar tal procedimento, que envolve toda a equipe 93.
Segundo dados da literatura, a médiade idade de pacientes pediátricos recebendo VM é
de 1 ano, sendo que a média de duração da VM nestes pacientes é de 6 a 7 dias. A porcentagem
de pacientes em ventilação mecânica é a seguinte: mais de 12 horas equivale a 35% e mais de
24 horas, 17% 94.
No Brasil, são poucas as investigações que diferenciam em suas análises a assistência
médico-hospitalar dos sistemas público e privado95.A grande maioria dos pacientes internados
em UTI necessita de VM, esses pacientes correspondem a 42% no Brasil. Nesse período, o
paciente passa por um processo de transição da VM para a respiração espontânea, o desmame
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deve ser iniciado assim que o paciente tenha uma melhora clínica. É um período de readaptação,
devendo o mesmo ser individualizado60.
A retirada da VM é uma questão importante na Terapia Intensiva. A utilização de
diversas nomenclaturas para definir esse processo pode dificultar a avaliação da sua duração,
dos diferentes modos e protocolos e do prognóstico. O termo desmame refere-se ao processo
de transição da ventilação artificial para a espontânea nos pacientes que permanecem em VM
por tempo superior a 24horas, enquanto que a extubação se refere à remoção da cânula
endotraqueal. Frequentemente encarada como uma continuação natural do desmame, a
extubação tem suas próprias características e fatores preditivos de desfecho, que levam em
consideração, principalmente, a capacidade de oferecer proteção à via aérea, o manejo de
secreções e a desobstrução das vias aéreas superiores1,96.
O lento processo de desmame e a reavaliação do estado clínico pouco frequente podem
resultar em prolongamento da VM com atraso na extubação e aumento do risco de complicações
como infecções, pneumonias, fraqueza muscular e dependência de sedativo, resultando em
hospitalização prolongada60,96.A resolução da lesão pulmonar é um processo lento, entretanto,
alguns pacientes podem apresentar insucesso no desmame por outras condições que não as
ventilatórias, prolongando o tempo de VM até que a causa possa ser controlada. O desmame é
um processo que jamais deve ser adiado60.
A taxa de falha no desmame e posterior reintubação em pediatria varia de 14% – 24%,
mostrando a necessidade de reconhecer a causa que o levou ao fracasso, pois a falha na
extubação está associada ao aumento da duração da VM, da mortalidade e do tempo de
internação hospitalar, principalmente, nos casos de reintubação tardia60,94.Cinquenta e cinco
estudos, totalizando aproximadamente 33.000 pacientes, demonstraram que 12.5% dos
pacientes adultos extubados exigem reintubação 24-72 horas depois da remoção da cânula
endotraqueal. Da mesma forma, o intervalo de falha de extubação em crianças é bastante
heterogêneo, variando de 4,9 a 29%. A taxa ótima de falha de extubação na UTI pediátrica
permanece controversa. De um lado, a extubação injustificadamente tardia está associada a um
tempo maior de permanência na UTI, maior risco de pneumonia associada à ventilação e maior
mortalidade.
Por outro lado, a interrupção prematura da ventilação está intimamente relacionada à
falha de extubação e à necessidade de reintubação, com desfechos adversos que incluem
hospitalização prolongada, custos mais elevados, maior necessidade de traqueotomia e, em
alguns estudos, maior mortalidade.Na ausência de um consenso claro do que seja uma taxa ideal
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de falha de extubação, e equipe da UTIdeve refletir acercada melhor escolha entre limitar o
período de VM ou minimizar a falha de extubação97.
Dentro da UTI, 50% dos pacientes sob VM por período superior a sete dias desenvolvem
anormalidades eletrofisiológicas, com incidência média de 25% de fraqueza muscular. Tais
desordens neuromusculares adquiridas na UTI geram dificuldade no desmame da VM, custos
hospitalares elevados e mortalidade aumentada 98.
O desmame ventilatório é considerado a "área da penumbra da Terapia Intensiva", e
mesmo em mãos especializadas, pode ser considerado uma mistura de arte e ciência. A busca
por índices fisiológicos capazes de predizer o sucesso do desmame ventilatório, acuradamente
e que possam ser reproduzidos, ainda não chegou a resultados satisfatórios 1.
Define-se sucesso do desmame ventilatório, à manutenção da ventilação espontânea
durante pelo menos 48 horas após a interrupção da ventilação artificial. Considera-se fracasso
ou falência do desmame se o retorno da ventilação artificial ocorrer neste período, ou se houver
necessidade de assistência ventilatória não invasiva por um tempo maior que oito horas, porém,
diversos estudos usam diferentes durações de tempo para definir sucesso ou falha na extubação.
Entretanto, um período entre 24 horas e 48 horas de respiração espontânea pode ser considerado
como sucesso de extubação, se o paciente não foi reintubado ou não foi colocado em suporte
ventilatório não invasivo1,99.
O desmame pode ser realizado de dois modos distintos: utilização do teste de prontidão
ou do desmame progressivo. O teste de prontidão é feito, deixando-se o paciente respirar
espontaneamente (teste de respiração espontânea - SBT), seja sem assistência com o uso da
peça em T (tubo T), seja com um mínimo de suporte ventilatório (CPAP ou PSV). O desmame
progressivo, por sua vez, é um processo gradativo de substituição do trabalho respiratório do
respirador para o paciente61,60.
O processo de descontinuação da VM inicia-se com o reconhecimento de uma adequada
recuperação da insuficiência respiratória aguda e de fatores associados. O processo de desmame
de pacientes pediátricos depende de condições de estabilidade do sistema respiratório, bem
como de toda a homeostasia da criança61,59.
A indicação de desmame da VM pressupõe que o paciente reassuma o comando de sua
respiração de forma plena e sem a interferência de agentes depressores. Um dos efeitos
indesejáveis da interrupção na administração desses fármacos é a síndrome de abstinência, que
ocorre, especialmente, nos pacientes que necessitam de altas doses e / ou tempo prolongado de
uso de agentes sedativos opióides e/ou dissociativos.No entanto, a sedação é o procedimento
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capaz de adiar a avaliação da integridade neurológica do paciente, levando ao aumento da
exposição deste aos efeitos adversos da VM61, 100,101.
O tratamento padrão de pacientes criticamente enfermos e submetidos à VM é a sedação
contínua. Contudo, a interrupção diária da sedação tem se mostrado benéfica na diminuição do
tempo que o paciente passa em VM101.
O processo da retirada da VMsupracitada, geralmente é iniciado assim que o paciente
adquire capacidade para gerar uma força inspiratória, e quando o nível de consciência é capaz
de permitir alguma comunicação. Essa condição é relativa em crianças, especialmente, em
neonatos, no qual é mais importante considerar o estado de alerta e a responsividade do que a
capacidade decomunicação102.
Entretanto, sabe-se que ventiladores podem induzir várias formas de lesão pulmonar, as
quais têm levado a reavaliação do uso do suporte ventilatório103.
Estudos demonstram que animais mantidos sob suporte ventilatório por mais de 12
horas tem uma redução da produção de força do músculo diafragma tanto in vitro como in vivo
e essa perda progride com o suporte ventilatório prolongado. Há um importante potencial de
interação entre perda de massa muscular associado ao ventilador mecânico, reduzindo as
atividades neural e promovendo alterações celulares que levam à perda de proteínas e às
alterações do fenótipo dos músculos98.
Há descrição de que o insucesso no processo de extubação seja a necessidade de
reintubação associada ao suporte ventilatório dentro de 24 a 72 horas após o desmame. As
causas mais frequentes são o desequilíbrio entre os músculos respiratórios e o trabalho
respiratório,obstrução das vias aéreas altas, tosse inadequada, acúmulo de secreção nas vias
aéreas e disfunção cardíaca 100,101.
A fraqueza muscular adquirida durante o uso da VM, um dos fatores associados à falha
do desmame ventilatório, está relacionada com a utilização de drogas como corticóides e
agentes bloqueadores neuromusculares. Este último pode produzir ruptura prolongada da
transmissão sináptica por acúmulo de metabólitos ativos ou uma miopatia aguda 104.
A VM com pressão positiva pode causar três tipos de lesão. A primeira é a lesão direta
pulmonar pela ventilação mecânica, a qual pode ser o resultado de níveis excessivos de oxigênio
suplementar (toxicidade) ou pode ser resultado de injúria pelo estiramento. Esta parece ser,
particularmente,importante e resulta do fato de que o tecido pulmonar, especificamente ,regiões
sadias do pulmão, podem sofrer lesão quando distendidas pela VM em estratégias para
recrutamento das regiões afetadas dos pulmões. Durante a VM, é oferecido oxigênio em
diferentes concentrações e pressões que podem levar a lesões, porém, inexistem estudos que
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estabeleçam a forma segura de utilização por longos períodos. Ao invés de empenhar-se para
chegar a valores normais dos gases arteriais, alguns autores orientam diminuir a acidose
respiratória e a hipoxemia com a utilização das menores pressões necessárias para insuflação.
Do mesmo modo, questiona-se o fato de optar-se pelo risco da toxicidade do oxigênio do que
pelo uso de altas pressões para se chegar a uma diminuição na fração do oxigênio inspirado 62.
Estudos indicam que uma distensão exagerada dos alvéolos pode produzir lesões
endoteliais, epiteliais e da membrana basal, as quais estão associadas ao aumento da
permeabilidade microvascular e ruptura. A segunda lesão é a sobrecarga da musculatura
ventilatória pela dissincronia da relação paciente-respirador. O que pode levar à demora no
processo de desmame e retirada do paciente do ventilador59.A terceira lesão está relacionada
com a intubação e permanência da necessidade de ventilação, a qual aumenta o risco de
infecção59.
Embora em adultos sob uso de VM prolongada (tubo orotraqueal) exista uma certa
padronização quanto ao tempo para indicação de traqueotomia, em pediatria não existe
definição quanto à conduta. Não é utilizado o parâmetro tempo a fim de indicar traqueostomia,
sendo sempre tentada extubação eletiva após adquirir condições clínicas para tal e, caso haja
necessidade de reintubação, avalia-se objetivamente as vias aéreas superiores e o pequeno
paciente novamente volta para a ventilação mecânica. A traqueostomia nos pacientes
pediátricos envolve maiores dificuldades e está associado a um grau maior de morbimortalidade quando comparados com a população adulta. Quanto menor a idade em que a
criança é submetida à traqueostomia, maior é o risco de complicações.Pacientes pediátricos
submetidos à traqueostomia por intubação orotraqueal prolongada apresentam um tempo de
intubação que varia de 7 a 120 dias (média de 57 dias)105.
Considera-se VM prolongada, à dependência da assistência ventilatória, seja invasiva,
seja não invasiva por mais de seis horas por dia por tempo superior a três semanas, apesar de
programas de reabilitação, correção de distúrbios funcionais e utilização de novas técnicas de
ventilação1.
Os mecanismos fisiopatológicos responsáveis pela falha do desmame ventilatório ainda
são obscuros. Na avaliação para extubação devem ser verificados os aspectos hemodinâmicos,
respiratórios e neurológicos. Alguns índices preditivos foram descritos com o intuito de
identificar os pacientes capazes de assumirem novamente a ventilação espontânea, porém
poucos oferecem resultados com poder diagnóstico que seja de fato eficaz e de fácil
aplicabilidade106.
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Chama atenção o fato de que o julgamento clínico do médico intensivista, ao verificar
o potencial do paciente para o desmame, mostrou uma sensibilidade de apenas 35% e
especificidade de 79% em estudo realizado por Stroetz e Hubmayr em 199561.
Novos estudos devem enfocar a busca por fatores que permitam determinar o momento
apropriado para a retirada da ventilação mecânica.O pronto manejo da insuficiência respiratória
pós-extubação também é importante. Como a VNI pode ser ineficaz nessa situação, a VMI deve
ser reiniciada assim que possível107.
Por ser a IRA, uma manifestação secundária em relação à disfunção de vários sistemas
orgânicos (neurológico, cardíaco, pulmonar), as medidas funcionais que avaliam somente os
componentes individuais de cada órgão ainda não se mostraram satisfatórias para garantir
decisões quanto ao desmame. Por este motivo, não são recomendadas pelo III Consenso
Brasileiro de Ventilação Mecânica como determinantes para o desencadeamento do processo
de desmame1.
Um dos objetivos do desmame é evitar as consequências adversas de uma falha na
tentativa do mesmo, como a fadiga muscular; outro objetivo, é o de aproveitar seu potencial de
prover pistas sobre o mecanismo de intolerância ao desmame durante o processo 61.
Acredita-se que possa haver um atraso na reintubação ou complicaçôes da intubação por
si só, nas UTIP. Alternativamente, a falha na extubação pode ser simplesmente um marcador
de gravidade de doença, de comorbidades ou de um processo subjacente não reconhecido.
Quando controlada a gravidade da doença, no entanto, estudos recentes demonstram, através
de análise da variância, que a falha na extubação está independentemente associada à
mortalidade hospitalar, embora este não seja um achado uniforme 61. O momento da retirada da
VM depende do paciente, da programação correta, e do profissional que executa a avaliação
clínica106.
Dos estudos supracitados, a literatura não faz qualquer correlação entre o processo de
desmame e o desfecho clínico de pacientes críticos. É de grande importância o desenvolvimento
de indicadores que visem auxiliar o processo de desmame ventilatório mais seguro.
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7 METODOLOGIA

7.1 Local do Estudo
Os dados foram obtidos de prontuários dos pacientes internados na UTIP de um hospital
privado terciário na cidade do Rio de Janeiro (Prontobaby Hospital da Criança), os quais
tiveram necessidade de assistência ventilatória. Este hospital possui programa de Residência
Médica em Terapia Intensiva Pediátrica, credenciado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM). A unidade estudada possui dez leitos e atende pacientes de convênios
particulares de 0 a 18 anos incompletos, com doenças clínicas e cirúrgicas de todas as
especialidades, incluindo pacientes oncológicos, pacientes submetidos a neurocirurgias,
cirurgias cardíacas e ortopédicas, grandes queimados, politraumatizados e transferidos de outras
umidades.
Trabalham nesta unidade dois médicos do sistema de rotina, um médico plantonista no
turno diurno, e um médico plantonista no turno noturno. A equipe de enfermagem é composta
de uma enfermeira plantonista e 5 técnicos de enfermagem, além de uma enfermeira diarista.
A equipe de fisioterapia é composta de três fisioterapeutas na assistência no turno diurno, dos
quais dois realizam o atendimento de rotina, um plantonista, uma coordenadora e um
fisioterapeuta plantonista noturno.
Por ano, a referida unidade interna atende em média 350 pacientes a cada mês.Os
critérios de do estudo para a internação na UTIP foram: doença de via aérea ou pulmonar grave
e potencialmente fatal; traqueostomia recente, com ou sem necessidade de ventilação
mecânica;doença

cardiovascular

grave;

doenças

neurológicas

instáveis;

doença

oncohematológica instável; doença gastrointestinal instável com risco de vida; pós-operatório
que necessitadede monitorização contínua e que exigisse novas intervenções; doença renal
instável e multissistêmicas com risco de vida.

7.2 Desenho do Estudo

Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo, com coleta secundária dos dados
através dos prontuários médicos. No período do estudo 239 crianças foram submetidas à
assistência ventilatória.
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7.3 População e Amostra

O tamanho da amostra foi calculado, considerando um desvio padrão de 2, uma
diferença a detectar de 1 mg/dl de lactato, um nível de significância de 5%, um poder de teste
de 80% para estudos com diferenças de médias, o que chegou a 63 pacientes em cada braço do
estudo.Processou-se o levantamento estatístico dos pacientes internados na UTIP que se
encontravam em uso de VM, através do banco de dados da Comissão de controle de infecção
hospitalar (CCIH) de todos os pacientes internados no período.
A amostra não aleatória foi selecionada entre os pacientes internados no período de 01
de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017; foram incluídas 126 crianças na faixa etária de 1 mês
até 18 anos (63 em VMI e 63 em VNI).
Figura 1. Seleção da amostra entre os pacientes internados entre 01/01/2016-30/06/2017.
Pacientes
submetidos a VM
239

Pacientes
incluídos no
estudo 126

Pacientes excluídos
do estudo 113

63 em VMI

63 em VNI
Fonte: Autora

7.3.1 Critérios de Inclusão
Foram incluídos no estudo os pacientes internados nesta Unidade que necessitaram de
VM, sendo essa invasiva ou não invasiva: BIPAP ou CPAP , no período selecionado.
Os pacientes foram selecionados de forma sequencial até que fosse atingido o número
da amostra necessária para o estudo.A indicação do uso da VM foi a IRA com a finalidade de
manter a estabilidade do paciente enquanto o tratamento medicamentoso atuasse e o paciente
pudesse reassumir a respiração espontânea.
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7.3.2 Critérios de Exclusão
Foram excluídos pacientes pediátricos crônicos internados na UTIP, em ventilação por
cânula de traqueostomia, pacientes pediátricos com diagnóstico de erro inato do metabolismo
ou com encefalopatia crônica não progressiva da infância (ECNP), pacientes pediátricos
submetidos a VMI que foram a óbito em menos de 24 horas, e os transferidos para outras
unidades em até sete dias, assim como os que apresentaram o prontuário incompleto ou não
encontrado, impossibilitando o preenchimento adequado da ficha da coleta de dados.
7.4 Variáveis e Classificações

Para todos os pacientes o desfecho primário foi a evolução da assistência ventilatória;
foi definido como mau prognóstico ventilatóriotodo paciente que em VMI foi reintubado após
extubação ou intubado após 48 horas da VNI.
Os critérios de extubação na unidade seguiram de acordo com o POP 055 de Extubação
de Cânula Endotraqueal através do Teste de Respiração Espontânea para o desmame da VM
em pacientes pediátricos, no modo ventilatório de Pressão de Suporte (PSV) de 7-12 cmH2O
com Pressão Expiratória Final Positiva (PEEP) de 5 - 8 cmH2O.Os critérios de reintubação
foram a presença de grande trabalho respiratório necessário para manter valores limítrofes da
gasometria arterial e nível de consciência rebaixado impedindo o adequado controle da
mecânica respiratória.
O mau prognóstico ventilatório neste estudo foi definido como prognóstico desfavorável
para o desmame da VM, tendo o lactato sérico como um possível fator capaz de ser mensurado;
fator este que poderia ter ou não influência no momento do desmame.
A coleta do sangue foi realizada pela equipe médica local e encaminhada para o
laboratório (próprio do hospital), onde a gasometria foi analisada pelo aparelho “MiuraOne”.Os
valores de referência do lactato sérico normal na técnica utilizada foi de, no máximo, 19,8
mg/dl. Cabe ressaltar que esta rotina de dosagem do lactato fazia parte do acompanhamento do
paciente pediátrico que se encontrava internado na UTIP desse hospital.
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Tabela 2- Classificação das variáveis do estudo
Variável

Tipo

Idade/Meses

Numérica contínua

Gênero

Categórica dicotômica

*Diagnóstico Nutricional

Categórica dicotômica

Peso em gramas

Numérica contínua

Patologias de base

Categórica dicotômica

Hematócrito

Numérica contínua

VMI

Categórica dicotômica

VNI

Categórica dicotômica

Sat O2 pré-ventilação mecânica

Numérica contínua

Sat O2 pós-ventilação mecânica

Numérica contínua

Lactato pré-ventilação mecânica

Numérica contínua

Lactato em 6hs de ventilação

Numérica contínua

Mecânica em minutos
Lactato em 24hs de VM em minutos

Numérica contínua

Lactato em 48hs de VM em minutos

Numérica contínua

Lactato no desmame da VM

Numérica contínua

Falha no desmame

Categórica dicotômica

Óbito

Categórica dicotômica

PRISM

Numérica contínua

Uso de aminas

Categórica dicotômica

*Classificado como percentil em gráfico pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
Fonte: Autora.
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7.5 Modelo Teórico do Estudo

idade

gênero

hematócrito

peso

PRISM

diag nutricional

saturação O2

doença base

uso aminas

lactato pré ventilação
VMI / VNI

lactato 6h

lactato 24h

lactato 48h

lactato desmame

falha de desmame

sobrevida/óbito
Fonte: Autora

7.6 Coleta dos Dados

Os dados foram coletados pela pesquisadora através do preenchimento de um
questionário, pela análise de prontuários de pacientes internados que foram submetidos ao uso
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de VM no período supracitado nesse estudo. As exigências administrativas e éticas da
instituição foram respeitadas, mantendo o sigilo dos pacientes.

7.7 Análise dos Dados

Os dados foram processados e analisados pelo programa Stata 13.0 (StataCorp, LP). Foi
aplicado teste de normalidade das variáveis (Shapiro Wilk) que revelou que as variáveis idade
(p<0.001), peso (p<0.001) e escore PRISM (p<0.001) não seguiram a distribuição
normal,sendo, portanto, analisadas por testes não paramétricos. A variável lactato nos diferentes
momentos também não seguiu a distribuição normal. As variáveis continuas foram descritas
em medianas e distâncias interquartis e comparadas pelo teste de Mann-Whitney. A
comparação das medianas do lactato nos cinco momentos foi feita pelo teste de Kruskal Wallis.
Variáveis qualitativas foram descritas em frequência, percentual e intervalo de confiança de
95% e comparadas pelo Teste do Qui-quadrado. Foram construídos gráficos e tabelas. Foram
calculadas a sensibilidade, especificidade e valores preditivos para a falha no desmame de
acordo com o valor de lactato no momento do desmame (se > 20 mg/dl ou menor). O desfecho
primário foi o prognóstico ventilatório.Para todas as análises, foi considerado significativo o
valor de p<0.05.

7.8 Aspectos éticos
O estudo foi conduzido de acordo com a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde que regulamenta os aspectos éticos no Brasil de pesquisas envolvendo seres humanos.
Foi aprovado em 06 de novembro de 2017 pelo CEP do HUAP da UFF, CAAE
76609917.2.0000.5243 e pela Direção Médica e Comitê de Ética Médica

do Hospital

Prontobaby.
7.9 Orçamento
A pesquisa foi realizada sem financiamento externo. Não houve quaisquer ônus para o
CEP do HUAP da UFF, nem mesmo para os pacientes ou para a instituição estudada. A
pesquisadora responsabilizou-se por todos os custos envolvidos.

57

8 RESULTADOS
Um total de 126 pacientes pediátricos em assistência ventilatória foram incluídos.
Foram exclusos os pacientes pediátricos que não se enquadraram no critério de inclusão
determinado neste estudo. Destes inclusos, 8 foram para óbito (6,35%) e 63 (50%) foram
submetidos à assistência ventilatória invasiva. A idade variou de 1 a 207 meses e o peso, de
2.560 a 56.000gr. As características da amostra encontram-se na Tabela 3.
A mediana da saturação de O2 pré VM foi de 91%, e pós de 98%. Os valores de lactato
pré VM foram mediana 23,42; em 6 horas 25,45; em 24 horas de 20,24; em 48 horas de 19,21.
A mediana do lactato no desmame foi de 14,42. Foi observada falha no desmame da VMI em
11,11% e da VNI em 19,04%.

Tabela 3- Características das crianças submetidas a assistência ventilatória (n=126), 2016-2017.
Características

valor

Idade em meses, mediana (DIQ)

49,98 (3-192)

Peso em gramas, mediana (DIQ)

16.520 (2.870-52.000)

Gênero masculino, % (IC 95%)

55 (45,65-63,64)

Escore PRISM, mediana (DIQ)

4 (0-13)

Hematócrito inicial, mediana (DIQ)

32,9 (24,1-40)

Diagnóstico nutricional, % (IC 95%)
eutrófico

74,60 (64,26-82,26)

magreza

12,70 (6,35-20,02)

magreza acentuada

7,94 (3,51-15,15)

sobrepeso e obesidade

4,76 (1,64-11,28)

Doença associada, % (IC 95%)
pulmonar

80,95 (70,81-87,33)

cardiopatia

4,76 (1,64-11,28)

neurológica

7,94 (3,51-15,15)

outras

6,35 (2,23-12,60)

Ventilação mecânica invasiva, % (IC 95%)

50 (39,83-60,16)

Reintubação, % (IC 95%)

11,11 (5,62-18,83)

Falha na VNI, % (IC 95%)

19,04 (11,84-28,06)
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Uso de aminas, % (IC 95%)

26,19 (17,73-35,73)

DIQ, distância interquartil
Fonte: Autora

A comparação das características entre os grupos ventilação invasiva e não invasiva
pode ser vista na Tabela 4.

Tabela 4- Comparação entre os grupos submetidos a assistência ventilatória (VMI e VNI),
2016-2017.
Variável

VMI(n=63)

VNI(n=63)

pvalor

Idade (meses)*

38,71

61,25

0.08

Peso (gramas)*

14.670

18.376

0.15

PRISM*

5

3

0.05

gênero masculino (n)*

37

32

0.37

óbito (n)#

8

0

0.003

Hematócrito (%)*

32,3

33,1

0.261

Uso de aminas (n)#

33

0

<0.001

Prognóstico ventilatório ruim

7

12

0.213

(n)#
*teste de Mann-Whitney; #teste do qui-quadrado.
Fonte: A autora

Foi realizada a comparação entre os grupos mau prognóstico ou não, conforme consta
na Tabela 5.
Tabela 5- Comparação entre os grupos submetidos a assistência ventilatória em relação ao
prognóstico ventilatório, 2016-2017.
Variável

Outros (n=107)

Idade (meses)*

26

Mau
prognóstico(n=19)
24

Peso (gramas)*

14.000

13.340

0.29

PRISM*

3

5

0.016

gênero masculino (n)*

60

9

0.48

Hematócrito (%)*

32,7

34

0.42

Uso de aminas (n)#

30

3

0.26

*teste de Mann-Whitney; #teste do qui-quadrado.
Fonte: A autora

P valor
0.30
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A comparação entre os valores de lactato sérico no início do suporte ventilatório e no
tempo entre os grupos invasivo e não invasivo revelou haver diferença nos parâmetros iniciais
(Tabela 6).
Comparando os grupos de pacientes pediátricos que foram submetidos a VMI e a VNI,
não foi observado diferença nos valores do lactato sérico exceto no valor correspondente a préVM.

Tabela 6- Valores de lactato sérico entre os grupos submetidos a assistência ventilatória (VMI
e VNI), 2016-2017.
Lactato

VMI(n=63)

VNI(n=63)

pvalor*

pré-ventilação

26,74

20,11

0.004

6 horas após

25,82

24,40

0.65

24 horas após

22,16

16,94

0.14

48 horas após

19,82

17,11

0.72

no desmame

14,40

14,44

0.50

*teste de Mann-Whitney
Fonte: Autora

Tabela 7- Valores de lactato sériconos pacientes em VNI que necessitaram de intubação
traqueal (sim/não), 2016-2017.
Lactato

sim(n=12)

não(n=51)

pvalor*

pré-ventilação

32,14

22,91

0.01

6 horas após

30,28

25,02

0.19

24 horas após

21,71

20,13

0.65

48 horas após

18,24

19,38

0.97

no desmame

22,30

14,19

0.15

*teste de Mann-Whitney
Fonte: Autora
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Tabela 8 - Comparação dos valores de lactato nos pacientes em VMI que necessitaram de
reintubação (sim/não), 2016-2017.
Lactato

sim(n=7)

não(n=56)

pvalor*

pré-ventilação

32,14

25,76

0.14

6 horas após

30,28

24,94

0.19

24 horas após

21,71

21,29

0.87

48 horas após

17,57

16,80

0.76

no desmame

17,57

14,0

0.13

*teste de Mann-Whitney
Fonte: Autora

A comparação entre a variação dos valores medianos do lactato no tempo nos grupos de
prognóstico ruim ou bom revelaram pelo Teste de Kruskal Wallis os valores de p = 0.05 e p <
0.001, respectivamente; estes dados sugerem que os pacientes com mau prognóstico
ventilatório não apresentaram variação do valor significativo do lactato sérico no tempo. Foram
construídos gráficos de caixa com os valores do lactato sérico de acordo com o modo
ventilatório e a ocorrência de falha ou não ao desmame.

Gráfico 1 -Valores de lactato (medianas) no tempo, em pacientes em VNI com bom prognóstico
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Gráfico2 –Valores de lactato (medianas) no tempo, em pacientes em VNI que necessitaram de
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Gráfico 3 -Valores de lactato (medianas) no tempo, em pacientes em VMI com bom prognóstico
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Gráfico 4 -Valores de lactato (medianas) no tempo, em pacientes em VMI que necessitaram
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Foi feita a avaliação do valor do lactato sérico no desmame se menor que 20 ou > 20
mg/dl, comparando a ocorrência de mau prognóstico ventilatório (necessidade de intubação
quando

em

VNI

ou

reintubação).

Esta

análise

resultou

em

valores

de

sensibilidade,especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo segundo a
Tabela 9, sugerindo que o lactato dentro dos limites da normalidade no desmame é um bom
preditor para o sucesso deste.

Tabela 9 - Valores de sensibilidade, especificidade e valores preditivos para lactato < 20 mg/dl
ou não, no desmame ou >48 horas e necessidade de intubação/reintubação.
mau prognóstico

outros

total

>20 mg/dl

3

13

16

<20 mg/dl

4

83

87

total

7

96

103

Lactato

sensibilidade

42,85%

especificidade

86,45%

VPP

18,75%

VPN

95,40%

Fonte: Autora
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Foi feita também a comparação destes parâmetros em relação ao valor do lactato inicial,
segundo a Tabela 10.

Tabela 10 - Valores de sensibilidade, especificidade e valores preditivos para lactato préventilação < 20 mg/dl necessidade de intubação/reintubação.
mau prognóstico

outros

total

>20 mg/dl

15

45

60

<20 mg/dl

4

62

66

total

19

107

126

lactato

sensibilidade

78,94%

especificidade

57,94%

VPP

25,00%

VPN

93,93%

Fonte: Autora

64

9 DISCUSSÃO

A carência de estudos em crianças sobre a dosagem de lactato sérico como marcador
prognóstico da assistência ventilatória fez necessária a comparação dos resultados do presente
estudos com outros, envolvendo adultos ou outras circunstâncias clínicas.
A amostra observada apresentou mediana de idade de 49,98 meses e predomínio do
gênero masculino (55%), com 74,60% dos pacientes eutróficos.A avaliação epidemiológica da
VM pediátrica, usando como exemplo o enfoque do seu uso pelos médicos intensivistas na
prática clínica, carece de um número maior de estudos publicados; porém, estudos mostram que
o sexo masculino é predominante em relação ao número de internações hospitalares, inclusive,
em relação aos que necessitam de assistência ventilatória, o que está de acordo com os
resultados do presente estudo108,109,110.
A doença pulmonar foi a mais frequente (80,95%). Vale ressaltar que o presente estudo
selecionou pacientes em assistência ventilatória e não todos os pacientes internados na UTIP.
As comorbidades avaliadas refletiram as características do serviço no qual o estudo foi
realizado, uma UTIP com perfil geral de admissões de doenças clínicas adquiridas na
comunidade. Poucos estudos sobre levantamento epidemiológico em UTIP são encontrados no
Brasil. Um estudo em São Paulo, em 2009, revelou que as causas respiratórias foram
responsáveis por grande parte das internações em geral na UTIP estudada109, o que também está
em conformidade como o presente estudo, ressaltando a importância do assunto.
A frequência observada de necessidade de suporte ventilatório invasivo (11,11% na VMI
e 19,04% na VNI) refletiu as características dos pacientes incluídos no estudo, na maioria de
pacientes com desordens pulmonares. Estudo recente que avaliou preditores de sucesso para a
extubação em crianças, com todos os pacientes em VMI, observou incidência de falha de
desmame de 5 a 9%. Destaca-se que o perfil daqueles pacientes era diferente, sendo 13%
pacientes de pós-operatório e 40% de origem do centro cirúrgico111. Outras estatísticas de falha
de extubação sugerem que esta ocorra na frequência de 14 a 24% 60,94, o que está de acordo com
os resultados do presente estudo, mesmo para a necessidade de intubação quando em VNI.
No presente estudo, a comparação entre as características dos pacientes submetidos a
VMI e VNI mostrou que aqueles que evoluíram para óbito e que necessitaram de aminas
encontravam-se todos no grupo VMI, denotando indiretamente a gravidade destes pacientes.
Tal resultado está de acordo com a literatura, no sentido de que a ventilação invasiva está
associada a maior gravidade

112,113,114

.A comparação entre os pacientes que necessitaram de

reintubação/ intubaçãoou não,em relação às características revelou que o maior escore PRISM
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foi associado à falha de desmame (5 versus 3, respectivamente). Embora este resultado esteja
de acordo com outros estudos115,116,117, merece consideração que de acordo com a normativa do
escore CRIB, o escore 3 está associado a 1% de evolução para óbito enquanto que o 5 referese a 2,3%, o que na prática clínica pode não ser relevante.
Os valores do lactato sérico comparados entre os grupos de VMI e VNI nos cinco
momentos estudados revelou que, no momento da pré-ventilação este foi maior no grupo VMI
(26,74 versus 20,11) sendo essa a primeira opção de assistência ventilatória devido à clínica e
gravidade existente na IRA, corroborando com estudos já realizados48,117. A dosagem do lactato
inicial, a maior no grupo VMI está de acordo com a técnica ventilatória escolhida pela equipe,
no sentido de que quanto maior o lactato, maior a gravidade e mais invasivo será o suporte.
Ressalta-se que o valor mediano inicial do lactato no grupo VNI foi algo acima do corte de 18
mg/dl podendo ser reflexo da necessidade de suporte, embora sem agressividade expressiva.
Também não foi observado óbito no grupo VNI.
Nos pacientes submetidos a VNI, a comparação dos valores de lactato entre os que
falharam ou não, isto é, que necessitaram de intubação foi diferente apenas na pré-ventilação
(32,14 versus 22,91). Este resultado revela que valores de lactato mais elevados, ainda que
inicialmente, devam ser olhados com cautela, podendo refletir tanto a gravidade do problema
respiratório como também a gravidade como um todo e, talvez, a necessidade de indicação mais
agressiva de suporte ventilatório, já inicialmente 3, 48. Vale ressaltar que este valor de lactato
inicial mediano de 32,14 no grupo VNI é superior à mediana do lactato inicial do grupo
VMI26,73.
Nos pacientes submetidos a VMI não foram observadas diferenças nos valores de lactato
entre aqueles que falharam ou não no desmame na comparação dos valores medianos. Este
resultado pode ser explicado pela gravidade inerente à necessidade de ventilação invasiva,
podendo refletir novamente, características inerentes à necessidade de ventilação mecânica
invasiva, sedação e todo o suporte associado118,119,120,121.
A evolução do lactato no tempo para toda a amostra estudada revelou que aqueles que
não falharam no desmame apresentaram diferença entre as medianas encontradas. Por outro
lado, aqueles que falharam não apresentaram diferenças entre as medianas. Este resultado
sugere que a evolução do lactato no tempo (cinco dosagens) deve ocorrer de forma diferencial,
ou seja, as medianas devem ser diferentes, denotando maior depuração/alteração dos níveis de
lactato. Este resultado está de acordo com a literatura que sugere que a depuração do lactato em
pacientes internados em UTIP é prognóstica para a ocorrência de óbito 120.Para a ocorrência de
falha de desmame, não foi possível obter estudo para comparação.
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A evolução do lactato no tempo revelou que, nos pacientes submetidos à VNI que não
necessitaram de intubação, houve diferença entre as medianas no tempo e não houve diferença
entre as dosagens no tempo para os outros, corroborando o exposto anteriormente. Ressalta-se
que conforme a Tabela 4, todos os pacientes do grupo VNI não foram submetidos ao uso de
aminas. Desta forma, a evolução do lactato neste grupo foi o reflexo de outras intervenções que
não as hemodinâmicas.Ainda seguindo nesta linha, apesar dos valores medianos iniciais deste
grupo da VNI que necessitou de intubação terem sido altos, conforme mencionado
anteriormente, eles não apresentaram diferença no tempo, sugerindo que a não depuração do
lactato no tempo seja uma informação relevante em relação ao suporte ventilatório necessário.
A evolução do lactato no tempo revelou que nos pacientes submetidos a VMI houve
diferença nas medianas no tempo tanto para os que falharam como para os que não falharam.
Este resultado sugere que outros fatores tenham possivelmente interferido neste resultado.
Todos os pacientes em uso de aminas encontravam-se no grupo VMI. É sabido que algumas
drogas podem interferir na produção do lactato por interferirem no metabolismo energético
celular 114, 116,117, 118, 121.
Foi interesse deste estudo avaliar os valores do lactato isoladamente em momentos
únicos bem como a evolução dos valores no tempo, cujas interpretações são diferentes. A
evolução no tempo traz informações da depuração ou do evolutivo da dosagem do
lactato.Todavia, a normalização dos níveis de lactato não pode ser definida como endpointda
ressuscitação da microcirculação. O lactato medido corresponde de fato, à diluição da produção
global de lactato por todos os órgãos e a balança produção/consumo-depuração. Isso significa
que pode existir hipoperfusão tecidual regional, ainda que os níveis plasmáticos de lactato
estejam normalizados. Este resultado está de acordo com outros estudos 118.
Tendo como foco a avaliação do lactato no momento do desmame em toda a amostra,
como preditor de falha, foi observado que valores menores que 20 mg/dl, quando utilizados
como ponto de corte, apresentam desempenho prognóstico (valor preditivo negativo de
95,40%). Desta forma, podemos afirmar que para crianças em ventilação internadas em UTIP,
o lactato normal no momento do desmame prediz o sucesso deste. Há registro na literatura de
que o olhar clínico isoladamente seja capaz de detectar sucesso de desmame com sensibilidade
de 35% e especificidade de 79%61, valores baixos, dado o potencial de gravidade deste
procedimento. Estudo que avaliou o lactato como preditor de óbito em 2012, observou-o em
relação à depuração de lactato menor que 30%, em relação à admissão a especificidade de 97%
e valor preditivo negativo de 91,42%

120

.Vale ressaltar que o desfecho do presente estudo foi

falha de desmame/intubação e não decorrente de óbito.
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10 CONCLUSÕES



Os níveis do lactato sérico nos pacientes que necessitaram de assistência ventilatória,

nos cinco momentos da internação foram maiores no momento pré-ventilação;


Para toda a amostra, não foi observada qualquer diferença dos níveis de lactato no tempo

para aqueles com mau prognóstico ventilatório;


Para toda a amostra, foi observada diferença dos níveis de lactato no tempo para os

pacientes que tiveram boa evolução;


Os pacientes em VNI que necessitaram de intubação, não apresentaram diferenças dos

níveis de lactato no tempo, somente no momento inicial;


Foi observada diferença nos valores de lactato nos pacientes submetidos a VMI nos

cinco momentos, independente do prognóstico ventilatório;


A dosagem normal de lactato no momento do desmame é preditora do sucesso deste.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi observado nesse estudo, sugere-se a inclusão da análisedo lactato
sanguíneo nos pacientes pediátricos submetidos à VM, a fim de captar sinais de fadiga
muscular. O empregodo lactato sanguíneo como mais um parâmetro funcional no paciente
submetido a VM poderá auxiliar diretamente neste processoe prevero prognóstico ventilatório.
Desta forma, o desmame poderia ser programado com mais segurança.
O presente estudo, de caráter retrospectivo, não controlou as indicações de VNI ou VMI.
As decisões foram tomadas pela equipe da assistência, de forma homogênea para todos e
refletiram tão somente o estado da arte do serviço analisado. Acredita-se que, desta forma,
eventuais falhas de indicação de assistência ventilatória, caso tenham ocorrido, foram
distribuídas de forma similar entre os grupos.
As principais limitações do estudo foram: o caráter retrospectivo e individual,
representando uma unidade em particular, não devendo ser extrapolado para outras unidades.
São necessários estudos adicionais para investigar este assunto e, somando-se a este,
consolidar os achados encontrados no presente estudo.
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APÊNDICES
APÊNDICE A –PROTOCOLO DA COLETA DE DADOS
● Idade
● Gênero
● Peso
● Tipo de VM

(

) VMI

(

) VNI

● Sat O2 pré VM
● Lactato pré VM
● Sat O2 pós VM
● Lactato nas primeiras 6 hs de VM
● Lactato nas 24 hs de VM
● Lactato nas 48 hs de VM
● Lactato no início do desmame da VM
● Hematócrioto
● Uso de aminas ( ) SIM
● Duração da VM

( ) NÃO

80

81

82

83

84

ANEXO B – Declaração de anuência do diretor do Hospital Pediátrico Prontobaby.

85

ANEXOC - Escore pediátrico com índice de risco de óbito (PRISM).
Variáveis
PA sistólica (mmHg)

FC (bpm)

FR (irpm)

Variação de acordo com a idade
Lactente

Crianças maiores

130-160

150-200

2

55-65

65-75

2

>160

>/=200

6

40-54

50-64

6

<40

<50

Lactente

7

Crianças maiores

>160

>150

<90 <80

<80

4
4

Lactente

Crianças maiores

61-90

>150

1

>90

5

>90
ApnéiaApnéia
PA diastólica (mmHg)

Pontos

5
Todas as idades
>100

PaO2/FiO2

6

Todas as idades
200-300
<200

PaCO2 (mmHg)

ECG

Reações pupilares

PT/PTT

2
3

Todas as idades
51-65

1

>65

5

Todas as idades
<8

6

Todas as idades
Anisocóricas

4

Dilatadas fixas e dilatadas

10

Todas as idades
>1,5 x controle

86

2
Bilirrubina total (mg/dL)

Maiores de um mês
>3,5

Potássio (mEq/L)

Todas as idades
3,0-3,5

1

6,5-7,5

1

<3,0

5

>7,5
Cálcio (mg/dL)

7,0-8,0

2

12,0-15,0

2

<7,0

6
6

Todas as idades
40-60

4

250-400

4

<40

8

>400
Bicarbonato (mEq/L)

5

Todas as idades

>15,0
Glicemia (mg/dL)

6

8

Todas as idades
<16
>32

Fonte: Adaptado de Ferreira etal (2010)
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