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RESUMO 

Silva Júnior JM. Acidose metabólica em pacientes cirúrgicos de alto risco: 

importância prognóstica [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015. 

Justificativa e Objetivos: Acidose é uma desordem muito frequente em 
pacientes cirúrgicos. Neste cenário, permanecem incertas as implicações 
clínicas da acidose e características de cada tipo. Portanto, é relevante 
tentar elucidar o papel de cada tipo de acidose no prognóstico de pacientes 
cirúrgicos de alto risco. Método: Trata-se de estudo multicêntrico 
observacional prospectivo, realizado em três diferentes hospitais. Os 
pacientes que necessitassem no pós-operatório de cuidados intensivos 
foram incluídos no estudo consecutivamente. Pacientes com baixa 
expectativa de vida (câncer sem perspectiva de tratamento), pacientes com 
insuficiência hepática (child B ou C), insuficiência renal (Clearence de 
creatinina < 50 mL/min ou hemodiálise prévia), diagnóstico de diabetes 
previamente foram excluídos. Os pacientes classificados na admissão da 
UTI quanto ao tipo de acidose que desenvolviam no pós-operatório imediato 
foram acompanhados até 30 dias e alta hospitalar. Tal classificação avaliou 
acidose metabólica, pela quantificação da diferença de base menor que -4 
mmol/L, anion gap corrigido pela albumina (AG) e lactato aumentados, 
quando maiores que 12 e 2 mmo/L, respectivamente. Então, os pacientes 
foram classificados como acidose metabólica hiperlactatemica, aumentado e 
normal (hipercloremica) anion gap corrigido pela albumina. Resultados: O 
total de 618 pacientes foram incluídos durante dois anos. A incidência de 
acidose metabólica foi 59,1% na UTI, porém 148 (23,9%) apresentaram 
hipercloremica, 131 (21,2%) revelaram hiperlactatemia, 86 (13,9%) AG 
aumentado e em 253 (40,9%) não ocorreu acidose metabólica. Dentre todas 
as cirurgias, pacientes de cirurgia gastrointestinal foram associados a 
maiores porcentagens de acidose metabólica 46,2% versus 19,8% sem 
acidose, P < 0,05. Interessantemente, acidose com hipercloremia 
apresentou mais altos valores de cloro na admissão da UTI 115,0 ± 5,7 
meq/L (P < 0,05) e receberam maiores quantidades de solução fisiológica 
0,9% no intraoperatório 3000,0 (2000,0 - 4000,0) mL (P < 0,05). Entretanto, 
apesar dos pacientes não apresentarem diferenças entre escores de 
gravidade (SAPS 3, SOFA e ASA), idade e tempo cirúrgicos, ocorreram 



 

 

diferenças em relação a complicações e mortalidade no pós-operatório 
quando os pacientes mantinham acidose após 12 horas de pós-operatório. 
Pacientes com lactato e AG aumentados no pós-operatório imediato 
apresentaram maiores complicações, seguido dos pacientes com 
hipercloremia, e os sem acidose, respectivamente 68,8%; 68,6%; 65,8% e 
59,3%, P = 0,03. Cardiovascular e renal disfunções foram as principais 
complicações e o grupo hiperlactatemia mostrou maior incidência em 
comparação aos outros grupos. O mesmo foi verificado em relação à 
mortalidade hospitalar e em 30 dias de seguimento os grupos 
hiperlactatemia, AG aumentado, hipercloremicos e sem acidose foram 
respectivamente 30,1% (HR 1,61, IC 95% 1,02 - 2,53); 24,3% (HR 1,37, IC 95% 
0,76 - 2,46); 18,4% (HR 1,55, IC 95% 0,90 - 2,67) e 10,3%, Log-Rank = 0,03. 
Conclusão: A incidência de acidose metabólica em pacientes cirúrgicos de 
alto risco no pós-operatório é elevada, principalmente a do tipo 
hipercloremia. Pacientes cirúrgicos que desenvolvem acidose metabólica, 
dependendo das características, apresentam piores prognósticos em relação 
aos pacientes sem acidose, além disso, este estudo demonstra que 
diferentes etiologias de acidose metabólica estão associadas com diferentes 
taxas de mortalidade e morbidade no pós-operatório. 

Descritores: Acidose. Cloro. Ácido láctico. Cirurgia. Prognóstico. Mortalidade. 

Equilíbrio ácido-base. Estudo multicêntrico. 

 
 



ABSTRACT 

Silva Júnior JM. Metabolic acidosis assessment in high-risk surgical patients: 

prognostic importance [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2015. 

Background: Acidosis is a very frequent disorder in surgical patients. In this 
patient set there remains uncertainty the clinic implications from acidosis and 
characteristics postoperatively. Therefore, it is very important to evaluate the 
role of each acidosis type in outcome for high-risk surgical patients. 
Methods: Multicenter prospective observational study was performed in 
three different hospitals. The patients who needed postoperative ICU were 
involved in the study consecutively. Patients with low life expectancy (cancer 
without treatment), hepatic failure, renal failure, and diabetic diagnosis were 
excluded. The patients were followed until 30 days and hospital discharge. 
On ICU admission, immediately postoperative period, the patients were 
classified to each type of acidosis. The classification evaluated metabolic 
acidosis as base excess < -4 mmol/L and high albumin-corrected anion gap 
(AG) and hyperlactatemia, both >12 and >2 mmol/L, respectively. So, the 
metabolic acidosis classification patients were related to hyperlactatemic, 
high and normal (hyperchloremic) albumin-corrected anion gap. Results: 
The study enrolled 618 patients during 2 years. Overall, the acidosis 
incidence was 59.1% on ICU admission, 148 (23.9%) hyperchloremic, 131 
(21.2%) hyperlactatemia, 86 (13.9%) a high anion gap and in 253 (40.9%) 
there was no metabolic acidosis. The hyperchloremic group presented the 
highest chlorine level, 115.0 ± 5.7 meq/L (P < 0.05) and highest 
administration of 0.9% physiologic solution intraoperatively, 3000,0 (2000,0 - 
4000,0) mL (P < 0.05). However, in spite of patients didn’t present difference 
in profile demographic and score prognostic, those who remain after 12 
hours with acidosis, depend on groups classification in postoperatively 
showed greater ICU complications, respectively, hyperlactatemia group 
68.8%; high anion gap 68.6%; hyperchloremic 65.8% and no acidosis 59.3%, 
P = 0.03. Cardiovascular and renal dysfunctions were the main complications 
and hyperlactatemia group showed the highest in all of them. The same was 
verified in related to 30 days follow-up and hospital mortality rate respectively 
30.1% (HR 1.61, IC 95% 1.02 - 2.53) hyperlactatemic; 24.3% (HR 1.55, IC 
95% 0.90 - 2.67) high anion gap; 18.4% (HR 1.37, IC 95% 0.76 - 2.46) 



 

 

hyperchloremic and 10.3% no acidosis group, Log-Rank = 0.03. 
Conclusions: Metabolic acidosis in surgical patients is a very important 
complication postoperatively, mainly hyperchloremic. Patients who developed 
metabolic acidosis postoperatively depend on group classification presented 
worst outcomes compared to no acidosis patients; this result showed that 
different kinds of acidosis represented different outcomes postoperatively. 

Descriptors: Acidosis. Chlorine. Lactic acid. Surgery. Prognosis. Mortality. 

Acid-base equilibrium. Multicenter study. 
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Acidose metabólica é o desequilíbrio ácido-base muito frequente em 

pacientes graves1,2. Alguns estudos têm sugerido uma associação 

independente entre baixo potencial hidrogeniônico (pH) ou excesso de base 

(BE) com mortalidade3-5, enquanto outros não mostraram a mesma relação6,7. 

Apesar de incerto, a etiologia da acidose metabólica (hiperlactatemia, 

hipercloremia, ou outros) parece ser o determinante de pior desfecho clínico 

do que o pH por si8. 

Neste cenário permanece também incerta a implicação clínica da 

acidose metabólica em pacientes cirúrgicos, principalmente relacionada a 

hipercloremia. Gunnerson et al.8 encontraram, em um estudo retrospectivo, 

que os pacientes graves com acidose lática apresentavam mortalidade maior 

comparado a pacientes com acidose hiperclorêmica e estes não 

apresentaram diferenças de mortalidade dos pacientes sem acidose. 

Em contrapartida, alguns dados da literatura tornam a preocupação 

com o cloro relevante9. Um estudo randomizado controlado de pacientes 

cirúrgicos comparou infusão de salina com infusão de solução balanceada e 

o grupo salina desenvolveu mais acidose hiperclorêmica e estes com 

acidose hiperclorêmica apresentaram associação com redução da perfusão 

da mucosa gástrica pela tonometria10. 

Outro estudo duplo cego randomizado comparando solução salina 

isotônica versus ringer lactato em pacientes submetidos à cirurgia de 
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reconstrução aórtica não encontrou diferença na duração da ventilação 

mecânica, tempo de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

tempo de internação hospitalar e incidência de complicações, entretanto 

pacientes com acidose hiperclorêmica necessitaram de mais intervenções, 

como maior utilização de hemoderivados11. 

Diante dos dados, é importante tentar elucidar o papel da acidose no 

desfecho clínico de pacientes cirúrgicos de alto risco, pois as evidências até 

o momento são de estudos limitados seja pelo caráter retrospectivo ou pelo 

tamanho da amostra. 

 

 

 
  



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Primário 

Avaliar a incidência de acidose metabólica em pacientes cirúrgicos de 

alto risco e mortalidade em 30 dias. 

2.2 Objetivo Secundário 

Verificar o papel dos diferentes tipos de acidose metabólica em 

pacientes cirúrgicos em relação à mortalidade hospitalar, unidade de terapia 

intensiva e complicações no pós-operatório. 

 

 

 



 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1 Avaliação da Acidose Metabólica 

Acidose metabólica é o distúrbio ácido-base mais frequente em 

pacientes graves1,2. Desse modo, é de extrema importância à compreensão 

da natureza deste desarranjo e abordagens para melhor identificação deste 

problema podendo ajudar a evitar ou corrigi-lo. 

Vários são os métodos adotados para interpretação de problemas 

ácido-base, que incluem avaliação da diferença de bases, bicarbonato e 

anion gap, os quais podem dar alguma ideia sobre o desarranjo, mas 

fornecem poucas informações do problema12. 

A diferença de bases é calculada pelo derivado da pressão parcial de 

gás carbônico (PaCO2) e pH arterial, não levando em consideração as 

proteínas plasmáticas e o conteúdo de eletrólitos. O AG observado também 

ignora a função dos tampões não bicarbonatos, tais como proteínas do plasma 

e fosfato inorgânico. Assim, quando distúrbios eletrolíticos e de proteína estão 

presentes a interpretação clínica, simplista dos distúrbios ácido-base pode ser 

enganosa. A constatação comum de hipoalbuminemia entre os pacientes 

graves13, como os cirúrgicos de alto risco, requer um ajuste do AG para 

concentrações anormais de albumina14. Uma avaliação alternativa a este 

modelo é o convencional modelo matemático baseado em princípios físico-

químicos descrito por Stewart15 e modificado por Figge et al.16. O modelo 

propõe que três variáveis independentes determinem o pH no plasma: 
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diferenças de íons forte (diferença entre ânions totalmente dissociadas e 

cátions [SID]), a PaCO2, e a concentração total de ácidos fracos (que consiste 

principalmente de albumina e de fosfato). Este método permite que o clínico 

possa quantificar os componentes individuais ácido-base anormais e fornece 

ideias sobre sua patogênese. Usando esta avaliação físico-química, alguns 

estudos mostraram que a abordagem tradicional muitas vezes não consegue 

identificar doenças acidobásicas na população de pacientes graves17-19. 

Embora o modelo de Stewart tem sido usado anteriormente para entender 

melhor transtornos metabólicos, não houveram estudos publicados avaliando 

seu uso na fase aguda da acidose. Além disso, os determinantes de acidose 

metabólica em pacientes graves não são bem conhecidos. 

Interessantemente, importantes estudos demonstraram que a utilização 

do AG corrigido pela albumina em pacientes graves tem correlação bem 

próxima ao calculo de Stewart, sendo uma alternativa ao método8,20. 

3.2 Acidose e Evolução Clínica 

Os efeitos adversos da acidose metabólica são divididos em 

associados com acidose metabólica aguda e os que estão associados com 

acidose metabólica crônica2. 

Apesar da acidose metabólica aguda poder afetar vários órgãos, 

estudos sugerem que ela afeta muito mais o sistema cardiovascular21. A 

contratilidade cardíaca e o débito cardíaco são reduzidos e ocorre 

vasodilatação arterial, o que contribui para o desenvolvimento de 

hipotensão. O grau de disfunção cardiovascular é variável dependendo do 
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pH. Quando o pH do sangue diminui 7,4 - 7,2, o débito cardíaco pode 

aumentar devido ao aumento dos níveis de catecolaminas. Quando o pH do 

sangue cai abaixo de 7,1 - 7,2, a queda no débito cardíaco é inevitável22-24. 

Há também resistência aos efeitos inotrópicos e vasoconstritores da infusão 

de catecolaminas com acidemia grave25,26 e, além disso, outro efeito 

relevante é a maior predisposição de arritmias ventriculares27. No entanto, 

outros estudos em seres humanos com acidose láctica grave e cetoacidose 

têm sido incapazes de demonstrar tal prejuízo na função cardiovascular 

diretamente atribuível à acidose metabólica28,29,30. Mais estudos são 

necessários para resolver essa disparidade. 

Contudo, a confusão mental e letargia são frequentemente observadas 

em doentes com acidose metabólica aguda, apesar de pequenas alterações no 

pH cefalorraquidiano e cerebral encontrada31,2. 

Dependendo do pH, uma redução da afinidade da hemoglobina pelo 

oxigênio (efeito Bohr) é visto no prazo de até oito horas. Também pode 

ocorrer diminuição na produção de 2,3 difosfoglicerato, o que aumenta a 

afinidade da hemoglobina pelo oxigênio32. Alterações do pH e 2,3 

difosfoglicerato têm efeitos diferentes sobre a afinidade da hemoglobina pelo 

oxigênio, o efeito final sobre a afinidade da hemoglobina para o oxigênio irá 

depender da duração da acidose2. 

Na acidose metabólica, a produção aguda de macrófagos e de 

interleucinas é estimulada e a função dos linfócitos é suprimida, levando ao 

aumento da inflamação33. As propriedades quimiotáticas e a capacidade 

bactericida dos leucócitos são amortecidas, potencialmente tornando pacientes 

com acidose metabólicas aguda mais suscetíveis à infecção34. Além disso, a 
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resposta celular à insulina é prejudicada, em parte como resultado de uma 

diminuição na ligação da insulina aos seus receptores,25,26,30. 

A produção de energia celular pode ser comprometida na acidose 

metabólica como a atividade alterada da 6 fosfofrutoquinase, uma enzima 

essencial na glicólise. A apoptose é estimulada pela acidose metabólica 

também35. 

Por outro lado, a acidose metabólica crônica não parece ocorrer efeitos 

significativos sobre a função cardiovascular, embora mortalidade seja maior em 

pacientes com concentrações de bicarbonato (HCO3) sérico < 22 mmol/L36. A 

acidose metabólica crônica exerce seus efeitos mais proeminentes sobre o 

sistema musculoesqueléticos37. A acidose metabólica pode produzir ou 

exacerbar preexistente doença óssea, acelerar a degradação muscular levando 

a perda de massa muscular, e crescimento retardado em crianças2. A 

tolerância à glicose pode estar prejudicada por causa da interferência com as 

ações da insulina, a síntese de albumina pode ser reduzida e a produção de β2 

microglobulina pode estar aumentada, o que predispõe os pacientes a 

amiloidose38. 

Subjacente às alterações clínicas associadas à acidose metabólica 

crônica podemos citar os efeitos diretos sobre os ossos e músculos, e, 

possivelmente, sobre o rim, bem como efeitos indiretos sobre esses tecidos 

que emanam alterações na secreção e/ou ação de vários hormônios, 

incluindo corticosteroides, hormônio da tireoide e paratireoide39,40. 

A estimulação generalizada da inflamação, também parece contribuir 

para os efeitos adversos da acidose metabólica crônica41. Estas anomalias 

são mais frequentes e mais graves, com o maior grau da acidose 
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metabólica, o que pode contribuir para o desenvolvimento de doença óssea 

e degradação muscular, fato que tem importantes implicações para o 

tratamento40. 

3.3 Hiperlactatemia 

Hiperlactatemia (> 2 mmol/L) foi demonstrada ser um preditor 

independente de mortalidade em diferentes grupos de pacientes graves, tais 

como aqueles com sepse, com ou sem insuficiência de órgãos, 

traumatismos e síndrome da resposta inflamatória aguda42,43. Ela foi também 

usada para orientar a terapia de graves doentes. Por exemplo, a Surviving 

Sepsis Campaign44 e terapia alvo-dirigida precoce preconizam ressuscitação 

de pacientes com sepse e lactato > 4 mmol/L45. No entanto, existem poucos 

dados com relação ao lactato arterial em pacientes cirúrgicos de alto risco no 

período perioperatório46. 

As vias bioquímicas relacionadas à cinética do lactato sanguíneo são 

complexas, o que não invalida este indicador como excelente índice 

prognóstico em pacientes cirúrgicos47,48. A hipóxia tecidual aumenta os 

níveis de lactato por incremento da glicólise anaeróbica, a fim de manter a 

produção de energia na célula mais próxima do normal, situação comum nos 

estados de choque49. 

Além disso, na fase precoce do choque, o aumento nos níveis de 

lactato sanguíneo foi associado com presença de dependência da oferta de 

oxigênio e assim, de hipóxia tecidual e aumento de mortalidade50. Contudo, 

é importante ressaltar que em condições normais, o fígado é capaz de 
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aumentar a metabolização do lactato produzido, fazendo com que em 

situações de hipóxia e metabolismo anaeróbico ocorra um atraso de 

algumas horas entre o início do fenômeno e a detecção de concentrações 

elevadas de lactato no sangue51. 

No choque circulatório, também pode haver aumento dos níveis de 

lactato na ausência de hipoperfusão. Aumento da produção pode ocorrer, 

por exemplo, quando o metabolismo da glicose excede a capacidade 

oxidativa da mitocôndria com a administração de catecolaminas, nos 

distúrbios da piruvato desidrogenase e na alcalose respiratória. Apesar 

disso, na disfunção hepática pode haver diminuição na sua excreção52. 

Dessa forma, durante o procedimento cirúrgico, principalmente em 

cirurgias de grande porte, ocorre maior utilização de fármacos vasopressores 

e diminuição da depuração hepática pela diminuição do consumo de oxigênio 

proporcionado pela anestesia46. Por esse motivo, pacientes no período pós-

operatório imediato apresentam valores de lactado sérico mais elevado46,48, 

somando o fato que o restabelecimento pleno da função celular após 

anestesia poderia proporcionar fenômeno de wash out53, acontecimento 

relacionado a consequência da ressuscitação circulatória. 

Em adição, alguns órgãos já inflamados podem elevar os valores de 

lactato, estudos mostraram que o pulmão e músculo são importantes 

produtores de lactato54 e em pacientes com lesão pulmonar pode ocorre um 

aumento importante das concentrações de lactato, De Backer et al.55 

demonstraram que o aumento na produção de lactato ocorre em pacientes 

com lesão pulmonar aguda, requerendo processo inflamatório difuso. 

Portanto, o período pós-operatório é o principal momento de inflamação dos 
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órgãos o que pode estar relacionado com elevação do lactato neste período 

e com seu valor prognóstico em relação à mortalidade e complicações. 

Meregalli et al.56 mostraram que o valor de lactato de 3,1 mmol/L em 

pacientes cirúrgicos, hemodinamicamente estáveis no período pós-operatório 

não discriminou sobreviventes de não sobreviventes nas primeiras 12 horas 

da admissão, porém somente o não clareamento desse valor foi o que 

determinou pior prognóstico. Em cirurgias cardíacas o valor de 3 mmol/L no 

período pós-operatório determinou risco aumentado de morbidade e 

mortalidade57. Almeida et al.48 encontraram somente valores maiores que 3,2 

mmol/L na admissão da UTI para discriminar mortalidade e não avaliaram a 

tendência do marcador. 

Na tentativa de melhorar a acurácia do método, estudos destacaram-

se avaliando a evolução do lactato como fator prognóstico, um deles foi 

denominado como lactime, ou seja, ele demonstra que a duração da acidose 

metabólica lática é melhor preditor de disfunção de múltiplos órgãos e morte 

do que a medida inicial do lactato58, em outro o clareamento do lactato 

precocemente demonstrou melhor prognóstico, confirmando piora na 

sobrevida dos pacientes que demoravam a normalizar o lactato após um 

período de intervenção51. Estudo mais recente, realizado em 21 UTIs 

brasileiras, evidenciou que o lactato na admissão à UTI é um determinante 

precoce de risco de morte por disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, em 

população de pacientes cirúrgicos de alto risco59. 

Estas investigações fornecem fortes evidências para suportar o papel 

do lactato como guia de hipoperfusão e indicador prognóstico em pacientes 

cirúrgicos principalmente no período pós-operatório. 
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3.4 Hipercloremia 

Os cloretos são ânions mais abundantes do líquido extracelular, 

possuem papel fundamental na distribuição de água do organismo e 

penetram na célula para manter o balanço ânion-cátion60. 

Bicarbonato e cloro plasmático têm frequentemente recíproca relação 

entre acidose e alcalose. Dessa forma, esta relação inversa tem recebido 

especial atenção quando pesquisadores demonstraram que acidose no 

intraoperatório esta associada à administração excessiva de cloreto de sódio 

por via venosa61,62, sendo assim chamada de acidose metabólica 

hiperclorêmica. Por outro lado, concentrações diminuídas de cloro no plasma 

resultando em alcalose estão associadas com administração de diuréticos e 

perda de fluidos gástricos63. 

De fato, a infusão rápida de solução fisiológica isotônica, resulta em 

acidose hiperclorêmica. Esta acidose é consequência do equilíbrio anion gap 

pelo excessivo aumento de cloro no plasma e subsequente eliminação de 

bicarbonato renal64. 

Estudo cego randomizado com solução fisiológica isotônica versus 

Ringer com lactato em pacientes submetidos a operações na aorta 

confirmou estes resultados, sendo que pacientes com acidose necessitaram 

de intervenções como infusão de bicarbonato e a acidose hiperclorêmica 

estava associada à maior administração de produtos do sangue11. 

Outra razão para a hipercloremia é sugerida por um estudo de Kellum 

et al.65 que demonstrou em animais que parte da hipercloremia pode ser 

considerada endógena, ou seja, não relacionada à infusão exógena ou 

diminuição de excreção renal. Esses autores sugerem a possibilidade de 
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desvios de cloretos entre os compartimentos de água. Estes desvios podem 

ter sido mais pronunciados nos não sobreviventes devido a seu provável 

estado inflamatório mais exacerbado, desta forma o aumento do cloro teria 

uma importante correlação com o estado inflamatório apresentado pelos 

pacientes. 

Um estudo aleatório controlado mostrou que pacientes com acidose 

hiperclorêmica apresentavam diminuição da perfusão da mucosa gástrica 

avaliado por exame de tonometria gástrica10. Além disso, a hipercloremia per 

se tem profundos efeitos na síntese de substâncias ecosanoides que são 

lançadas no tecido renal, provocando vasoconstrição e redução na taxa de 

filtração glomerular12. 

Em adição, estudos em animais evidenciaram que o cloro serve como 

modulador de transporte de oxigênio pelo sangue, ou seja, o cloreto diminui 

a afinidade do oxigênio pela hemoglobina66. Gustin et al.67 estudando 

bovinos verificaram que sob condições padrão (pH 7,4, PCO2 40 Torr, 

temperatura 37°C) o cloro pôde modular a ligação entre o oxigênio e células 

vermelhas do sangue, deslocando a curva do equilíbrio de oxigênio para 

direita. 

A hipercloremia também pode provocar maior hipotensão arterial em 

modelos de sepse em ratos, efeito parcialmente mediado pelo oxido nítrico e 

em modelos experimentais de sepse foi notada diminuição da sobrevida 

quando utilizadas soluções cristaloides comparadas a soluções sintéticas de 

coloides65. 
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4.1 Aspectos Éticos 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina - Universidade de São Paulo (FMUSP) e pela 

Comissão de Ética para a Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das 

Clínicas (HC-FMUSP), do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) - 

IAMSPE/SP e Hospital do Câncer de Barretos, sendo registrado no Sistema 

Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos (SISNEP) sob o número CAAE - 0084.1.338.000-09 (Anexo A). 

4.2 Local 

O estudo foi desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva da 

Anestesiologia, da Divisão Anestesiologia do HC-FMUSP, UTI cirúrgica do 

HSPE/IAMSPE e UTI do Hospital de Câncer de Barretos. Estas unidades 

predominantemente prestam atendimentos aos pacientes cirúrgicos. 

Os hospitais participantes totalizam 90 leitos de UTI, coordenadas 

diariamente por médicos e enfermeiros. Nestes hospitais, o organograma 

funcional de todas as UTIs é semelhante e os exames laboratoriais 

apresentam o mesmo modelo para analises das amostras. 
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4.3 Desenho do Estudo 

Estudo de coorte prospectivo em pacientes cirúrgicos de alto risco que 

no pós-operatório foram encaminhados para unidade de terapia intensiva. 

4.4 População 

Participaram deste estudo indivíduos no pós-operatório de cirurgias 

de alto risco, todos admitidos na UTI, de 3 de setembro de 2012 até 3 de 

dezembro de 2013.  

Foi realizado estudo piloto68 para estimar mortalidade da acidose em 

pacientes cirúrgicos, neste estudo piloto a mortalidade para pacientes com 

acidose foi 15% e 2% sem acidose no pós-operatório. Estes dados são 

aproximados à mortalidade de população geral de pacientes cirúrgicos em 5%69 

e a mortalidade para pacientes cirúrgicos de alto risco em 15%59,70-72, desta 

forma, utilizando-se a mínima diferença clinicamente significante, a razão de 

mortalidade para pacientes com acidose de 15% / não acidose de 5% em 1:1, 

com intervalo de confiança de 95% e poder do teste de 80%, seria necessária 

amostra de no mínimo 310 pacientes, 155 pacientes em cada grupo para 

comparar taxas mortalidade (MedCalc 11.5.1; sampling: comparison of 

proportions).  

4.5 Critérios de Inclusão 

Foram incluídos no estudo pacientes adultos de alto risco cirúrgico 

(idade ≥ 18 anos) admitidos na UTI consecutivamente durante o período de 



MÉTODOS - 19 

 

estudo. Participaram do estudo aqueles que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido no pré-operatório, caso o paciente 

apresentasse alguma impossibilidade, um representante legal foi solicitado para 

esta ação (Anexo B). 

Pacientes de alto risco cirúrgicos envolveu aqueles que necessitaram 

cuidados intensivos no pós-operatório e pelo menos um dos seguintes critérios: 

- Grave doença cardiorrespiratória (doença coronariana, cirurgia na 

aorta, doença pulmonar obstrutiva crônica ou acidente vascular 

cerebral). 

- Cirurgia de câncer com extensa ressecção (esofagectomia, 

gastrectomia total, ressecção hepática, pancreatectomia, cistectomia 

ou colectomia total). 

- Tempo cirúrgico maior que seis horas. 

- Grave politrauma. 

- Perda maciça sanguínea intraoperatória (hematócrito < 20%). 

- Choque circulatório no intraoperatório (pressão arterial média < 60 

mmHg) com necessidade de vasopressores. 

- Prévia desordem grave nutricional. 

- Pacientes com mais de 65 anos com evidencia de limitação fisiológica 

de pelo menos um órgão vital. 
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4.6 Critérios de Exclusão 

- Pacientes que permaneceram tempo inferior a 24 horas na unidade 

de terapia intensiva. 

- Pacientes com baixa expectativa de vida (câncer sem perspectiva de 

tratamento). 

- Pacientes com insuficiência hepática - (child B ou C). 

- Pacientes com insuficiência renal (clearence de creatinina < 50 

mL/min ou hemodiálise prévia). 

- Diagnóstico de diabetes prévio ou duas glicemias > 126 mg/dL 

depois de jejum de oito horas no perioperatório73. 

A decisão da exclusão destes últimos foi associada ao fato que 

estes pacientes poderiam desenvolver acidose metabólica proveniente da 

doença de base e não relacionada à cirurgia. Na Insuficiência hepática 

poderia ainda ocorrer maiores taxas de hiperlactatemia pela baixa 

depuração do lactato29. Pacientes com curto período de UTI (inferior a 24 

horas) e aqueles com baixa expectativa de vida poderiam propiciar pouco 

tempo para a adequada mensuração das complicações na UTI e desfecho 

de 30 dias. 

4.7 Formação dos Grupos 

Os pacientes incluídos no estudo foram classificados como  acidose 

metabólica ou não, definida pela diferença de bases da gasometria arterial 

menor que -4,0 mmol/L1. A hiperlactatemia foi determinada quando o lactato 

apresentava valores maiores que 2,0 mmol/L43 e a medida do anion gap 
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(AG) foi corrigida pela albumina e considerada aumentada quando os 

valores eram maiores que 1213. Então, conforme avaliação da diferença de 

bases, os pacientes foram inicialmente divididos em dois grupos, acidose 

metabólica ou não. Ao mesmo tempo aqueles com acidose metabólica foram 

analisados conforme lactato e o AG, formando quatro grupos, acidose 

metabólica com hiperlactatemia, acidose metabólica com AG aumentado, 

acidose metabólica AG normal (hipercloremico) e grupo sem acidose. Para 

evitar sobreposição entre os grupos com acidose, apenas o grupo com 

hiperlactatemia poderia apresentar lactato maior que 2,0 mmol/L. 

Considerando que a albumina é importante fonte de ânions não medidos 

devemos corrigir o AG para a influência da albumina em pacientes 

hipoalbuminêmicos16. Este ajuste pode ser feito utilizando a seguinte equação16 

(considerando que o valor de 4,5 é a concentração normal de albumina em 

g/dL): 

AG ajustado = AG observado + 2,5 [4,5-albumina medida (g/dL)] 

Em pacientes graves, a hipoalbuminemia é comum, uma vez que na 

resposta metabólica ao trauma o fígado sintetizará prioritariamente proteínas 

de fase aguda em detrimento de outras proteínas como a albumina18. 

4.8 Dados coletados 

Como padronização da coleta de dados e na tentativa de comparar os 

grupos, os valores da admissão na UTI, das variáveis fisiológicas e 
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laboratoriais foram utilizados para calculo do escore Simplified Acute 

Physiology Score (SAPS 3)74 e variáveis clínicas e laboratoriais do 

perioperatório serviram para calculo do Physiological and Operative Severity 

Score for the en Umeration of Mortality and Morbidity (POSSUM)75 utilizados 

para determinar a gravidade dos pacientes, a avaliação de disfunção de 

órgãos foi determinada pelo Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)76 

assim como a classificação da American Society of Anesthesiology (ASA)77 

foi considerada para identificar o risco dos pacientes. 

O escore SAPS 3 é composto de três partes: um escore fisiológico com 

10 variáveis, que representa o comprometimento da doença, avaliação do 

estado de saúde prévio à admissão hospitalar e exames laboratoriais. O 

POSSUM é dividido em duas partes, com dados do período perioperatório. O 

SOFA adiciona informações relacionadas a disfunções de órgãos.  

4.8.1 Avaliação clínica 

Todos pacientes foram avaliados do ponto de vista demográfico, 

epidemiológico e clínico.  

A avaliação de infecção foi classificada de acordo com a localização 

do foco infeccioso, agente etiológico e gravidade. A caracterização do foco e 

agentes infecciosos baseou-se nos critérios do Center for Disease control 

and prevention (CDC)78. 

Os piores valores das variáveis laboratoriais registrados na primeira 

hora de evolução na UTI foram utilizados para cálculo do SAPS 3 e aquelas 

do período perioperatório para calculo do POSSUM e variáveis de disfunção 
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foram utilizadas para a medida do SOFA76. 

As comparações dos grupos em relação aos desfechos foram 

realizadas com os pacientes após 12 horas de admissão na UTI, para 

minimizar as possíveis influencias nos desfechos dos pacientes devido ao 

manejo clinico no pós-operatório imediato. 

4.8.2 Avaliação laboratorial 

As amostras de sangue destinadas à realização de dosagem de 

bioquímica e gasometrias artérias foram padronizadas para a mesma coleta 

e analise laboratorial em todos hospitais envolvidos. 

Todos os pacientes foram então submetidos a duas coletas de 

amostra de sangue, na admissão da UTI (D1) e após 12 horas (D2) 

destinada à dosagem de: 

a) Gasometria arterial 

b) Lactato. 

c) Sódio sérico. 

d) Albumina. 

e) Cloro. 

4.9 Seguimento 

Todos os pacientes foram acompanhados até a alta hospitalar e 30 

dias de pós-operatório, sendo também verificada a evolução quanto a 

infecções e complicações durante a internação na UTI. 
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As complicações foram definidas como: 

a) Cardiovascular - necessidade de vasopressor por mais que uma 

hora a despeito de ressuscitação volêmica; conforme protocolos 

institucionais - desafio de volume de 250 mL de cristaloide em 30 minutos 

para atingir pressão arterial média > 60 mmHg guiado por pressão venosa 

central até 8 mmHg ou variação de pressão de pulso < 13%, caso estas 

monitorizações não fossem empregadas o desafio de fluido foi realizado até 

1000 mL de cristaloide, se ainda não fosse possível atingir pressão arterial 

média > 60 mmHg o vasopressor foi instalado. 

b) Respiratória - aguda PaO2/FiO2 < 200 em pacientes sem previa 

doença cardíaca, necessidade de reintubação ou dificuldade de retirar da 

ventilação mecânica durante o pós operatório relacionado a falha no 

processo mas que uma vez após aplicado teste de respiração espontânea 

em ventilação mecânica conforme protocolos das instituições, no qual incluí 

pacientes alertas, estáveis hemodinamicamente sendo submetidos ao teste 

com pressão de suporte de 7 cmH2O e pressão expiratória final de 5 cmH2O 

por 30 minutos, neste momento o volume corrente deveria permanecer pelo 

menos de 6 a 8 mL/kg de peso ideal e frequência respiratória menor que 30 

incursões por minuto. 

c) Renal - aumento de creatinina em 30% ou debito urinário menor 

que 400 mL em 24 horas ou SOFA renal maior que dois ou necessidade de 

diálise durante internação na UTI. 

d) Neurológica - a alteração de comportamento foi baseado no RASS 

escore agudamente flutuante e diferente de zero dentro de 24 horas, a 

agitação foi determinada com RASS escore maior ou igual a +2. 
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e) Coagulação - queda de plaquetas de 30% até atingir valores abaixo 

de 100.000 uL-1. 

Além disso, em todos pacientes foi mensurado o SOFA até oito dias 

para caracterizar disfunção, sendo um valor maior ou igual a 2 o ponto de 

corte para determinar disfunção. 

Para minimizar os erros de definição das disfunções um grupo de 

médicos e enfermeiros especialmente treinados avaliaram os pacientes 

antes e depois das cirurgias. 

 

 
Figura 1 - Períodos de avaliação dos pacientes e dados coletados para analises 
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4.10 Armazenamento dos Dados 

Os dados foram inseridos em um banco de dados eletrônico (Excel - 

Microsoft®) e posteriormente analisados através de programas estatísticos 

SPSS 20.079 e MedCalc 13.2.080. 

4.11 Análises dos Resultados 

Inicialmente foram descritas as características demográficas, clínicas 

e fisiológicas dos pacientes incluídos no estudo. Para a descrição das 

variáveis categóricas foram calculadas as frequências e porcentagens. As 

variáveis quantitativas foram descritas com o uso de medidas de tendência 

central e de dispersão. 

Os pacientes com acidose metabólica foram comparados aos 

pacientes sem acidose. Também, foram verificadas as características de 

cada tipo de acidose. A escolha do método estatístico a ser empregado na 

avaliação de cada variável foi baseada no padrão de distribuição da mesma. 

As variáveis contínuas com distribuição assimétrica foram avaliadas pelos 

testes de Mann-Whitney e Wilcoxon na comparação de duas variáveis e 

Kruskal- Wallis comparando mais que duas variáveis; as que apresentaram 

distribuição normal, pelo teste Anova. Para variáveis categóricas foi 

utilizados testes de Qui-quadrado de tendência linear. Todos os testes 

estatísticos foram bicaudais, com nível de significância de 0,05 e foi 

empregado correção da analise pelo método de Bonferroni. 

Inicialmente foi analisada a homogeneidade entre os grupos em 

relação à idade, SAPS 3, POSSUM por análise de variância (Anova) e a 
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proporção de pacientes do sexo masculino foi avaliada pelo teste Qui-

quadrado. 

As diferenças estatísticas entre os grupos em relação ao tempo de 

internação na UTI e hospitalar foram verificadas pelo teste de Anova e as 

letalidades pelo teste de Qui-quadrado com tendência linear, com correção 

de Bonferroni. 

Para determinar o risco relativo de morte até 30 dias foi desenvolvido 

modelo de regressão progressiva condicional de Cox. Variáveis 

consideradas para análise de regressão de Cox foram introduzidas neste 

modelo se apresentassem significativa associação na analise univariada ou 

se possuíssem possibilidades de interação (sexo, idade, escore prognóstico, 

tipo de cirurgia), os centros envolvidos também foram introduzidos no 

modelo para minimizar os efeitos das diferentes praticas clínicas. Na 

sequência, estimativas de sobrevida aos 30 dias foram calculadas para os 

grupos através de curvas de Kaplan Meier e comparadas pelo Log-rank de 

tendência linear. 

 

 



 

 

5 RESULTADOS 
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Durante o período de 3 de setembro de 2012 a 3 de dezembro de 

2013 foram admitidos 2638 pacientes cirúrgicos de alto risco na UTI. Foram 

excluídos do estudo 1839 pacientes, e o principal motivo de exclusão foi à 

presença diabetes (Figura 2). 

 
Figura 2 - Distribuição dos pacientes com e sem acidose 

Houve acidose metabólica no pós-operatório imediato em 59,1% dos 

pacientes. Quando os pacientes com acidose metabólica foram classificados 
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de acordo com o tipo de acidose, foi observada maior ocorrência no grupo 

hipercloremico (23,9% dos casos), seguido de 21,2% nos pacientes com 

acidose metabólica e hiperlactatemia e 13,9% anion gap aumentado. Dentre 

todas as cirurgias, pacientes de cirurgia gastrointestinal foram associados a 

maiores porcentagens de acidose metabólica 46,2% versus 19,8% sem 

acidose, P < 0,05 e pacientes de cirurgias neurológicas foram os casos com 

menor incidência de acidose metabólica no pós-operatório 19,8% versus 

7,2%, P < 0,05 (Tabela 1). 

Os pacientes com ou sem acidose, não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre escores de gravidade (SAPS 3, 

POSSUM e ASA), idade, sexo e tempo cirúrgicos. 
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Tabela 1 - Características basais dos pacientes em cada grupo 

Variáveis 
Sem acidose 
metabólica 

(n=253) 

Acidose metabólica 

Hipercloremico 
(n=148) 

Lactato 
aumentado 

(n=131) 

AG 
aumentado 

(n=86) 
Idade (anos) 59,0±17,9 58,6±18,3 62,1±17,5 61,2±16,6 

Sexo masculino (%) 51,2 58,8 41,2 47,7 

Anestesia geral (%) 88,5 92,5 88,8 91 

Raça branca (%) 73,6 79,7 85,5 71,6 

Cirurgias (%)     

Gastrointestinal 19,8 43,2* 47,2* 50,0* 

Vascular 16,5 12,8 11,0 6,0 

Ortopedia 12,9 11,5 15,0 11,9 

Neurológica 19,8 10,8 3,9* 6,0* 

Urológica 4,0 6,1 5,5 1,2 

Outros 26,9 15,7 17,3 25 

SAPS 3 54,7±14,6 54,9±15,8 52,3±14,5 52,6±14,5 

POSSUM 36,3±8,7 37,4±9,6 36,6±9,8 35,1±7,4 

SOFA 4,0(2,0-7,0) 4,0(1,0-7,0) 3,0(1,0-6,0) 3,0 (1,0-5,0) 

ASA (%)     

P1 11,1 15,5 10,7 16,3 

P2 47,0 52,0 56,5 53,5 

P3 32,4 20,9 28,2 27,9 

P4 9,5 11,5 4,6 11,5 

n= numero de indivíduos nos grupos; *representa P<0,05 diferente do grupo sem acidose 
metabólica; Valores entre parênteses representam mediana (25-75 percentil); AG representa 
anion gap. 

A mediana da diferença de bases nos pacientes com acidose foi de -6,5 

(-9,3 - -4,3) mmol/L versus -0,6 (-1,5 - 0,6) mmol/L nos pacientes sem acidose, 

P < 0,05. 

Os pacientes com hipercloremia receberam maiores quantidades de 

solução fisiológica 0,9% no intraoperatório e apresentaram maior 

hipercloremia no pós-operatório. A quantidade de outros tipos de fluidos 

recebidos não foi diferente entre os grupos (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Características dos pacientes em cada grupo no 
intraoperatório e admissão na UTI 
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Após 12 horas, houve aumento na quantidade de pacientes sem 

acidose metabólica, e redução significativa da frequência de acidose 

metabólica com lactato elevado e com hipercloremia (38,7%). Não houve 

alterações significativas na porcentagem de pacientes com AG aumentado 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1- Ocorrência dos diferentes grupos com e sem acidose 
metabólica nos momentos da admissão na UTI e 12 horas 
do pós-operatório. AG significa Anion gap 

 

Pacientes que permaneceram com acidose apresentaram maiores 

complicações no pós-operatório que os pacientes sem acidose e as 

diferentes características de acidose também ocorreram diferenças nas 

complicações e disfunções orgânicas, pacientes que permaneceram com 

lactato aumentado no pós-operatório apresentaram piores desfechos 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 - Evolução clínica durante internação na UTI dos pacientes 
que permaneceram com acidose após 12 horas de pós-
operatório 

Variáveis 

Sem 
acidose 

metabólica 
(n=379) 

Acidose metabólica (n=239)  
Lactato 

aumentado 
 (n=93) 

Aumentado 
AG 

(n=70) 
Hipercloremica 

(n=76) 
P  

Total de 
complicações na 
UTI (%) 

59,3 68,8* 68,6* 65,8* 
0,03 

Choque 
circulatório na 
UTI (%) 

43,1 57* 50* 47,4* 
0,04 

Lesão renal 
aguda (%) 11,9 34,4*# 31,4*# 19,7* 

<0,001 

Alteração de 
coagulação (%) 10,8 12,9 7,1 11,8 

0,83 

Alterações 
neurológicas (%) 26,5 18,3 15,7 30,3*# 

0,04 

Lesão 
respiratória 
aguda (%) 

21,2 21,5 18,8 26,3 
0,91 

Infecção na UTI 
(%) 31,2 43 34,3 27,6 

0,50 

Dias de UTI 3(2-6) 4(2-8,25) 4(2-10) 4(2-8,5) 
0,08 

Dias de hospital 13(7-26) 18(8-32,5) 16(10-29) 14,5(10-22) 
0,17 

n= numero de indivíduos nos grupos; * representa P < 0,05 diferente do grupo sem acidose metabólica; 
# representa correção de Bonferroni P < 0,0001 diferente dos outros grupos com acidose metabólica; P 
representa tendência linear para porcentagens e Krus Kawalis para mediana (Percentil ); UTI= unidade 
de terapia intensiva, AG representa anion gap. 

Apesar da proporção geral de disfunção renal ter sido menor no grupo 

de pacientes com acidose metabólica e com hipercloremia entre os 

indivíduos com acidose, a porcentagem de disfunção renal neste grupo teve 

ocorrência semelhante ao grupo com acidose metabólica com 

hiperlactatemia e maior que os outros grupos nos primeiros dois dias. A 

disfunção renal no dia da admissão na UTI do grupo com hiperlactatemia 

representou 34,4% dos casos, seguido de 32,9% hipercloremico, 20% anion 

gap aumentado e 19,8% sem acidose, P < 0,001 (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Porcentagens de disfunção renal dos diferentes grupos 
com e sem acidose metabólica nos momentos da admissão 
na UTI ate o oitavo dia do pós-operatório 

 
AG representa anion gap. 
* representa P < 0,05 em comparação com o grupo sem acidose. 

Tanto a letalidade na UTI como hospitalar foram maiores nos 

indivíduos que permaneceram com acidose após as 12 horas de pós-

operatório. A letalidade na UTI para o grupo com hiperlactatemia foi 22,6%, 

seguido de 15,7% AG aumentado, 14,5% hipercloremica e 10,3% sem 

acidose, P = 0,002. A letalidade hospitalar continuou maior nos indivíduos que 

mantiveram hiperlactatemia após 12 horas de pós-operatório (Gráfico 3) 
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Gráfico 3 - Frequências de mortalidade hospitalar nos diferentes 
grupos com e sem acidose metabólica 

 
AG representa anion gap. 

Considerando o seguimento de pacientes com e sem acidose 

metabólica após 30 dias houve maior ocorrência de óbito entre os indivíduos 

com acidose. Os grupos hiperlactatemia, AG aumentado, hipercloremicos e 

sem acidose exibiram mortalidade nos 30 dias respectivamente de 30,1%; 

24,3%; 18,4% e 10,3%, P<0,001. 

A análise de regressão de Cox identificou um efeito nocivo da 

hiperlactatemia (HR 1,61, IC 95% 1,02-2,53) dentro de 30 dias de 

seguimento após ajuste para potenciais fatores de confusão e variáveis com 

possibilidade de interações, como sexo, idade, SAPS 3 escore, centros 

participantes, cirurgia gastrintestinal e neurológica. A análise de regressão 

de Cox verificou também nos indivíduos com acidose hipercloremica HR= 

1,55, IC 95% 0,90 - 2,67 e anion gap aumentado HR= 1,37, IC 95% 0,76-

2,46 no risco de morte após 30 dias de seguimento considerando ajustes 

para potenciais fatores de confusão. Avaliando a tendência para o risco de 
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morte entre os grupos o teste de Logrank apresentou P= 0,03 (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Risco de morte entre os grupos e dias de sobrevida 

 
Log Rank (Mantel-Cox, P = 0,03) 

 

 

 

 

 



 

 

6 DISCUSSÃO 
 

 



DISCUSSÃO - 39 

Os principais achados desse estudo foram que pacientes cirúrgicos 

apresentam no pós-operatório imediato maiores ocorrências de acidose 

hipercloremica, diferentes tipos de acidose apresentam diferentes 

morbidades e mortalidades, e pacientes com acidose metabólica 

hiperlactatemica persistente apresentam piores desfechos. 

Estudos prévios avaliando a associação de acidose metabólica e 

desfecho em pacientes graves tem focado a etiologia especifica, por exemplo, 

lactato81,82 ou o nível de acidose pela diferença de bases3,83,84. Tais estudos 

como o presente têm conduzido a controvérsias, ou seja, se a acidose é 

meramente um marcador de gravidade ou se ela é a causa do problema. 

Evidencias sugerem que a acidose pode interferir na hemodinâmica65 

e imunidade inata33. Estudos também sugerem que diferentes tipos de 

acidoses são associados com diferentes apresentações clínicas85. Embora 

nenhum estudo observacional tenha poder suficiente para estabelecer 

causa, este estudo procurou determinar se diferentes tipos de acidoses 

metabólicas em pacientes cirúrgicos de alto risco estão associados com 

diferentes taxas de mortalidade e complicações, principalmente quando 

relacionada a hipercloremia. 

Assim, se diferentes níveis de acidoses metabólicas, caracterizadas pela 

diferença de bases, são por elas mesmas determinantes de prognósticos, 
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seriam esperados similares desfechos entre os pacientes deste estudo, pois 

eles também foram pareados em relação a escores de gravidade, porém não 

foi encontrado isto. De fato, o maior achado neste estudo foi que diferentes 

etiologias de acidose metabólica são associadas com diferentes taxas de 

mortalidade e morbidade no pós-operatório. 

Em comparação com as outras etiologias de acidose metabólica, a 

acidose lática determinou maior mortalidade hospitalar no nosso estudo, fato 

que não gera surpresas, pois a acidose lática tem sido associada com 

elevada mortalidade em pacientes graves81. Entretanto, em pacientes 

cirúrgicos este marcador pode apresentar diferente perfil cinético do que 

outros pacientes graves46 e ainda outros ânions, como o cloro, não são 

claramente marcadores de pobres desfechos em pacientes de alto risco. 

A hipercloremia foi encontrada ter efeitos na liberação de eicosanoide 

no tecido renal, levando a vasoconstrição renal e redução da taxa de 

filtração glomerular86. 

Alguns dados mostram que o cloro aumenta a resposta inflamatória e 

em um estudo com células macrófagos estimuladas por lipopolissacáride em 

cultura exibiu aumento da resposta inflamatória quando submetido à acidose 

hiperclorêmica, enquanto esta resposta foi atenuada em hiperlactatemia65. A 

hipercloremia também causa hipotensão em modelos de ratos sépticos87. 

Em adição, recente estudo que avaliou a importância da hipercloremia 

no intraoperatório encontrou relação entre cloro maior que 114 mEq/L e óbito 

hospitalar60. Embora o presente estudo, tenha mostrado que a associação com 

complicações e mortalidade foi maior com acidose lática, pacientes com AG 

normal e acidose metabólica apresentaram maiores concentrações de cloro e 
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estes foram mais graves que pacientes sem acidose. Nos estudos anteriores 

apenas pacientes com hipercloremia e outros sem acidose foram comparados, 

diferente da atual pesquisa que avaliou diferentes etiologias de acidose. 

Ainda assim, pacientes que desenvolveram acidose metabólica com 

hipercloremia receberam no intraoperatório maiores quantidades de solução 

salina, os quais possuem grande quantidade de cloro, evidenciando que a 

causa de tal problema pode ter origem iatrogênica. O principal efeito adverso 

da acidose hiperclorêmica é que na maioria das vezes, acidose é visto como 

sinal de perfusão tecidual inadequada o que pode gerar mais infusão de 

solução salina agravando a acidose, uso de hemoderivados e 

consequentemente necessidade de suporte ventilatório88,89. 

Por outro lado, foi notado que pacientes de cirurgias gastrointestinais 

apresentaram maiores incidências de acidose metabólica e hiperlactatemia, 

fato que pode ser explicado devido estes pacientes apresentarem no 

intraoperatório maiores perdas hidroeletrolíticas, acarretando maiores 

hipovolemia e hipoperfusão, se compararmos com cirurgias neurológicas. 

No entanto, este estudo tem algumas limitações, como o caráter 

observacional, o que não invalida os achados, por diferenças significantes 

encontradas e este é um dos poucos estudos que comparou diferentes 

etiológicas de acidose com o desfecho de pacientes cirúrgicos de alto risco. 

Outro aspecto limitante é o fato dos pacientes diabéticos serem 

excluídos, porém eles foram excluídos devido o potencial de desenvolverem 

alterações metabólicas durante a cirurgia, influenciando a determinação de 

acidose durante o período pós-operatório9. 



DISCUSSÃO - 42 

 

Em adição, este estudo não utilizou completos modelos para avaliar a 

causa de acidose, entretanto vários estudos8,90 relataram boa correlação 

com o modelo utilizado de correção de albumina e outros modelos, além do 

fato que o uso do modelo com correção por albumina ser de mais fácil 

aplicação. 

Então, dado a associação com pior prognóstico dos diferentes tipos 

de acidose metabólica, seria interessante monitorar estes pacientes e 

identificar as características de cada acidose, pois medidas podem ser 

tomadas no intraoperatório para reverter os problemas relacionados no pós-

operatório, como uso balanceado de fluidos e ressuscitação de pacientes 

com hipoperfusão que apresentam hiperlactatemia. 
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a) Pacientes cirúrgico de alto risco apresentam elevada incidência de 

acidose no pós-operatório, principalmente relacionada a hipercloremia. 

b) Em pacientes com acidose metabólica persistente no pós-operatório o 

prognóstico é pior. Ainda assim, pacientes com hiperlactatemia apresentaram 

independentemente na avaliação de 30 dias, mais pobres desfechos 

comparado a todos os outros tipos de acidose. 

c) Diferentes tipos de acidose metabólica apresentam diferentes taxas 

de mortalidade na UTI, hospitalar e complicações pós-operatórias. 
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Anexo A - Aprovação na Comissão de Ética para a Análise de Projetos 
de Pesquisa do Hospital das Clínicas (HC-FMUSP), do 
Hospital do Servidor Publico Estadual-IAMSPE e Hospital do 
Cancer de Barretos 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

HOSPITAL	DAS	CLÍNICAS	DA	FACULDADE	DE	MEDICINA	DA	

UNIVERSIDADE	DE	SÃO	PAULO-HCFMUSP	

TERMO	DE	CONSENTIMENTO	LIVRE	E	ESCLARECIDO	

(instruções para preenchimento anexas)  

_________________________________________________________________________  

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME:  .................................................................................................................................  

 DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □ 

 DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

 ENDEREÇO ............................................................ Nº ................ APTO:  .........................  

 BAIRRO: ........................................................................ CIDADE  ......................................  

 CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............)  ..............................................  

2. RESPONSÁVEL LEGAL ......................................................................................................  

 NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .........................................................  

 DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □ 

 DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

 ENDEREÇO ............................................................ Nº ................ APTO:  .........................  

 BAIRRO: ........................................................................ CIDADE  ......................................  

 CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............)  ..............................................  
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II- DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1.	 TÍTULO	DO	PROTOCOLO	DE	PESQUISA	Efeito	da	hiperclorêmia	no	desfecho	de	

pacientes	graves	

2. PESQUISADOR:  JOÃO MANOEL SILVA JÚNIOR 

 CARGO/FUNÇÃO:   MÉDICO ASSISTENTE 

 INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 101085 

 UNIDADE DO HCFMUSP: UTI do Tétano da Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas 

e Parasitárias 

3.	 AVALIAÇÃO	DO	RISCO	DA	PESQUISA: 

 SEM RISCOz � RISCO MÍNIMO RISCO MÉDIO � 

 RISCO BAIXO � RISCO MAIOR  

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou 

tardia do estudo) 

4.	 DURAÇÃO	DA	PESQUISA:		3	anos		

_________________________________________________________________________  

III	-	REGISTRO	DAS	EXPLICAÇÕES	DO	PESQUISADOR	AO	PACIENTE	OU	SEU	

REPRESENTANTE	LEGAL	SOBRE	A	PESQUISA	CONSIGNANDO:	

O(A) Sr(a) esta sendo convidado a participar de um estudo que compara a evolução de 

acidose (no sangue) em pacientes cirúrgicos. Para isso todos os pacientes que 

participarem do estudo serão seguidos até alta do hospital a partir do diagnóstico de 

acidose. Durante este período, serão apenas coletados dados do prontuário (ficha 

médica), sem nenhum risco ao paciente, alem daqueles relacionados a própria doença.  

A acidose é uma condição grave em pacientes no pós-operatório, com elevada taxa de 

mortalidade aos pacientes que apresentam este problema. Este estudo procura entender 

melhor essa doença para que no futuro o tratamento seja mais eficiente. 

_________________________________________________________________________  
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IV	-	ESCLARECIMENTOS	SOBRE	GARANTIAS	DO	SUJEITO	DA	PESQUISA:	

O/A senhor(a) poderá ter acesso, a qualquer tempo, às informações sobre 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para tirar eventuais 

dúvidas. O/A senhor(a) tem liberdade de negar-se a participar do estudo, sem sofrer 

qualquer dano ou prejuízo, por parte dos pesquisadores ou do hospital. Serão anotados 

os dados que nossa equipe considerar importante para o estudo, e garantido o 

anonimato dos participantes, bem como o sigilo dos dados, os quais serão utilizados 

exclusivamente para este estudo.  

Esta pesquisa é apenas diagnóstica, não haverá danos à saúde. O único procedimento 

será a coleta de dados do prontuário médico. Caso aceite participar do estudo, o/a 

senhor(a) será observado(a) e acompanhado(a) por nossa equipe até a alta hospitalar, 

sem qualquer custo ou prejuízo. 

_________________________________________________________________________  

V.	INFORMAÇÕES	DE	NOMES,	ENDEREÇOS	E	TELEFONES	DOS	RESPONSÁVEIS	PELO	

ACOMPANHAMENTO	DA	PESQUISA,	PARA	CONTATO	EM	CASO	DE	INTERCORRÊNCIAS	

CLÍNICAS	E	REAÇÕES	ADVERSAS.	

Desde já, colocamo-nos à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou problema e 

nosso telefone para contato é 30696045 com o médico assistente João Manoel Silva Jr. 

_________________________________________________________________________  

VII	-	CONSENTIMENTO	PÓS-ESCLARECIDO	

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 

me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa  

São Paulo,                    de                            de 20       . 

 ________________________________________________________  

assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal 

 

 ________________________________________________________  

assinatura do pesquisador  

(carimbo ou nome Legível) 

 



ANEXOS - 53 

 

Anexo C - Formulário de coleta de dados 

 

N° ���    centro�� 
 

 

Ficha de coleta de dados 
 

 

Avaliação de acidose metabólica em pacientes cirúrgicos de 
alto risco 

 

 

 

 

RG �������                                                 Iniciais ������ 
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RG �������                                                 Iniciais ������ 

 

Critérios de Inclusão 
 

 

*Apenas uma alternativa por questão Sim  Não 

1.  Idade maior ou igual que 18 anos? 
2. Paciente cirúrgico de alto risco? � � 

 
Os pacientes para serem considerados elegíveis e participar 
do registro devem apresentar nos critérios de inclusão todas 
as “colunas Sim” preenchidas com um “X” 
 

  

   

   

   

Critérios de Exclusão 

*Apenas uma alternativa por questão Sim Não 

1. Pacientes com baixa expectativa de vida 

(câncer sem perspectiva de tratamento) � � 
2. Pacientes com insuficiência hepática (Child C) � � 
3. Insuficiência renal crônica (Cl Cr < 50mL/min ou hemodiálise 

prévia) � � 
4. Diagnóstico de diabetes previamente(uso de hipoglicemiante 

ou insulina)  � � 
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Os pacientes considerados elegíveis para participar do registro devem 
apresentar nos critérios de exclusão, todas as “colunas Não” preenchidas 
com um “X”. 

RG �������                                                 Iniciais ������ 

Dados Demográficos 
Data Inclusão no estudo       /       /___   Hora ____:____                

Idade �� Sexo F �M �Peso: ���Kg Altura: ���cm Raça:__ 

Origem: Emergência� Enfermaria� Outro hospital � 

Motivo da internação:  
(Assinale com X em uma opção, se pós-operatório especificar qual tipo de 
cirurgia) 

� pós-operatório de alto risco  

�Cirurgia cardíaca �Cirurgia vascular �Cirurgia neurológica 

�Cirurgia torácica �Cirurgia abdominal �Cirurgia ortopédica 

�Cirurgia cabeça pescoço �Cirurgia plástica �Urologia  

�Ginecologia e obstetrícia � Alteração do nível de consciência � Choque circulatório 

� Insuficiência respiratória � Distúrbio ritmo cardíaco 

� Doença coronariana � Distúrbio metabólico 

�  Politrauma � Hemorragia maciça 

� Pancreatite � Infecção 

� Outros 
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RG �������                                                 Iniciais ������ 

Diagnóstico: cirurgia eletiva � cirurgia urgência �       ASA:_______ 

POSSUM __________ SAPS 3______ 
Variáveis para cálculo de escores prognósticos na inclusão 

*Variáveis fisiológicas (primeiras vinte e quatro horas na UTI) > Valor  < Valor 
1. Temperatura   
2. Frequência Cardíaca   
3. PVC   

4. Pressão arterial sistólica 
5. Pressão arterial diastólica 
6. Pressão arterial média = (PAS+2xPAD)/3 

  
  
  

7. PaO2 
8. FiO2 (durante PaO2 registrada item 7) 
9. PaCO2(durante PaO2 registrada item 7) 

  
  
  

10. Frequência respiratória   
11. Escala de coma de Glasgow (paciente sedado 

considerar valor anterior à sedação)   

12. pH arterial   
13. Sódio   
14. Potássio   
15. Creatinina   
16. Hematócrito   
17. Leucócitos   
18. Plaquetas   
19. Bilirrubina total    

ü Doença crônica (assinalar uma das alernativas): 

�Ausente; �Cardiovascular; �Respiratória; �Renal; �Hepática; �Imunossupressão 

ü Débito urinário últimas 24 horas: ______mL 

ü Suporte respiratório: �Respiração espontânea; �VM invasiva; �VM não invasiva. 

ü Drogas vasoativas (assinalar uma das alernativas): 

�Sem droga vasoativa                �Dopa ou Dobuta ≤5µg/kg/min  

�Dopa >5µg/kg/min ou Adrenalina/Nora ≤0.1µg/kg/min  

�Dopa > 15µg/kg/min ou Adrenalina/Nora >0.1µg/kg/min  
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RG �������                                                 Iniciais ������ 

 

POSSUM 

 
 

 

 
 

Intermediate: colecistectomia, apendicetomia, mastectomia, prostatectomia 

transuretral 

Major: laparotomia, ressecção intestinal,colecistectomia com coledocotomia, 

procedimento vascular periférico ou amputação maior. 

Major+: procedimento aórtico qualquer,ressecção abdomeperineal,ressecção 

hepática ou Pancreatica, esofagogastrectomia. 
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ASSINALAR CONFORME OS DADOS DO PACIENTE 

RG �������                                                 Iniciais ������ 
SOFA 

 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

PaO2/FiO2         

< 400, (1 ponto-pt)         

< 300, (2 pontos-pts)         

< 200 and mechanically ventilated, (3 pts)         

< 100 and mechanically ventilated, (4 pts)         

Glasgow coma score         

13 – 14, (1 pt)         

10 – 12, (2 pts)         

6 – 9, (3 pts)         

< 6, (4 pts)         

MAP or administration of vasopressors          

MAP < 70 mm/Hg, (1 pt)         

dop <= 5 or dob (any dose), (2pts)         

dop > 5 OR epi <= 0.1 OR nor <= 0.1, (3 

pts) 

        

dop > 15 OR epi > 0.1 OR nor > 0.1, (4 pts)         

Bilirubin (mg/dl)         

1.2 – 1.9, (1 pt)         

2.0 – 5.9, (2 pts)         

6.0 – 11.9, (3 pts)         

> 12.0, (4 pts)         

Platelets×103/mcl         

< 150, (1pt)         

< 100, (2 pts)         

< 50, (3 pts)         

< 20, (4 pts)         

Creatinine (mg/dl) (or urine output)         

1.2 – 1.9, (1 pt)         

2.0 – 3.4, (2 pts)         

3.5 – 4.9 (or < 500 ml/d), (3 pts)         

> 5.0 (or < 200 ml/d), (4 pts)         

Total         
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ASSINALE COM X DE ACORDO COM DADOS DO PACIENTE 

RG �������                                                 Iniciais ������ 
SAPS 3 TOTAL: 

  

3 

0 
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ASSINALE COM X DE ACORDO COM OS DADOS DO PACIENTE 

RG �������                                                 Iniciais ������ 

Dados Intraoperatório 
1. Tipo de anestesia:___________________Tempo de cirurgia:______________ 

2. Complicações: 

�Cardiovascular: PAM<65 � uso de DVA� 

                             PAM>120 � uso de vasodilatador EV �  

�Renal: oligúria < 0,5 ml/kg/h  

�Coagulação : Sangramento difuso � Plaquetas < 100.000 � 

Hipertermia maligna � Hipotermia Temp < 36º � Convulsão � 

3. Transfusão: �Plaqueta______ UI � Plasma_____ UI �Hemácias_____ UI  

4. Volume: Cristalóide: SF 0,9%____________mL, Ringer simples__________mL,  

                 Ringer lactato__________mL            

                 Colóide:_________mL    

                 Total:______________mL 

5. Bicarbonato de sódio 8,4%:____________mL 

6. Diurese:________________mL 

7. Balanço Hídrico:____________mL 

Dados Pós-Operatório 
1.Volume: Cristalóide:SF0,9%_____________mL, Ringer Simples____________mL 

                                 Ringer Lactato__________mL   

                                 Colóide:_____mL    

                                 Total:________mL 

2.Transfusão: �Plaqueta______ UI � Plasma_____ UI �Hemácias_____ UI 

3. Bicarbonato de sódio 8,4%: ___________mL 

4. Complicações até alta da UTI: 

�Neurológico: RASS flutuante diferente de zero nas 24 h agudamente � 
RASS>+2� 

 24 
horas  
horahor
as 
 
Em 12 
horas 
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�Cardiovascular: vasopressor por mais que 1 hora apesar de ressuscitação 

volêmica �  

�Respiratória: Reintubação� Falência do TER mais que 1 vez �  

                         PaO2/FiO2 <200�                                                               

�Renal: oligúria < 0,5 ml/kg/h ou aumento de 30% creatinina ou SOFA renal >2 ou 

dialise 

�Coagulação: Sangramento ativo� queda de 30% de Plaquetas até níveis< 

100.000 �  

�Infecção UTI:___________________________________ 

4.Tempo de VM:_____________ 

5.Tempo de internação na UTI:________________ 

6. Tempo de internação no hospital:____________ 

7.  Morte em UTI �                 8. Morte Hospitalar � 9. Morte 30 dias � 

 
 
 



ANEXOS - 62 

 

 
Gasometria / Cloro / Albumina / Lactato 

 D0 horas D12 horas 

pH   

pO2   
pCO2   

HCO3   

BE   

SatO2   
Cloro   

Na   

Albumina   

Anion gap (AG) 
Na - (Cl+HCO3) 

  

Anion gap pela albumina 
AG observado + 2.5 x (4.5 – albumina) 

  

Lactato   
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