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RESUMO 

 

Osawa EA. Estudo randomizado para avaliação da terapia guiada por metas 

em cirurgia cardíaca de alto risco [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Introdução: O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da terapia guiada por 

metas (TGM) sobre desfechos em pacientes de alto risco submetidos à cirurgia 

cardíaca. Métodos: Estudo prospectivo randomizado que avaliou 126 pacientes 

submetidos às cirurgias de revascularização do miocárdio ou valvar internados 

na Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica (UTI) do Instituto do Coração da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os pacientes foram 

randomizados para um algoritmo de terapia guiada por metas (grupo TGM, 

n=62) ou grupo controle (n=64). No grupo TGM, um índice cardíaco superior a 

3 L/min/m2 foi utilizado como alvo através de fluidos, inotrópicos e transfusão 

de concentrado de hemácias, com início após desmame da circulação 

extracorpórea e com término após 8 horas de admissão na UTI. Resultados: O 

desfecho primário foi um composto de mortalidade e complicações maiores em 

30 dias. Os pacientes do grupo TGM receberam maior volume (mediana e 

intervalo interquartílico) de fluidos em relação ao grupo controle [1000 (625 - 

1500) vs. 500 (500 - 1000) mL (P<0,001)], e não houve diferença na 

administração de inotrópicos ou hemotransfusão. A incidência do desfecho 

primário foi menor no grupo TGM (27,4 vs. 45,3%, p=0,037). O grupo TGM 

apresentou menor incidência de infecção (12,9 vs. 29,7%, P=0,002) síndrome 

do baixo débito cardíaco (6,5 vs. 26,6%, P=0.002). Foram também observados 



menor dose acumulada de dobutamina (12 vs. 19 mg/Kg, P=0,003), menor 

tempo de internação na UTI (3 [3-4] vs. 5 [4-7] dias; P<0,001) e no hospital (9 

[8-16] vs. 12 [9-22] dias, P=0,049) no grupo TGM comparado ao grupo 

controle. Não houve diferença nas taxas de mortalidade em 30 dias. (4,8% vs. 

9,4%, respectivamente; P = 0,492). Conclusão: A estratégia de terapia guiada 

por metas através de fluidos, inotrópicos e transfusão sanguínea reduziu a 

incidência de complicações maiores em 30 dias em pacientes de alto risco 

submetidos a cirurgia cardíaca.  

Descritores:  cirurgia torácica; ressuscitação; hemodinâmica; estudos 

prospectivos; terapia guiada por metas; complicações pós-operatórias. 

ClinicalTrials.gov number: NCT01470976 

  



ABSTRACT 

 

Osawa EA. A randomized controlled trial to evaluate goal directed therapy in 

high-risk patients undergoing cardiac surgery [thesis]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”, SP (Brazil); 2015. 

 

Introduction: The objective of the study was to evaluate the effects of goal-

directed therapy on outcomes in high-risk patients undergoing cardiac surgery. 

Methods: A prospective randomized controlled trial that evaluated 126 patients 

undergoing coronary artery bypass or valve repair in a Surgical Intensive Care 

Unit (ICU) of the Heart Institute/Faculty of Medicine of University of Sao Paulo. 

Patients were randomized to a cardiac output-guided hemodynamic therapy 

algorithm (GDT group, n=62) or to usual care (n=64). In the GDT arm, a cardiac 

index of greater than 3 L/min/m2 was targeted with intravenous fluids, inotropes 

and red blood cell transfusion starting from cardiopulmonary bypass and ending 

eight hours after arrival to the ICU. Results: The primary outcome was a 

composite endpoint of 30-day mortality and major postoperative complications. 

Patients from the GDT group received a greater median (interquartile range) 

volume of intra-venous fluids than the usual care group [1000 (625 - 1500) vs. 

500 (500 - 1000) mL (P<0.001)], with no differences in the administration of 

either inotropes or red blood cell transfusions. The primary outcome was 

reduced in the GDT group (27.4 vs. 45.3%, p=0.037). The GDT group had a 

lower incidence of infection (12.9 vs. 29.7%, P=0.002) and low cardiac output 

syndrome (6.5 vs. 26.6%, P=0.002). We also observed lower ICU cumulative 

dosage of dobutamine (12 vs. 19 mg/Kg, P=0.003) and a shorter ICU (3 [3-4] 



vs. 5 [4-7] days; P<0.001) and hospital length of stay (9 [8-16] vs. 12 [9-22] 

days, P=0.049) in the GDT compared to the usual care group. There were no 

differences in 30-day mortality rates (4.8% vs. 9.4%, respectively; P = 0.492). 

Conclusions: Goal directed therapy using fluids, inotropes and blood transfusion 

reduced 30-day major complications in high-risk patients undergoing cardiac 

surgery. 

 

Descriptors: thoracic surgery; resuscitation; hemodynamics; prospective 

studies; goal directed therapy; postoperative complications. 

ClinicalTrials.gov number: NCT01470976 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A cirurgia cardíaca é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados 

em todo o mundo, sendo registrados em torno de 6 milhões de casos 

anualmente.(1) Muitos avanços ocorreram nas últimas décadas, relacionados à 

técnica cirúrgica, à proteção miocárdica e aos cuidados intensivos pós-

operatórios, permitindo redução significante das taxas de mortalidade.(2) 

Entretanto, com o envelhecimento da população e com a maior disponibilidade 

de intervenções terapêuticas, uma população cada vez mais idosa e portadora 

de múltiplas comorbidades é submetida a cirurgia cardíaca.(3) Há um grupo de 

pacientes denominado de alto risco para a cirurgia cardíaca, que evoluem com 

maior taxa de complicações, maior tempo de permanência hospitalar e 

aumento considerável nos custos. Nesse grupo incluem-se os pacientes 

idosos, os pacientes com reserva cardiopulmonar diminuída e os portadores de 

EuroSCORE elevado. (4, 5) 

As principais complicações da cirurgia cardíaca são decorrentes de 

baixo débito cardíaco e resposta inflamatória sistêmica. Ambos são 

responsáveis pela ocorrência de disóxia tecidual, disfunção orgânica e 

mortalidade. Nos últimos anos, muitos autores têm demonstrado que o uso de 

terapia de otimização hemodinâmica baseada em metas no período 

perioperatório pode reduzir a incidência de morbidade e de mortalidade.(6) 

Esses estudos foram realizados com maior frequência em ambientes de 

cirurgia abdominal, cirurgia vascular e trauma. No perioperatório de cirurgia 
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cardíaca, há poucos estudos que demonstram a eficácia de um protocolo de 

monitorização hemodinâmica na redução de complicações. Uma metanálise 

recente de 5 estudos demonstrou que o uso preemptivo da terapia guiada por 

metas reduziu taxa de complicações e tempo de internação hospitalar.(7) 

O objetivo do nosso estudo é avaliar de forma prospectiva, randomizada 

e controlada a eficácia de uma terapia guiada por metas (TGM) comparada ao 

suporte hemodinâmico convencional na redução de complicações clínicas em 

pacientes de alto risco submetidos à cirurgia cardíaca.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Aspectos fisiológicos da oferta de oxigênio 

 

 O oxigênio é um substrato necessário para o metabolismo aeróbico na 

mitocôndria. Como o oxigênio não pode ser estocado, uma das funções 

primordiais do sistema cardiovascular é suprir os tecidos com oxigênio. Esta 

oferta deve ser adequada à demanda tecidual, caso contrário ocorrerão 

inflamação e disfunção orgânica.  

 O conceito de oferta crítica de oxigênio (DO2 crit) é importante para 

compreender o choque no âmbito celular e o impacto da terapêutica 

hemodinâmica na perfusão tecidual. A oferta de oxigênio (DO2) é definida como 

o produto do débito cardíaco (DC) pelo conteúdo arterial de oxigênio (CaO2). 

Em repouso e sob condições normais, o DO2 excede a soma do consumo de 

todos os órgãos (VO2) de três a cinco vezes. A taxa de extração de oxigênio 

(OER) corresponde à relação entre o VO2 e o DO2 e seu valor normal varia de 

20 a 30%.(8) 

 Quando ocorre uma redução da oferta de oxigênio, a taxa de extração 

aumenta a fim de manter o metabolismo aeróbico. Entretanto, quando o DO2 é 

reduzido abaixo de um limiar crítico com o aumento progressivo da taxa de 

extração, atinge-se o ponto do DO2 crítico e, a partir deste momento, a oferta 

de oxigênio torna-se fluxo-dependente. Ou seja, a cada redução de DO2 haverá 

uma diminuição concomitante de VO2 e, consequentemente, a instalação de 

um metabolismo anaeróbico com glicose anaeróbia, produção de lactato e 
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acidose metabólica (Figura 1). (9, 10) O DO2 crítico auxilia na definição do 

conceito de choque e a sua identificação no contexto clínico representa um dos 

maiores desafios da medicina crítica moderna. 

 A hipóxia tecidual pode levar a ativação do endotélio devido a redução 

dos níveis de AMP cíclico (adenosina 3'5-monofosfato cíclico) e GMP cíclico 

(guanosina 3'5'-monofosfato cíclico). A consequência é a perda da função de 

barreira com aumento da permeabilidade capilar e edema tecidual. Ocorre 

liberação de citocinas inflamatórias como interleucinas 1 e 8 bem como 

ativação leucocitária, ativação da cascada do complemento, resultando em 

disfunção orgânica e mortalidade.(11) 

 

 

 
 
 
Figura 1.  Curvas da oferta e consumo de oxigênio no doente crítico em que se 

representa o DO2 crítico, ponto a partir do qual o consumo torna-se 
dependente da demanda de oxigênio. 
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2.2. Racional da terapia hemodinâmica no perioperatório 

 

 A terapia hemodinâmica consiste na medida intermitente ou contínua de 

parâmetros do sistema cardiovascular acoplada a um protocolo de tratamento. 

O objetivo primordial da terapia hemodinâmica no ambiente perioperatório 

consiste em assegurar uma perfusão tecidual otimizada e oferta de oxigênio 

enquanto se mantém uma pressão arterial média adequada.(12) 

 A intervenção hemodinâmica no perioperatório apresenta a vantagem de 

se prever com maior precisão o momento do insulto orgânico quando 

comparado a outros cenários clínicos. O trauma cirúrgico ocorre em um horário 

agendado, porém a identificação da deflagração dos efeitos adversos da 

resposta inflamatória através dos métodos de avaliação de perfusão tecidual 

disponíveis na prática clínica é desafiadora. Em cirurgia cardíaca, alterações 

laboratoriais de métodos como saturação venosa central de oxigênio, lactato e 

excesso de bases pouco exprimem o real desbalanço entre oferta e consumo 

de oxigênio visto que muitos fatores podem alterar estes parâmetros tais como 

resposta inflamatória, injúria de isquemia-reperfusão, circulação extracorpórea, 

pinçamento aórtico e cardioplegia. Dessa forma, a utilização de parâmetros de 

fluxo para guiar uma terapêutica hemodinâmica perioperatória parece 

configurar uma estratégia mais vantajosa em relação ao uso de parâmetros de 

perfusão. Outro ponto importante consiste na estratificação de risco pré-

operatório baseada em dados como comorbidades, estado funcional do 

paciente e tipo de cirurgia a fim de adequar o planejamento anestésico e 

promover ações para controle da magnitude do trauma cirúrgico. O resultado 

desta equação permite prever a intensidade do insulto e os efeitos sobre a 
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hemodinâmica e, assim, orientar a escolha da técnica de monitorização 

hemodinâmica apropriada para a obtenção de dados acurados. 

 O conceito de otimização hemodinâmica perioperatória foi desenvolvido 

por Shoemaker no início da década de 80 e acompanhou o advento do cateter 

de artéria pulmonar.(13) Foi observado que pacientes que não sobreviveram 

após uma cirurgia apresentaram menor oferta e consumo de oxigênio (DO2 e 

VO2) em relação aos sobreviventes. Isto gerou a hipótese da mortalidade 

perioperatória estar relacionada a uma reserva fisiológica diminuída para lidar 

com os requerimentos metabólicos do período perioperatório. Esta estratégia 

foi aplicada em pacientes de alto risco de acordo com sua condição clínica de 

base (doença renal, cardiovascular, cerebral, hepática ou respiratória, 

desnutrição, idade > 70 anos, choque, sepse, abdome agudo) e com o tipo de 

cirurgia (cirurgia cardíaca ou de aorta, cirurgias hepáticas ou abdominais 

extensas).(14) 

 Nas últimas décadas, o conceito foi mantido, e houve um progresso das 

ferramentas de monitorização hemodinâmica, dentre elas citam-se as medidas 

não invasivas do débito cardíaco, as variáveis dinâmicas de avaliação da 

volemia e a ecocardiografia. De maneira geral, independente da ferramenta 

escolhida, os protocolos de ressuscitação no paciente crítico devem buscar a 

identificação e a correção da hipóxia tecidual. Os monitores atualmente 

disponíveis na prática clínica não são capazes de fornecer uma informação 

precisa a respeito de disóxia em nível local ou celular. Dessa forma, dispõem-

se atualmente de variáveis globais cuja interpretação é extrapolada a fim de 

proporcionar uma estimativa da probabilidade de hipoperfusão tissular e estes 
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dados são analisados em conjunto com o exame clínico e o histórico do 

paciente para a tomada de uma decisão. 

 Além de informações sobre como o sistema cardiovascular responde a 

uma injúria, a monitorização hemodinâmica funcional prevê também a 

avaliação da resposta a uma intervenção terapêutica. O ganho de oferta de 

oxigênio após determinada intervenção constitui um parâmetro que define 

responsividade a esta terapêutica. De maneira interessante, é possível titular a 

intensidade das intervenções e prevenir o efeito da oferta supranormal de 

oxigênio que em algumas situações pode ser deletéria. 

 

2.3. Metas hemodinâmicas 

 

2.3.1. Pressão arterial 

 

 A medida não-invasiva da pressão é um dos procedimentos mais 

realizados na medicina. Entretanto, a medida invasiva da pressão arterial é 

essencial em pacientes hemodinamicamente instáveis por permitir uma 

vigilância contínua do seu valor. Um valor normal da pressão arterial não 

denota estabilidade hemodinâmica. A pressão arterial média é a que melhor se 

aproxima da pressão de perfusão tecidual, porém não há um valor de corte que 

define uma pressão de perfusão adequada em cada órgão.(15) Cada sistema 

tende a autorregular seu fluxo sanguíneo de tal forma que este se mantenha 

constante em níveis variados de pressão arterial, desde que a taxa metabólica 

fique inalterada.   
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2.3.2. Pressão venosa central 

 

 A pressão venosa central (PVC) é a pressão intravascular das veias 

torácicas, medida em relação a pressão atmosférica. É medida na junção da 

veia cava superior com o átrio direito e fornece a estimativa da pressão do átrio 

direito. 

 A PVC é influenciada pelo volume de sangue no compartimento venoso 

e também pela complacência do vaso. No passado, constituía uma ferramenta 

de estimativa de pré-carga. No entanto, limitações relacionadas à coexistência 

de fatores que inteferem na sua leitura tais como disfunção de valva tricúspide, 

alterações da complacência do ventrículo direito, arritmias e pressão positiva 

intratorácica, tornaram este método pouco confiável em estimar a volemia, o 

volume sistólico e a resposta a uma prova de fluido. Apesar de diretrizes 

internacionais indicarem este parâmetro como meta de ressuscitação,(16) não 

existe definição sobre o limiar de PVC abaixo do qual o paciente pode ser 

responsivo a fluido.(17) 

 

2.3.3. Débito cardíaco 

 

 O débito cardíaco representa o principal determinante do transporte de 

oxigênio aos tecidos e o seu valor aumenta quanto maior a demanda 

metabólica tecidual. É calculado pelo produto do volume sistólico (VS) pela 

frequência cardíaca (FC) e o seu valor normal é de 5 a 6 litros por minuto.  

 A monitorização do débito cardíaco representa uma prática padronizada 

para assegurar oxigenação tecidual e foi tradicionalmente acoplado ao uso do 
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cateter de artéria pulmonar (CAP).(18) O primeiro cateter foi introduzido por 

Swan e Ganz em 1970 e visou obter uma visão geral da pré-carga, 

contratilidade e pós-carga. O CAP foi a técnica padrão para a medida do débito 

cardíaco por mais de 20 anos e suas complicações são bem descritas. O uso 

da termodiluição com medida intermitente baseia-se no princípio de Stewart-

Hamilton e é considerada a monitorização de referência com os quais outros 

monitores são comparados. Durante estes anos, muitos avanços ocorreram 

incluindo a técnica de termodiluição, cálculo das pressões intravasculares e 

medida da saturação venosa mista de oxigênio. 

 Recentemente, o valor do CAP foi questionado por alguns estudos e 

sugeriu-se que o seu uso pode ser desnecessário e até mesmo deletério.(19-

23) Este achado, em conjunto com a disponibilidade de monitores 

minimamente invasivos, contribuiu para a redução do seu uso em todo o 

mundo. 

 Dentre os monitores minimamente invasivos, a análise do contorno de 

pulso é a técnica mais difundida. O conceito começou a ser empregado em 

1904, quando Erlanger e Hooker propuseram uma correlação entre volume 

sistólico e mudança da pressão arterial e sugeriram uma correlação entre 

débito cardíaco e contorno do pulso arterial.(24) O formato da onda de pressão 

arterial é afetado pela interação entre o volume sistólico e a complacência 

vascular, impedância aórtica e resistência vascular periférica. Para uma medida 

acurada do débito cardíaco, é necessário um sinal adequado da onda de 

pressão arterial e ausência de arritmias. As principais contra-indicações são o 
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uso do balão intra-aórtico, insuficiência aórtica e situações de extrema 

vasoconstrição. 

 Alguns fatores devem ser considerados para a implantação desta 

técnica na prática clínica. A complacência da aorta não obedece a uma relação 

linear entre pressão e volume e é necessária uma correção para esta não-

linearidade. Um segundo ponto refere-se à reflexão da onda de pulso. A 

pressão de pulso é composta pela onda de pressão incidente ejetada do 

coração e pela onda de pressão refletida da periferia. A onda refletida varia 

conforme a idade e proximidade com aorta. Para o cálculo apropriado do 

volume sistólico, essas duas ondas devem ser reconhecidas e separadas.  

 Alguns representantes da indústria desenvolveram sistemas para medir 

o volume sistólico a partir da técnica da análise de pressão de pulso. (Figura 2) 

A maioria dos dispositivos realiza o cálculo do volume sistólico pela área abaixo 

do segmento sistólico da curva. O monitor LiDCO realiza este cálculo batimento 

a batimento pela análise da força da primeira harmônica da onda de pressão 

arterial e apresenta a tecnologia de calibração de acordo com as 

características individuais de cada paciente.(25) 

 A terceira técnica de medida do débito cardíaco consiste no Doppler 

esofágico. Através de uma sonda posicionada no esôfago, obtém-se a 

velocidade das hemácias que percorrem a aorta descendente. Este valor é 

convertido em fluxo através de um algoritmo que assume o diâmetro da aorta 

associado a fatores como idade, sexo, peso e altura. Assim são obtidos os 

valores do volume sistólico e do débito cardíaco batimento a batimento que 

parecem ter correlação com as medidas de termodiluição.(26-29) 
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Figura 2.  Exemplos de monitores hemodinâmicos de leitura de débito 
cardíaco. Monitorização invasiva: A) Cateter de artéria pulmonar. B) 
Monitor de leitura do débito cardíaco pelo CAP (Vigilance, Edwards 
LifeSciences, Irvine, EUA). Monitorização minimamente invasiva por 
análise da pressão de pulso: C) FloTrac/Vigileo (Edwards 
LifeSciences, Irvine, EUA), D) LiDCOrapid (LiDCO Ltd, Londres, 
Reino Unido). Monitores minimamente invasivos por análise de 
pressão de pulso e calibração por termodiluição transpulmonar: E) 
EV 1000/VolumeView (Edwards LifeSciences, Irvine, EUA), F) 
PiCCOplus (Pulsion Medical Systems, Munique, Alemanha). 

 

 

 

2.3.4. Variáveis dinâmicas - delta PP, VVS e elevação passiva das 
pernas 

 

 O manejo adequado da volemia é um dos pilares da otimização 

hemodinâmica e constitui um desafio no perioperatório de cirurgia cardíaca. 

 

A B C 

D 
E F 
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Pacientes que apresentam uma resposta positiva à infusão de fluidos 

encontram-se na porção ascendente da curva de Frank-Starling e muitos 

estudos buscaram determinar variáveis que melhor refletissem esta condição. 

Nas últimas décadas, alguns estudos avaliaram a capacidade de variáveis 

estáticas de pressões de enchimento como, por exemplo, pressão venosa 

central, pressão ocluída de artéria pulmonar e volumes diastólicos finais 

ventriculares, em predizer responsividade a fluidos e resultaram em baixa 

correlação.(17, 30, 31)  

 Neste contexto, surgiram métodos dinâmicos de avaliação da volemia 

que incorporaram a interação entre a ventilação mecânica e o volume sistólico 

e configuraram uma ferramenta importante na monitorização hemodinâmica, 

especialmente no intraoperatório. O racional destes métodos é que o efeito 

hemodinâmico imediato do aumento da pressão intratorácica é a queda 

transitória do retorno venoso. Esta queda leva a redução do volume sistólico do 

ventrículo direito e, após alguns batimentos, há uma redução do volume 

sistólico do ventrículo esquerdo. Além disso, o aumento da pressão 

intratorácica acarreta elevação do volume sistólico do ventrículo esquerdo 

devido à compressão do volume sanguíneo pulmonar em direção ao átrio 

esquerdo associado a redução da pressão transmural aórtica. Um ciclo de 

ventilação mecânica normalmente induz uma mudança bifásica da ejeção do 

ventrículo esquerdo, composta pelo aumento do volume ejetado na fase 

inspiratória acompanhado por uma queda na fase expiratória. Em condições de 

hipovolemia, esta queda é mais proeminente e representa um marcador de 

responsividade a fluidos. As técnicas desenvolvidas a partir deste conceito 
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foram a variação do volume sistólico (VVS) e o delta PP (delta pressão de 

pulso) e os estudos em cirurgia demonstraram boa predição de resposta a 

fluidos num valor de corte superior a 13%.(32-38) 

 Entretanto, estas técnicas apresentam como principais limitações a 

necessidade de ventilação mecânica com sedação suficiente para não haver 

ciclos espontâneos ou assistidos, volume corrente de 8mL/Kg e ausência de 

arritmias. Tais limitações dificultam sua aplicação rotineira no pós-operatório, 

visto que habitualmente a sedação é suspensa e busca-se a extubação 

precoce. Nesse sentido, outros parâmetros funcionais podem ser utilizados em 

pacientes que não preenchem estes critérios tais como variação respiratória da 

veia cava inferior, velocidade do fluxo sanguíneo na aorta pelo Doppler 

esofágico e da integral velocidade-tempo (VTI).(39) 

 Outro método proposto para avaliação de responsividade em pacientes 

sob ventilação espontânea é denominado elevação passiva das pernas. A 

elevação dos membros inferiores transfere o sangue dos membros inferiores 

em direção ao compartimento intratorácico, de forma a aumentar a pré-carga e 

desafiar a curva de Frank-Starling. A principal vantagem desta técnica é evitar 

a infusão desnecessária de fluidos na vigência de um teste negativo. O efeito 

hemodinâmico máximo ocorre dentro do primeiro minuto da elevação das 

pernas e avalia-se o débito cardíaco ou volume sistólico por algum método que 

registre tais variáveis em tempo real. O aumento superior a 10% em resposta à 

elevação dos membros mostrou-se um preditor acurado de responsividade a 

fluidos.(40-43) 
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2.4. Impacto da terapia guiada por metas (TGM) 

 

Existe um número considerável de evidências que demonstra os 

benefícios da terapia guiada por metas em pacientes de alto risco no ambiente 

perioperatório. A terapia guiada por metas utiliza tipicamente um instrumento 

de monitorização que avalia continuamente a performance cardiovascular e, 

através de um número de instruções protocoladas, fluidos e agentes vasoativos 

são titulados para otimizar a oferta de oxigênio. O papel central desta 

estratégia não se determina pela presença do monitor hemodinâmico, mas pela 

forma com que as informações trazidas pelo monitor promovem otimização do 

cuidado perioperatório. O primeiro estudo prospectivo e controlado foi realizado 

por Shoemaker em 1988 e demonstrou redução de mortalidade através de uma 

intervenção dirigida a manter parâmetros supranormais (índice cardiaco > 4,5 

L/min/m2, VO2 > 170 mL/min/m2, DO2 > 600mL/min/m2) quando comparada ao 

tratamento convencional.(14) Este estudo representou um marco do conceito 

de otimização hemodinâmica supranormal. Em 1993, Boyd conduziu um estudo 

randomizado e controlado em que os mesmos parâmetros foram atingidos 

antes e após a cirurgia através da suplementação de oxigênio, fluidos e 

hemoderivados.(44) Foi observada uma redução da mortalidade de 75% 

associada a menor taxa de complicações. Outro estudo buscou uma meta de 

DO2I > 600 mL/min/m2, hemoglobina > 11 g/dL e pressão de oclusão de artéria 

pulmonar > 12 mmHg no pré-operatório e demonstrou uma redução de 

mortalidade hospitalar, complicações e tempo de internação.(45) 

Nos últimos anos, muitos estudos realizados no ambiente perioperatório, 

especialmente em cirurgias abdominais, demonstraram um efeito benéfico da 



15 

 

terapia guiada por metas em reduzir tempo de internação hospitalar, disfunções 

orgânicas e complicações pós-operatórias.(14, 20, 45-56) Tais benefícios 

parecem estar relacionados a melhora do fluxo microvascular e da oxigenação 

tecidual.(57) Os achados de otimização da oferta de oxigênio através da 

terapia guiada por metas foram também publicados em várias metanálises de 

Kern e Shoemaker, Poeze e do grupo Cochrane.(58-61) 

Algumas controvérsias tornaram a terapia guiada por metas uma prática 

não tão difundida, como foi evidenciado em um estudo em que a maioria dos 

anestesiologistas norte-americanos e europeus não seguiram protocolos de 

otimização hemodinâmica em cirurgias de alto risco.(62) Uma vez que os 

estudos iniciais utilizaram o CAP, a partir do momento em que esta ferramenta 

começou a ser questionada, as terapias associadas a ela também foram 

debatidas. Além disso, outras evidências conflitantes surgiram, a maior e mais 

controversa foi publicada por Sandham.(20) Estudos realizados em outras 

populações demonstraram um efeito neutro da TGM possivelmente por 

variações individuais do DO2 crítico e do limiar anaeróbio.(63, 64) A 

extrapolação dos resultados destes estudos foi outro fator que dificultou a 

difusão da implementação da TGM no contexto perioperatório. 

Além do debate acadêmico relacionado aos potenciais benefícios da 

TGM, outros obstáculos são a limitação de recursos e os custos adicionais de 

aquisição e manutenção de novos dispositivos tecnológicos. Considerando os 

elevados gastos em saúde pública associados à transição demográfica, há 

uma demanda cada vez maior de alocação racional de recursos. Um estudo 

recente demonstrou que a implementação da TGM esteve associada a um 
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benefício de sobrevida e redução de custo de 2.631,77 libras por paciente e 

2.134,86 libras por sobrevivente hospitalar.(65) A redução do custo foi atingida 

primariamente por redução do tempo de internação hospitalar e complicações 

no grupo TGM. Apesar dos estudos terem sido realizados em uma época que 

os monitores hemodinâmicos eram mais caros e menos disponíveis e, 

considerando-se a evolução dos cuidados perioperatórios nos últimos anos, 

houve uma demonstração de maior custo-efetividade da TGM.(66, 67) 

Recentemente, um estudo randomizado multicêntrico investigou o 

impacto da TGM em 734 pacientes de alto risco com idade maior ou igual a 50 

anos submetidos a cirurgia gastrointestinal em 17 hospitais do Reino Unido. 

Neste estudo, não se demonstrou redução do desfecho combinado de 

complicações e mortalidade em 30 dias,(68) entretanto, a análise destes dados 

em uma metanálise de 38 estudos que totalizaram 6595 pacientes revelou uma 

redução da taxa de complicações de 41,6% no grupo controle para 31,5% no 

grupo TGM (RR 0,77 [IC 95% 0,71 - 0,83]. 
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2.5. Terapia guiada por metas em cirurgia cardíaca 

 

 Em cirurgia cardíaca, os dados de literatura relacionados à terapia 

guiada por metas são escassos e provenientes de estudos unicêntricos com 

amostra pequena. O primeiro estudo foi realizado por Mythen e avaliou-se o 

efeito da ressuscitação volêmica perioperatória sobre o pH da mucosa gástrica 

avaliado por meio de tonometria.(69) Foram randomizados 60 pacientes com 

fração de ejeção superior a 50% para os grupos TGM e controle. Observou-se 

uma redução da hipoperfusão da mucosa gástrica no grupo TGM (7% vs. 56%) 

associado a menor incidência de complicações (0 vs 6%), menor tempo de 

internação na UTI e no hospital.  

 Polonen e colaboradores avaliaram a saturação venosa central de 

oxigênio (SvO2) e lactato como parâmetros de otimização do TGM em 403 

pacientes nas primeiras 8 horas após cirurgia cardíaca. O grupo TGM 

apresentou menor tempo de internação hospitalar e redução de morbidade.(70) 

McKendry investigou o resultado da implantação de TGM guiado por 

fluxometria de Doppler esofágico aplicado por enfermeiros em 174 pacientes. O 

grupo intervenção apresentou menor tempo de internação hospitalar e menor 

tendência a complicações.(71) Kapoor publicou um estudo com 27 pacientes 

com EuroSCORE ≥ 3 submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio e 

os pacientes do grupo TGM foram otimizados e guiados pelo índice cardíaco 

fornecido pelo Flotrac/Vigileo (Edwards Lifesciences, Irvine, CA), uma 

tecnologia que fornece o valor do índice cardíaco pela análise do contorno 

onda de pulso. Neste estudo, houve maior infusão de volume e fármaco 

vasoativo no grupo intervenção, porém não foi possível determinar redução do 
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número de complicações ou tempo de internação.(72) Smetkin avaliou 40 

pacientes submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio sem 

circulação extracorpórea em que a terapia do grupo TGM foi guiada por 

pressão arterial média, frequência cardíaca, saturação venosa de oxigênio e 

índice de volume sanguíneo intratorácico avaliado por termodiluição pulmonar. 

O grupo TGM foi otimizado com colóides e dobutamina e apresentou uma 

redução não significante de tempo de internação em UTI e no hospital.(73) 

 Uma revisão sistemática e metanálise recente de TGM em cirurgia 

cardíaca avaliou 5 estudos que, em conjunto, totalizaram 699 pacientes. Houve 

uma redução da taxa de complicações pós-operatórias (21 pacientes no grupo 

TGM e 51 no grupo controle) e tempo de internação hospitalar (2,21 dias a 

menos).(7) 

 Mais recentemente, Koepfer e colaboradores conduziram um estudo 

prospectivo, randomizado e controlado de 100 pacientes que foram submetidos 

a cirurgia de revascularização do miocárdio e troca valvar aórtica. Neste 

algoritmo, foram utilizados os parâmetros de índice cardíaco (IC), variação de 

volume sistólico (VVS) e água extravascular pulmonar fornecidos pelo 

PiCCOplus, Pulsion Medical Systems. O grupo intervenção (TGM) apresentou 

menor necessidade de vasopressores, menor taxa de complicações e menor 

tempo de internação em UTI.(74) 

 Na tabela 1, demonstram-se os estudos de otimização hemodinâmica 

realizados em cirurgia cardíaca. 
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Tabela 1 -  Estudos randomizados de terapia guiada por metas em cirurgia 

cardíaca 
 

Autor Ano Participantes Intervenção Monitor Metas 

Smetkin 2009 40 pacientes (20 
TGM e 20 
controle). RM sem 
CEC. 

Fluidos, 
inotrópicos e 
transfusão 

PiCCO plus IVSI=850-1000mL/m
2
, 

PAM=60-100mmHg, 
FC<90bpm, 
Hb>8g/dL, 
IC>2L/min/m

2
, 

ScvO2>60%. 
Kapoor 2008 30 pacientes (13 

TGM e 14 
controle). RM com 
CEC. 

Fluidos e 
inotrópicos 

FloTrac IC=2,5-4,2mL/min/m
2
, 

PVC 6-8mmHg, 
VVS<10%, 
SvO2>70%, VSI 30-
65, RVSI 1500-2500, 
DO2I 450-600, 
Ht>30%, PAM 90-
105, pH 7,35-7,45, 
pO2>100, pCO2 35-
45, SpO2>95%, 
diurese>1mL/Kg/h.  

McKendry 2004 179 pacientes (89 
TGM e 90 
controle). RM, 
troca valvar ou 
ambos. 

Fluidos, 
inotrópicos e 
nitratos 

Doppler 
esofágico 

VSI>35mL/m
2
, 

PAM=70mmHg 

Polonen 2000 403 pacientes (9 
excluídos, 196 
TGM, 197 
controle). RM e 
troca valvar. 

Fluidos e 
inotrópicos 

Cateter de 
artéria 
pulmonar 

ScvO2>70% e lactato 
<2mmol/L 

Mythen 1995 60 pacientes (30 
TGM e 30 
controle). RM, 
troca valvar ou 
ambos. 

Fluidos Doppler 
esofágico 

VS máximo, aumento 
de PVC < 3mmHg 

Abreviações: TGM: Terapia Guiada por Metas; RM: revascularização do miocárdio; IVSI: índice de volume 
sanguíneo intratorácico; PAM: pressão arterial média; FC: frequência cardíaca; Hb: hemoglobina; IC: índice 
cardíaco; ScvO2: saturação venosa central de oxigênio; PVC: pressão venosa central; VVS: variação do 
volume sistólico; RVSI: resistência vascular sistêmica indexada; DO2I: oferta de oxigênio indexada, SpO2: 
saturação arterial de oxigênio; VSI: volume sistólico indexado; VS: volume sistólico; CEC: circulação 
extracorpórea. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo primário: 

 

O objetivo primário do estudo foi avaliar se a implantação de um 

protocolo de terapia de ressuscitação hemodinâmica guiada por metas em 

pacientes de alto risco submetidos à cirurgia cardíaca reduziu o desfecho 

combinado de mortalidade e complicações graves em 30 dias incluindo baixo 

débito cardíaco, isquemia miocárdica, acidente vascular cerebral, insuficiência 

renal aguda dialítica, infecção e reoperação. 

 

 

3.2. Objetivos secundários: 

 

Os objetivos secundários foram a determinação e a comparação das 

seguintes variáveis nos grupos TGM e controle: 

a. Incidência de disfunções orgânicas através do escore evolutivo de 

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 

b. Incidência de complicações em 30 dias 

1. Baixo débito cardíaco 

2. Isquemia miocárdica 

3. Insuficiência renal aguda conforme escore de AKIN 

4. Acidente vascular cerebral 

5. Infecções 



21 

 

6. Sangramento com necessidade de reoperação 

7. Taquiarritmias 

8. Bradiarritmias 

9. Delirium 

10. Convulsão 

11. Tromboembolismo venoso 

c. Dias de internação em UTI 

d. Dias de internação hospitalar 

e. Tempo de uso de inotrópicos 

f. Tempo de uso de vasopressores 

  



22 

 

4. MÉTODOS 

 

4.1. Desenho do estudo e estratégias de tratamento 

 

 O protocolo do estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) foram submetidos à Comissão Científica do Instituto do Coração 

(InCor) e aprovados pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), em sessão de 17 de agosto de 2011, 

sob o número 0565/11 (Apêndice B). Foram obtidos consentimento de 

participação por assinatura do TCLE de todos os pacientes ou seus familiares 

mais próximos, quando os pacientes estavam incapacitados de fornecê-la. O 

estudo foi registrado no ClinicalTrials.gov sob o identificador NCT01470976. 

 Estudo prospectivo e randomizado. Pacientes consecutivos internados 

no Instituto do Coração foram avaliados para inclusão em protocolo. Após 

preenchimento dos critérios de inclusão, foram randomizados 1:1 para dois 

grupos: terapia guiada por metas (TGM) e controle. Envelopes opacos feitos a 

partir de uma tabela de números randômicos foram preparados e abertos para 

determinar sequencialmente o grupo de tratamento. O pesquisador avaliou o 

paciente com potencial de elegibilidade na noite anterior à cirurgia, explicou os 

detalhes do estudo e, após concordância, o paciente assinou o TCLE e foi 

incluído no estudo. Na sequência, o investigador cadastrou o paciente e só 

então tinha acesso à sua alocação. Desse modo, não houve possibilidade de 

desistência de inclusão do paciente caso o investigador tivesse acreditado não 

ser adequado o tratamento alocado. 
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 Houve cegamento dos investigadores que analisaram os desfechos e 

não foi informado o grupo em que o paciente foi alocado. 

 O estudo foi realizado em pacientes de alto risco submetidos à cirurgia 

cardíaca e internados na Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica do Instituto do 

Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

Grupo terapia guiada por metas (TGM):  

Pacientes randomizados para o grupo TGM eram otimizados para um 

índice cardíaco superior a 3 L/min/m2 após a saída de circulação extracorpórea 

ou após o desclapeamento de aorta em caso de cirurgia sem circulação 

extracorpórea. O algoritmo de tratamento incluiu os parâmetros de índice 

cardíaco e volume sistólico indexado fornecidos pelo monitor LiDCOrapid, 

ferramenta de monitorização hemodinâmica minimamente invasiva que analisa 

o contorno da onda de pulso e a força de pulso arterial.(25, 75) 

  Após a indução anestésica, o cateter de pressão arterial invasiva foi 

acoplado ao monitor hemodinâmico e uma sonda de ecocardiograma 

transesofágico era introduzida. Uma medida de débito cardíaco era obtida por 

um ecocardiografista experiente após a saída de circulação extracorpórea e o 

valor era inserido no monitor para calibração da medida do índice cardíaco. O 

protocolo foi iniciado no intraoperatório e mantido até a oitava hora de pós-

operatório na Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica (Figura 3). A meta 

principal foi a manutenção do índice cardíaco (IC) superior a 3,0 L/min/m2. 

Após a exclusão de causas mecânicas e correção de distúrbios de ritmo 

(taquiarritmias ou bradiarritmias), infusões de cristalóides eram realizadas com 
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alíquotas de 250 mL de Ringer lactato sempre que o IC fosse menor 3,0 

L/min/m2
 e o volume sistólico indexado (VSI) menor que 35 mL/m2. Se o IC 

fosse inferior a 3,0 L/min/m2
 e o VSI superior a 35 mL/m2, iniciava-se infusão de 

dobutamina em dose inicial de 5 g/Kg/min e a mesma era aumentada em 5 

g/Kg/min a cada reavaliação até a dose máxima de 20 g/Kg/min. Na 

persistência de índice cardíaco inferior a 3,0 L/min/m2
 após satisfazer critérios 

máximos de reposição volêmica e uso de inotrópico, a transfusão de 

concentrado de hemácias era considerada para atingir hematócrito superior a 

28%. A pressão arterial média entre 65 e 75 mmHg foi atingida às custas de 

titulação de vasopressor (noradrenalina) ou vasodilatador (nitroglicerina ou 

nitroprussiato de sódio). Após a 8ª hora da cirurgia, o desmame dos fármacos 

vasoativos seguiu o protocolo institucional. 
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Figura 3.  Algoritmo de ressuscitação hemodinâmica do grupo TGM 

Abreviações: BIA: Balão intra-aórtico; CEC: circulação extracorpórea; VSI: volume sistólico indexado; 
PVC: pressão venosa central; Ht: hematócrito. 
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 Grupo controle:  

 O grupo controle foi submetido à monitorização hemodinâmica com 

cateter venoso central e pressão arterial invasiva, e a terapêutica 

hemodinâmica foi executada pela equipe de anestesiologia em sala de 

operação e pela equipe assistencial da UTI no pós-operatório de acordo com o 

protocolo de ressuscitação hemodinâmica da instituição. O protocolo 

institucional é composto de administração de bolus de cristalóides, infusão de 

inotrópico (dobutamina), transfusão de concentrado de hemácias e infusão de 

vasopressores (norepinefrina) ou vasodilatadores (nitroprussiato de sódio ou 

nitroglicerina) de acordo com as seguintes metas: PAM entre 65 e 75 mmHg, 

SvcO2 ≥ 70%, Ht ≥ 28% e diurese ≥ 0,5 mL/Kg/h. 

 

4.2. Critérios de inclusão 

 

 Para inclusão no estudo, os pacientes deveriam preencher os seguintes 

critérios: 

a) Indicação de cirurgia cardíaca eletiva: revascularização do miocárdio, 

cirurgia valvar ou combinada. 

b) Idade maior ou igual a 18 anos 

c) Um dos seguintes critérios: pontuação do EuroSCORE aditivo igual ou 

maior que 6 pontos, fração de ejeção menor que 50%, infarto agudo do 

miocárdio recente, angina instável de alto risco e doença arterial 

periférica grave. 
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4.3. Critérios de exclusão 

 

Os pacientes foram excluídos se algum dos seguintes critérios estivesse 

presente: 

a) Participação em outro estudo 

b) Gestação 

c) Diagnóstico atual de endocardite infecciosa 

d) Insuficiência renal crônica dialítica 

e) Diagnóstico de neoplasia 

f) Síndrome do baixo débito cardíaco no pré-operatório 

g) Uso de dobutamina no pré-operatório 

h) Diagnóstico de hipertensão pulmonar 

i) Necessidade de balão intra-aórtico no pré-operatório ou no período 

de intervenção 

j) Necessidade de noradrenalina em dose superior a 1 g/Kg/min 

k) Recusa em participar do estudo 

 

4.4. Pacientes 

 

 Foram avaliados 1704 pacientes internados no Instituto do Coração do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(InCor-HCFMUSP) no período de 13/12/2011 a 17/02/2014 para inclusão no 

estudo (Figura 4). 
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 Destes, 126 pacientes preencheram os critérios de inclusão, não 

apresentaram critério de exclusão, assinaram o termo de consentimento e 

foram incluídos no estudo.  

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.  Fluxograma do estudo 
  

1704 

Pacientes rastreados 
1396 foram inelegíveis 

 958 não preencheram critérios de inclusão 
  613  ausência de critério de alto risco 
  191  cirurgia de emergência 
  154  outras cirurgias cardíacas 
 438 preencheram critérios de exclusão 
  185  hipertensão pulmonar 

5  Uso de inotrópicos no pré-operatório 
  5   Necessidade de BIA durante a intervenção 
  1  Necessidade de noradrenalina > 1mcg/kg/min 

62  Endocardite infecciosa 
41  IRC estágio 5 
112 Participação em outro estudo 

182 foram elegíveis, porém excluídos 

 130 questões logísticas 
  63  Não disponibilidade de ecocardiograma 
  42  Monitor hemodinâmico em uso 
  25  Suspensão de procedimento 
 52 não assinaram termo de consentimento 
 
 126 

Pacientes randomizados 

62 pacientes grupo 

Terapia Guiada por Metas 
64 pacientes grupo 

Controle 
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4.5. Procedimento cirúrgico e admissão na Unidade de 
Terapia Intensiva 

   

 A medicação pré-anestésica consistiu em midazolam 0,1 a 0,2 mg/Kg 

administrado via oral 30 minutos antes da cirurgia. A anestesia foi induzida com 

3 a 5 g/Kg de fentanil, 0,05 mg/Kg de midazolam e 0,1 mg/Kg de pancurônio. 

A manutenção da anestesia foi realizada com isofluorano inalatório e fentanil 

conforme a necessidade. Durante a circulação extracorpórea (CEC), doses 

adicionais de midazolam e pancurônio foram utilizadas de acordo com a 

demanda. 

 Todos os pacientes foram monitorizados com cateter venoso central e 

cateter arterial. Após a intubação orotraqueal, os pacientes foram ventilados 

com pressão positiva intermitente com um volume corrente de 8 mL/Kg, 

pressão positiva expiratória final de 5 a 8 cmH2O) e FiO2 de 60 a 100% para 

manter saturação arterial de oxigênio acima de 95%. Em todos os pacientes, os 

níveis de glicemia foram mantidos abaixo de 160 mg/dL e, se necessário, era 

administrada insulina endovenosa de forma contínua. Uma dose de 10 mg/Kg 

de metilprednisolona e 750 mg de cefuroxima foram administradas à indução 

anestésica. Todos os pacientes receberam ácido amino-capróico como 

antifibrinolítico na indução anestésica (5g) e uma dose de 1g/h até o final da 

cirurgia. 

 Todas as cirurgias foram realizadas com esternotomia mediana. A 

anticoagulação foi realizada com dose inicial de heparina 500 U/Kg 

administrada em veia central antes do início da CEC, com um tempo de 
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coagulação ativada (TCA) alvo de 480 segundos. Heparina adicional poderia 

ser utilizada durante a CEC para alcançar o alvo. 

 Uma bomba centrífuga (Medtronic Biomedicus, Minneapolis, MN) foi 

utilizada para CEC. Foi utilizado um circuito extracorpóreo contendo um 

oxigenador de membrana microporoso de polipropileno (Braile, São José do 

Rio Preto, SP, Brasil) integrado a um reservatório venoso de cardiotomia. O 

prime do oxigenador era constituído de 1500 mL de solução de Ringer lactato, 

manitol 20% (1g/Kg) e 2500 unidades de heparina. Durante a CEC, uma 

estratégia de hipotermia foi mantida (32 a 34 graus). Durante a hipotermia, o 

manuseio dos gases sanguíneos foi realizado através da regulação "alfa-stat". 

Durante a CEC, o fluxo pulsátil foi mantido entre 2 a 2,4 L/min/m2 e pressão 

arterial média entre 60 e 90 mmHg. A proteção miocárdica foi realizada por 

meio de cardioplegia cristalóide anterógrada intermitente fria ou pinçamento 

aórtico intermitente. A cardioplegia era repetida a cada 30 minutos. Ao final da 

CEC, a heparina foi revertida com protamina em uma relação de 1:1, e 

protamina adicional poderia ser administrada até alcançar os níveis iniciais do 

TCA.  

 Após a reversão da protamina, coagulagrama e contagem de plaquetas 

eram coletados. Se houvesse sangramento significativo associado à 

plaquetopenia ou a coagulopatia, plaquetas, complexo protromínico, plasma 

fresco ou crioprecipitado poderiam ser administrados de acordo com o 

protocolo da instituição. 

 Após o término do procedimento, os pacientes foram transferidos para a 

UTI em ventilação mecânica e sob efeito da anestesia. Os pacientes eram 
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extubados após recuperação completa da anestesia e quando estivessem 

hemodinamicamente estáveis, com a temperatura controlada e gases arteriais 

dentro da normalidade. 

 

4.6. Instrumento de coleta de dados 

 

 Foi utilizado um instrumento para coleta de dados para a obtenção das 

informações necessárias (Anexo C). No momento da randomização, dados 

clínicos e demográficos e informação necessária para o cálculo do risco da 

cirurgia foram obtidos. O escore de risco utilizado foi o EuroSCORE aditivo.(76) 

 Dados pré-operatórios: Foram obtidos dados sobre a história clínica, 

antecedentes pessoais, medicações prévias e função renal. Foi calculado o 

escore de comorbidade de Charlson para cada paciente.(77) 

 Dados intra-operatórios: Foram obtidos dados sobre o tempo de cirurgia, 

tipo de procedimento cirúrgico, número de enxertos utilizados, tempo de 

circulação extracorpórea, tipo e quantidade de fluidos administrados, balanço 

hídrico, transfusão de hemoderivados e dados clínicos (pressão arterial média, 

frequência cardíaca e diurese) e laboratoriais (hemoglobina, hematócrito, 

saturação venosa central de oxigênio, lactato e excesso de bases).  

 Dados pós-operatórios: Durante a internação na UTI, foram coletados 

dados clínicos e laboratoriais para o SAPS III (Simplified Acute Physiology 

Score III) e SOFA  (Sequential Organ Failure Assessment) escore diário. Foram 

registrados diariamente dados de pressão arterial média, frequência cardíaca, 

pressão venosa central, saturação venosa central de oxigênio, lactato, diurese 
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e balanço hídrico. Os pacientes foram avaliados e as complicações foram 

registradas até o trigésimo dia de pós-operatório por investigadores que não 

tinham conhecimento do grupo de tratamento alocado. 

 

 

4.7. Definição das complicações clínicas 

 

 Síndrome do baixo débito cardíaco: Foi definida pela presença de um 

sinal de hipoperfusão tecidual (alteração do nível de consciência, extremidades 

frias, oligúria (diurese < 30 mL/h) ou lactato > 2 mmol/L associada à 

necessidade de aumentar a infusão de inotrópico. 

 Isquemia miocárdica: Foi considerada quando houvesse elevação de 

enzimas cardíacas (CK-MB 5 vezes superior ao valor de referência ou 

troponina I > 5 ng/mL) durante as primeiras 72 horas após a cirurgia associado 

a um dos seguintes: nova onda Q patológica ou déficit segmentar novo.(78) 

 Insuficiência renal aguda: A função renal foi avaliada diariamente pelo 

nível de creatinina sérica. A insuficiência renal aguda foi classificada de acordo 

com o estágio da classificação de AKIN.(79) A necessidade de diálise foi 

baseada em indicação clínica e avaliação laboratorial diária. 

 Complicações neurológicas: Foram incluídos o delirium, diagnosticado 

pela aplicação diária da escala de CAM-ICU (Confusion Assessment Method in 

the ICU)(80) ou acidente vascular encefálico, caracterizado pela presença de 

um déficit focal com imagem compatível na tomografia computadorizada. 
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 Complicações infecciosas: Foram incluídas infecção de ferida 

operatória, pneumonia e infecção de corrente sanguínea. A infecção de ferida 

operatória profunda foi definida pelos seguintes critérios: 1) isolamento de 

microrganismo em cultura de secreção ou tecido do mediastino; 2) evidência de 

mediastinite durante a cirurgia, 3) presença de dor torácica, instabilidade de 

esterno ou febre (temperatura > 38°C).(81) O diagnóstico de pneumonia foi 

definido por infiltrado novo ou progressivo à radiografia de tórax associado a 2 

dos seguintes critérios: temperatura maior ou igual a 38°C, contagem de 

leucócitos > 12.0000/mm3 ou < 3000/mm3, ou secreção traqueal purulenta com 

coloração de Gram demonstrando mais de 25 neutrófilos e menos que 10 

células epiteliais por campo. Em pacientes em ventilação mecânica e com 

suspeita clínica de pneumonia nosocomial, secreções brônquicas foram 

coletadas para culturas ou obtidas por meio de lavado broncoalveolar coletado 

por broncoscópio de fibra óptica. A infecção de corrente sanguínea foi definida 

por isolamento do mesmo microrganismo em hemocultura periférica e na 

cultura de ponta do cateter removido.(82)  

 Reoperação: Foi indicada quando o paciente apresentava sangramento 

refratário às medidas clínicas (aquecimento, correção de coagulopatia e/ou 

plaquetopenia) ou quando havia evidência de tamponamento cardíaco. O 

sangramento era clinicamente significativo quando as perdas sanguíneas 

excediam 100 a 300 mL/hora após admissão na UTI.(83) 

 Mortalidade operatória: Foi como considerada como óbito por todas as 

causas ocorrendo até 30 dias após a cirurgia. 
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 Critérios de alta da UTI: O paciente recebia alta da UTI quando 

alcançava estabilidade hemodinâmica na ausência de sangramento, sem 

disfunções orgânicas e sem infecção ativa. 

 
 

4.8. Revisão sistemática e metanálise 

 
  

Foi realizada uma revisão sistemática e metanálise de estudos clínicos 

randomizados que compararam a terapia hemodinâmica guiada por metas com 

tratamento padrão em pacientes adultos submetidos a cirurgia cardíaca 

conforme a diretriz PRISMA.  O desfecho primário foi mortalidade hospitalar. 

Os desfechos secundários foram complicações e tempo de internação 

hospitalar.  

A busca de estudos foi realizada nas bases de dados Pubmed/Medline, 

Embase e Scopus desde o surgimento até maio de 2015 através dos termos: 

“goal-directed treatment”, “haemodynamic optimization”, “haemodynamic 

monitoring”, “cardiac output”, “oxygen delivery” e “cardiac surgery”. Não houve 

restrição de linguagem. Foram rastreados os títulos e revisados os 

suplementos e listas de referências de artigos elegíveis para garantir a 

identificação de estudos relevantes. Dois investigadores extraíram de forma 

independente as informações sobre desfechos e características dos estudos 

nos manuscritos publicados. Os resultados foram comparados e qualquer 

desacordo foi resolvido por consenso. Para análise da qualidade metodológica 

dos estudos, foram examinados o método de randomização, ocultação de 
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alocação ao tratamento, cegamento para avaliação de desfechos, proporção de 

pacientes perdidos no seguimento e análise pela intenção de tratar. 

 

4.9. Análise estatística 

 

 Considerando um erro alfa de 0,05 e poder de 80%, foi necessário incluir 

126 pacientes para detectar redução de 50% da taxa de evento combinado do 

grupo controle para 40% no grupo controle, baseado em publicação prévia.(84)  

 Foi realizada uma análise interina após a inclusão de 63 pacientes e os 

pesquisadores prosseguiram na execução do estudo. 

 Foram 

comparadas as características basais, medidas de seguimento e desfechos 

clínicos baseados na intenção de tratar de acordo com a alocação em grupos 

de um estudo randomizado, conforme guiado pelo Consort Statement.(85) 

 Variáveis contínuas foram comparadas com o teste t-Student ou teste U 

de Mann-Whitney e as variáveis categóricas com o teste qui-quadrado ou teste 

exato de Fisher ou razão de verossimilhança. 

 Os resultados foram apresentados em média ± desvio padrão para 

variáveis de distribuição normal e em mediana, intervalo interquartílico para 

variáveis que não apresentaram distribuição normal. 

 Os valores de p<0,05 foram considerados significantes e todos os testes 

foram bicaudais. Utilizou-se o programa SPSS ("Statistical Package for the 

Social Sciences"), versão 18.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). 
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 Para a metanálise, foi utilizado o programa Review Manager (versão 5.2) 

pelo princípio da intenção de tratar. A estatística sumária de desfechos 

dicotômicos foi apresentada como odds ratio de mortalidade e complicações. 

Na análise do tempo de internação hospitalar, foi utilizada a diferença média 

com IC 95%. Os métodos Mantel-Haenszel e Variância Inversa foram utilizados 

para combinar a estatística sumária. A heterogeneidade foi avaliada pelo 

método I2 junto ao valor 2 P. Após a combinação de estudos, assumimos que 

houve variação dos estudos quanto ao desenho e qualidade metodológica, 

então utilizamos o modelo de efeito randômico para elaborar uma estimativa 

conservadora dos resultados. Os resultados foram repetidos ao remover 

sequencialmente cada estudo para avaliar se os efeitos sumários persistiram. 

Os resultados foram considerados estatisticamente significantes com valor de 

P<0,05 e sempre que o IC 95% não incluísse o valor de 1. 

  



37 

 

5. Resultados 

 

5.1. População do estudo 

 

Dos 126 pacientes randomizados, 62 foram alocados para o grupo TGM 

e 64 para o grupo controle. Não houve perdas de seguimento durante o estudo. 

Os grupos foram homogêneos em relação às características pré-

operatórias - demográficas, clínicas e laboratoriais, exceto pela prevalência de 

hipertensão arterial (Tabela 2). 

A idade média foi de 66 ± 9 no grupo TGM e 69 ± 9 anos no grupo 

controle (P=0,103) e houve predomínio do sexo masculino (74,2 vs 71,9%, 

P=0,769) em ambos os grupos, respectivamente. O índice de massa corpórea 

foi de 27 ± 5 no grupo TGM e 27 ± 4 Kg/m2 no grupo controle (P=0,844).  

Dentre as comorbidades, as mais frequentes foram hipertensão arterial 

(95,2 vs 79,7%, P=0,009), dislipidemia (62,9 vs 71,9%, P=0,283), infarto do 

miocárdio prévio (66,1 vs 57,8%, P=0,337) e diabetes mellitus (38,7 vs 50%, 

P=0,202), respectivamente nos grupos TGM e controle. Os grupos foram 

semelhantes quanto à prevalência de disfunção do ventrículo esquerdo: FEVE 

(fração de ejeção do ventrículo esquerdo) < 35% (9,7 vs 7,8%), 35 ≤ FEVE ≤ 

50% (54,8% vs 45,3%) e FEVE > 50% (33,5% vs 46,9%), P=0,430, 

respectivamente nos grupos TGM e controle. Quanto à avaliação de risco pré-

operatório, o valor da mediana do EuroSCORE foi de 4 (P=0,402) e o do índice 

de comorbidade de Charlson foi de 4 (P=0,619) nos dois grupos. 
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Tabela 2.  Características pré-operatórias (demográficas, clínicas e 
laboratoriais) dos pacientes segundo os grupos TGM e controle - 
2011 a 2014. 

Variável 
TGM 

(n=62) 
Controle 

(n=64) 
P 

Sexo (Masculino) 46 (74,2%) 46 (71,9%) 0,769 * 

Idade (anos) 
Média e desvio padrão 

66 ± 9 69 ± 9 0,103 ** 

Índice de massa corporal (Kg/m2) 
Média e desvio padrão 

27 ± 5 27 ± 4 0,844 ** 

Cirurgia cardíaca prévia 2 (3,2%) 3 (4,7%) 1,000 *** 

Insuficiência cardíaca 8 (12,9%) 3 (4,7%) 0,102 * 

Infarto agudo do miocárdio 41 (66,1%) 37 (57,8%) 0,337 * 

Hipertensão arterial 59 (95,2%) 51 (79,7%) 0,009 * 

Doença vascular periférica 5 (8,2%) 2 (3,1%) 0,266 *** 

Doença pulmonar obstrutiva 
crônica 

2 (3,3%) 1 (1,6%) 0,616 *** 

Dislipidemia 39 (62,9%) 46 (71,9%) 0,283 * 

Tabagista atual 8 (13,1%) 13 (20,3%) 0,282 * 

Tabagismo prévio (>6 meses) 12 (19,7%) 18 (28,1%) 0,269 * 

Fibrilação atrial 2 (3,2%) 1 (1,6%) 0,616 *** 

Diabetes mellitus  24 (38,7%) 32 (50%) 0,202 * 

Doença hepática 0 0 - 
 

Hipotireoidismo 2 (3,2%) 4 (6,3%) 0,680 *** 

Acidente vascular cerebral 7 (11,3%) 7 (10,9%) 0,950 * 

Uso de iECA/BRA 49 (79%) 51 (79,7%) 0,928 * 

Uso de betabloqueador 38 (61,3%) 47 (73,4%) 0,146 * 

FEVE   0,430 * 

     < 35% 6 (9,7%) 5 (7,8%)   

     35 - 50% 34 (54,8%) 29 (45,3%)   

      > 50% 22 (33,5%) 30 (46,9%)   

EuroSCORE 
Mediana e intervalo interquartílico 

4 (3 - 6) 4 (3 - 5) 0,402 **** 

Índice de comorbidade de 
Charlson Mediana e intervalo 

interquartílico 
4 (3 - 5) 4 (3 - 5) 0,619 **** 

SAPS 3 
Mediana e intervalo interquartílico 

18 (13 - 25) 19 (15 - 23) 0,634 **** 

*Teste qui-quadrado de Pearson; **Teste t-Student; ***Teste exato de Fisher; ****Teste de Mann-Whitney 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas; iECA: inibidor de enzina conversora de angiotensina; BRA: 
bloqueador do receptor de angiotensina; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; EuroSCORE: European 
System for Cardiac Operative Risk Evaluation; SAPS: Simplified Acute Physiology Score. 
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Quanto às características intraoperatórias, não houve diferenças entre 

os grupos quanto ao tipo de procedimento, número de enxertos e tempo de 

CEC (Tabela 3). As cirurgias foram realizadas com CEC em 79% dos pacientes 

do grupo TGM e em 76,6% no grupo controle (P=0,739). O balanço hídrico no 

intraoperatório foi semelhante nos 2 grupos (2934 ± 1340 vs 2780 ± 1412 mL, 

P=0,538), assim como a ocorrência de transfusão de sangue alogênico (49,2 vs 

46,9%, P=0,797). 
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Tabela 3.  Características intra-operatórias dos pacientes dos grupos TGM e 
controle – 2011 a 2014. 

Variável 
TGM 

(n=62) 
Controle 

(n=64) 
P 

Tipo de cirurgia 
    

RM 59 (96,7%) 59 (93,7%) 0,602 * 

Troca valvar aórtica 1 (1,6%) 1 (1,6%) 
  

RM±Troca valvar aórtica 1 (1,6%) 3 (4,7%) 
  

RM: Número de enxertos 
    

0 1 (1,7%) 0 (0%) 0,241 * 

1 3 (5,1%) 2 (3,4%) 
  

2 15 (25,4%) 19 (32,2%) 
  

3 27 (45,8%) 29 (49,2%) 
  

4 13 (22%) 7 (11,9%) 
  

5 0 (0%) 2 (3,4%) 
  

Circulação extracorpórea  49 (79%) 49 (76,6%) 0,739 ** 

Tempo de circulação extracorpórea 
(min) 
Mediana e intervalo interquartílico 

89 (58 - 105) 85 (41 - 110) 0,961 *** 

Balanço hídrico (mL) 
Média e desvio padrão 

2934 ± 1340 2780 ± 1412 0,538 **** 

Tranfusão 30 (49,2%) 30 (46,9%) 0,797 ** 

Concentrado de hemácias (unidades) 
    

0 30 (49,2%) 34 (54%) 0,499 * 

1 14 (23%) 15 (23,8%) 
  

2 13 (21,3%) 13 (20,6%) 
  

3 2 (3,3%) 1 (1,6%) 
  

4 2 (3,3%) 0 (0%) 
  

Plasma  fresco congelado (unidades) 
    

0 52 (86,7%) 56 (93,3%) 0,142 * 

1 0 (0%) 1 (1,7%) 
  

2 6 (10%) 1 (1,7%) 
  

3 0 (0%) 1 (1,7%) 
  

4 1 (1,7%) 0 (0%) 
  

5 1 (1,7%) 1 (1,7%) 
  

Concentrado de plaquetas (unidades) 
    

0 57 (96,6%) 58 (96,7%) 0,136 * 

5 1 (1,7%) 0 (0%) 
  

7 0 (0%) 2 (3,3%) 
  

8 1 (1,7%) 0 (0%)     
*Teste da razão de verossimilhança; **Teste qui-quadrado; ***Teste de Mann-Whitney; ****Teste t-Student. 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas; RM: revascularização do miocárdio.  



41 

 

5.2. Intervenção 

 

Em relação à intervenção realizada nas primeiras 8 horas de pós-

operatório, a dose cumulativa de dobutamina foi semelhante nos 2 grupos (4 

g/Kg [IQ 25-75%: 3 - 5] vs 4 g/Kg [IQ 25-75%: 3 - 6], p=0,218) bem como a 

taxa de transfusão de hemácias (0% vs 1,6%, P=0,323). A proporção de 

pacientes que recebeu dobutamina não diferiu nos 2 grupos (98,4% vs. 95,3%, 

P=0,62). No grupo TGM, o volume de bolus de fluido administrado foi superior 

no grupo TGM (1000mL [IQ 25-75%: 620 - 1500]) quando comparado ao grupo 

controle (500mL [IQ 25-75%: 500 - 1000], P<0,001). Não houve diferença do 

balanço hídrico entre os grupos (1056mL [IQ 25-75%: 257-1568] vs. 894 [IQ 

25-75%: 229-1595], P=0,850). (Tabela 4) 

 

Tabela 4:  Intervenções hemodinâmicas realizadas nas primeiras 8 horas de pós-

operatório de cirurgia cardíaca nos grupos TGM e controle – 2011 a 2014. 

Variável TGM (n=62) Controle (n=64) P 

Bolus de fluido (mL) 
Mediana e intervalo interquartílico 

1000 (620 - 1500) 500 (500 - 1000) <0,001 * 

Balanço hídrico (mL) 
Mediana e intervalo interquartílico 

1056 (257-1568) 894 (229-1595) 0,850 * 

Dose cumulativa de dobutamina (g/Kg) 
Mediana e intervalo interquartílico 

4 (3 - 5) 4 (3 - 6) 0,218 * 

Número de pacientes que receberam 
dobutamina – N (%) 

61 (98,4%) 61 (95,3%) 0,620 

Transfusão de hemácias (U) 0 (0%) 1 (1,6%) 0,323 ** 

*Teste de Mann-Whitney; ** Teste exato de Fisher 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas, U (unidades). 
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5.3. Desfechos 

 

 

O desfecho primário - mortalidade por todas as causas e/ou complicação 

maior (isquemia miocárdica, síndrome do baixo débito cardíaco, necessidade 

de diálise, acidente vascular cerebral, infecção ou reoperação) em 30 dias 

ocorreu em 27,4% dos pacientes do grupo TGM e em 45,3% dos pacientes do 

grupo controle (Odds Ratio (OR): 0,456 [Intervalo de Confiança de 95% (IC 

95%): 0,217-0,959], P=0,037). Na análise dos componentes do desfecho 

primário, a estratégia TGM reduziu a incidência de infecção (12,9% no grupo 

TGM vs. 29,7% no grupo controle, P = 0,022) e síndrome do baixo débito 

cardíaco (6,5% vs. 26,6%, P = 0,002). Não houve diferença significante em 

relação à incidência de isquemia miocárdica (8,1% vs 6,2%, P=0,742), acidente 

vascular cerebral (0 vs 7,8%, P=0,058), reoperação (4,8 vs 1,6%, P=0,361), 

diálise (3,2 vs 0%, P=0,240) e e óbito (4,8 vs 9,4%, P=0,492) entre os grupos 

TGM e controle respectivamente (Tabela 5). As curvas de Kaplan-Meier de 

probabilidade de sobrevida livre de eventos do desfecho primário são 

demonstradas na figura 5. 
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Tabela 5.  Incidência do evento combinado de óbito e/ou complicações 
graves em 30 dias nos pacientes do grupo TGM e controle – 2011 
a 2014. 

 

Variável 
TGM 

(n=62) 
Controle 

(n=64) 
P 

Evento combinado 17 (27,4%) 29 (45,3%) 0,037 * 

Infecção 8 (12,9%) 19(29,7%) 0,022 * 

Pneumonia 2 (3,2%) 5 (7,8%) 2 (3,2%)  

Infecção de ferida 
operatória/osteomielite 

5 (8,1%) 14 (21,8%) 5 (8,1%)  

Infecção de corrente sanguínea 1 (1,6%) 0 1 (1,6%)  

Síndrome do baixo débito cardíaco 4 (6,5%) 17 (26,6%) 0,002 * 

Óbito em 30 dias 3 (4,8%) 6 (9,4%) 0,492 ** 

Acidente vascular cerebral 0 (0%) 5 (7,8%) 0,058 ** 

Isquemia miocárdica 5 (8,1%) 4 (6,2%) 0,742 ** 

Reoperação 3 (4,8%) 1 (1,6%) 0,361 ** 

Diálise 2 (3,2%) 0 (0%) 0,240 ** 

* Teste qui-quadrado de Pearson; ** Teste exato de Fisher 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas; SDRA: Síndrome do desconforto respiratório agudo. 
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Figura 5.  Curvas de Kaplan-Meier de sobrevida livre de eventos do 

desfecho primário em 30 dias dos grupos TGM e controle – 2011 
a 2014. 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas. 
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Dos pacientes do grupo TGM que evoluíram com complicações, 5 

pacientes (8,1%) apresentaram Infecção de ferida operatória/osteomielite, 2 

pacientes (3,2%) apresentaram pneumonia e 1 paciente (1,6%) apresentou 

infecção de corrente sanguínea. No grupo controle, 14 pacientes (21,8%) 

apresentaram Infecção de ferida operatória/osteomielite e 14 (21,8%) foram 

diagnosticados com pneumonia.  

Em relação aos desfechos secundários, não houve diferença significante 

entre os grupos TGM e controle em relação a incidência de taquiarritmias (19,4 

vs 32,8%, P=0,086), bradiarritmias (1,6 vs 4,8%, P=0,619), delirium (9,7 vs 

14,1%, P=0,447), convulsão (1,6 vs 1,6%, P=1,000) e tromboembolismo 

venoso (0 vs 3,1%, P=0,496). Não houve alteração entre os grupos quanto ao 

grau de insuficiência renal aguda avaliado pela classificação de AKIN (Acute 

Kidney Injury Network). (Tabela 6) 

 A figura 6 demonstra a proporção de pacientes em cada grupo de 

acordo com o número de complicações: 0, 1 e 2 ou mais complicações. No 

grupo TGM, 58% dos pacientes não apresentou complicação comparado com 

36% do grupo controle. A incidência de 2 ou mais complicações no grupo TGM 

foi de 16% e no grupo controle foi de 27% (P=0,044). 
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Figura 6.  Proporção de pacientes com 0, 1 e 2 ou mais complicações nos 
grupos TGM e controle – 2011 a 2014. 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas. 

 

A mediana da dose cumulativa de dobutamina utilizada durante a 

internação na UTI foi menor no grupo TGM em relação ao grupo controle (12 

[IQ 25-75%: 6 - 22] vs 19 [IQ 25-75%: 11 - 31] mg/Kg, P=0,003) assim como o 

seu tempo total de uso (54 [49 - 80] vs 76 [56 - 111] horas, P=0,001). No grupo 

TGM, a dose total de norepinefrina foi inferior em relação ao grupo controle (0 

[IQ 25-75%: 0 - 231] vs 369 g/Kg [IQ 25-75%: 0 - 1051], P<0,001) e também o 

seu tempo de uso (0 [IQ 25-75%: 0 - 65] vs 78 horas [IQ 25-75%: 0 - 112]. 

(Tabela 6) A mediana do tempo de internação na UTI foi de 3 dias (IQ 25-75%: 

3-4) no grupo TGM e de 5 dias (IQ 25-75%: 4-7) no grupo controle, P<0,001. 

Houve redução também do tempo de internação hospitalar no grupo TGM (9 

dias [IQ 25-75%: 8 - 16] vs 12 dias [IQ 25-75%: 9 - 22], P=0,049) em relação ao 

grupo controle. (Tabela 6 e Figura 7) 
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Tabela 6.  Incidência dos desfechos secundários dos grupos TGM e controle 
– 2011 a 2014. 

 

Variável 
TGM 

(n=62) 
Controle 

(n=64) 
P 

Inotrópico – dobutamina 
    

Dose total (mg/Kg) 
  Mediana e intervalo interquartílico 

12 (6 - 22) 19 (11 - 31) 0,003 * 

Tempo (horas) 
  Mediana e intervalo interquartílico 

54 (49 - 80) 76 (56 - 111) 0,001 * 

Vasopressor – norepinefrina 
    

Dose total (g/Kg) 
  Mediana e intervalo interquartílico 

0 (0 - 231) 369 (0 - 1051) <0,001 * 

Tempo (horas) 
  Mediana e intervalo interquartílico 

0 (0 - 65) 78 (0 - 112) 0,001 * 

Acute kidney injury (AKIN) 
    

0 40 (64,5%) 38 (59,4%) 0,817 ** 

1 14 (22,6%) 17 (26,6%) 
  

2 6 (9,7%) 8 (12,5%) 
  

3 2 (3,2%) 1 (1,6%) 
  

 
1 (1,6%) 3 (4,8%) 0,619 *** 

Bradiarritmia 1 (1,6%) 3 (4,7%) 0,619 *** 

Convulsão 1 (1,6%) 1 (1,6%) 1,000 *** 

Delirium 6 (9,7%) 9 (14,1%) 0,447 **** 

Taquiarritmia 12 (19,4%) 21 (32,8%) 0,086 **** 

Tromboembolismo Venoso 0 (0%) 2 (3,1%) 0,496 *** 

Tempo de UTI (dias) 
Mediana e intervalo interquartílico 

3 (3 - 4) 5 (4 - 7) <0,001 * 

Tempo de internação (dias) 
Mediana e intervalo interquartílico 

9 (8 - 16) 12 (9 - 22) 0,049 * 

*Teste de Mann-Whitney; **Teste da razão de verosiimilhança; ***Teste exato de Fisher; ****Teste qui-quadrado de 
Pearson 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas; BIA: Balão intra-aórtico; UTI: unidade de terapia intensiva. 

 



48 

 

 

Figura 7  Medianas e intervalos interquartis (25%-75%) dos tempos de 
internação na UTI e hospitalar nos grupos TGM e controle – 2011 
a 2014. 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas; UTI= Unidade de Terapia Intensiva. 

 

Não houve diferenças entre os grupos em relação aos parâmetros 

hemodinâmicos de frequência cardíaca, pressão arterial média, SvO2, lactato,  

excesso de bases, hemoglobina e hematócrito do intraoperatório até as 

primeiras 24 horas de pós-operatório e também nos primeiros três dias de pós-

operatório (Tabelas 7 e 8). 
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Tabela 7.  Médias e desvios padrão das variáveis de perfusão nas primeiras 
24 horas de pós-operatório nos grupos TGM e controle – 2011 a 
2014. 

Variável Grupo Admissão 4h 8h 12h 24h 

FC 
(bpm) 

TGM 94,8 ± 15,8 103,9 ± 13,3* 102,5 ± 12,2* 102,5 ± 12,2* 99,6 ± 12,6* 

Controle 95,7 ± 19,6 101,9 ± 16,5* 99,6 ± 14,4* 100,6 ± 15,0* 99 ± 16* 

PAM 
(mmHg) 

TGM 95,1 ± 18,5 86,5 ± 11,9* 86,5 ± 10,7* 85,6 ± 10,2* 82,1 ± 9,9* 

Controle 93,8 ± 16,7 84,3 ± 12,8* 83,7 ± 14,6* 84,9 ± 9,2* 79,3 ± 10,5* 

SvO2 
(%) 

TGM 78,7 ± 8,8 71,8 ± 7,0* 69,8 ± 8,0* 71,2 ± 8,6* 69,4 ± 8,4* 

Controle 78,1 ± 7,8 71,9 ± 8,9* 69,4 ± 10,8* 68,1 ± 8,4* 67,2 ± 10,4* 

Lactato 
(mg/dL) 

TGM 39,3 ± 22,0 43,5 ± 27,7 41,6 ± 24,9 30,8 ± 17,9* 23,1 ± 9,8* 

Controle 43,9 ± 31,2 45,5 ± 35,2 41,0 ± 32,1 33,9 ± 25,6* 23 ± 12,2* 

Excesso 
de bases  
(mEq/L) 

TGM -3,8 ± 3,3 -3,7 ± 3,1 -2,5 ± 3,4* -0,9 ± 3,2* 2,4 ± 8,7* 

Controle -3,9 ± 3,4 -3,8 ± 3,2 -1,4 ± 3,7* -0,8 ± 2,9* 3,8 ± 12,3* 

Hb 
(g/dL) 

TGM 11,3 ± 1,3 11,1 ± 1,5* 11,1 ± 1,5 10,8 ± 1,5* 10,2 ± 1,5* 

Controle 11,6 ± 1,9 11,3 ± 1,5* 11,6 ± 1,7 10,8 ± 1,8* 10,5 ± 1,9* 

Ht 
(%) 

TGM 34,7 ± 4,0 34,2 ± 4,4* 34,4 ± 4,4 33,5 ± 4,6* 31,5 ± 4,4* 

Controle 35,9 ± 5,8 34,7 ± 4,4* 35,7 ± 5,1 33,4 ± 5,4* 32,3 ± 5,9* 

*Comparação significante (p<0,05) em relação à admissão. 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas; FC: Frequência Cardíaca; PAM: Pressão Arterial Média; Hb: 
hemoglobina; Ht: hematócrito; SvO2: Saturação venosa central de oxigênio; UTI= Unidade de Terapia Intensiva. 
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Tabela 8.  Médias e desvios padrão das variáveis de perfusão nos primeiros 
3 dias de admissão na UTI nos grupos TGM e controle – 2011 a 
2014. 

 

Variável Grupo 1ºPO 2ºPO 3ºPO 

FC 
(bpm) 

TGM 114,9 ± 12,9 110,5 ± 11,2 106,4 ± 20,2
#
 

Controle 113,1 ± 15,6 113,9 ± 18,8 111,6 ± 24,2
#
 

PAM 
(mmHg) 

TGM 73,5 ± 9,4 70,9 ± 8,2* 74,6 ± 13,2
#
 

Controle 71,3 ± 8,2 68,9 ± 7,9* 72,6 ± 10,8
#
 

SvO2 
(%) 

TGM 68,1 + 7,6 64,9 + 7,7 65,2 + 8,0 

Controle 66,9 + 8 64,1 + 7,5 64,3 + 7,9 

Lactato 
(mg/dL) 

TGM 47,4 ± 26,8 32,7 ± 17,6* 15,7 ± 5,5*
#
 

Controle 45,7 ± 30,5 31,7 ± 19,8* 17,9 ± 4,9*
#
 

PVC 
(mmHg) 

TGM 11,8 ± 3,4 9,5 ± 3,3* 9,4 ± 2,9* 

Controle 12,2 ± 3,9 10,7 ± 3,6* 10,3 ± 3,7* 

*Comparação significante (p<0,05) em relação à admissão. 
#Comparação significante (p<0,05) em relação ao 2ºPO. 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas; FC: Frequência Cardíaca; PAM: Pressão Arterial 
Média; SvO2: Saturação venosa central de oxigênio; PVC: Pressão Venosa Central PO: pós operatório; 
UTI: Unidade de Terapia Intensiva. 
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O escore SOFA diário apresentou uma queda evolutiva de sua 

pontuação nos grupos TGM e controle durante os primeiros 3 dias de pós-

operatório. No 3º pós-operatório, o grupo TGM apresentou maior queda 

quando comparado ao grupo controle, P=0,001 (Figura 8). 

 

 
Figura 8.  Medianas e intervalos interquartis (25%-75%) do escore SOFA do 

1º ao 3º dia de pós-operatório nos grupos TGM e controle – 2011 
a 2014. 
Abreviações: TGM= Terapia Guiada por Metas; PO: pós-operatório; UTI= Unidade de Terapia 
Intensiva. 
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5.4. Revisão sistemática e metanálise 

 

Foram identificados 6 estudos clínicos randomizados e controlados 

(incluindo o presente estudo) em que se comparou a terapia hemodinâmica 

guiada por metas (n=410 pacientes) e o tratamento padrão (n=415 pacientes) 

em pacientes adultos submetidos a cirurgia cardíaca. (Tabela 9). Um estudo foi 

excluído (74) porque os autores não reportaram a mortalidade. Na análise dos 

6 estudos, o grupo TGM apresentou menor incidência de complicações em 

relação ao tratamento padrão: 47/410 (11%) vs 92/415 (22%) OR 0,40; IC 95% 

0,26 - 0,63; P<0,0001 NNT=9, com baixa heterogeneidade (I2=0%).(Figura 9) 

Em relação ao tempo de internação hospitalar, foi demonstrado redução desta 

variável no grupo TGM: diferença da média -5.44 dias; IC 95%: -9,28 a -1,60; 

P=0,006, com elevada heterogeneidade (I2=93%).(Figura 10) Não houve 

diferença de mortalidade hospitalar entre o grupo TGM e padrão: 9/410 (2,2%) 

vs 15/415 (3,6%) OR 0,61; IC 95% 0,26 a 1,47; P=0,27.(Figura 11)  

Foi realizada uma análise de sensibilidade através da remoção 

sequencial de cada estudo e os resultados foram confirmados para cada 

desfecho. 
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Tabela 9.  Características dos 6 estudos clínicos randomizados incluídos na metanálise 
 

Autor e 
ano 

Jornal Participantes Intervenção Tempo da 
intervenção 

Metas do tratamento Ferramenta Grupo controle 

Kapoor PM 
2008 

Ann Card 
Anaesth 

Revascularização do 
miocárdio com CEC 
EuroSCORE ≥3 

Fluidos, inotrópicos, 
vasodilatores e 
transfusão sanguínea 

8 horas após a 
cirurgia 

IC 2,5-4,2 l min
-1

 m
-2

, VSI 30-65 mL 
beat

-1
 m

-2
, RVSI 1500-2500 dyne s 

cm-5 m
-2

, DO2I 450-600 ml min
-1

 m
-

2
, ScvO2 >70%, VVS <10%, PVC 6-

8 mmHg, PAM 90-105 mmHg, SpO2 
>95%, pH 7.35-45, PaO2 >100 
mmHg, PaCO2 35-45 mm Hg, Ht 
>30%, Diurese >1 mL kg

-1
 h

-1
 

Monitor de DC 
FloTrac™, PreSep™ 
cateter para 
saturação venosa 
central contínua 

PVC 6-8 mmHg, 
PAM 90-105 
mmHg, SpO2 
>95%, pH 7.35-45, 
PaO2 >100 mmHg, 
PaCO2 35-45 mm 
Hg, Ht >30%, 
Diurese >1 mL kg

-1
 

h
-1 

McKendry 
2004 M 

BMJ Cirurgia cardíaca com 
CEC 

Fluidos, inotrópicos e 
vasodilatadores 

4 horas após 
cirurgia 

VSI ≥35 mL m
-2

 Doppler esofágico Pressão arterial e 
venosa, diurese e 
déficit de base 
arterial. 

Mythen 
MG 1995 

Arch Surg Paciente com ASA III, 
FEVE >50% cirurgia 
cardíaca eletiva  

Fluidos Durante a 
cirurgia 

Volume sistólico máximo Doppler esofágico Tratamento padrão 

Osawa EA 
2015 

Crit Care 
Med 

Um dos seguintes: 
EuroSCORE ≥6, 
FEVE <50%, IAM ou 
angina instável 
recente (<14 dias), ou 
cirurgia combinada 

Fluidos, inotrópicos e 
transfusão sanguínea 

Saída de CEC 
até 8 horas 
após cirurgia 

IC >3.0 L min
-1

 m
-2

, VSI ≥35 mL m
-2

, 
aumento PVC ≥4 mmHg, Ht >28% 

Monitor de DC 
LiDCOrapid

TM
, ECO 

TE 

FC 70-100 bpm, 
ScvO2 >70%, 
lactato <3 mmol L

-1
, 

Ht >28%, Diurese 
>0.5 mL kg

-1
 h

-1
 

Polonen P 
2000 

Anesth 
Analg 

Cirurgia cardíaca 
eletiva 

Fluidos, inotrópicos, 
vasodilators e 
transfusão sanguínea 

8 horas após 
cirurgia 

SvO2 >70%, lactato ≤2.0 mmol L
-1

, 
IC >2.5 L min

-1
 m

-2
, PCP 12-18 

mmHg, PAM 60-90 mmHg, Hb ≥100 
g L

-1
 

Termodiluição, cateter 
de artéria pulmonar 

IC >2.5 L min
-1

 m
-2

, 
PCP 12-18 mmHg, 
PAM 60-90 mmHg, 
Hb ≥100 g L

-1
 

Smetkin 
AA 2009 

Acta 
Anaesthesi
ol Scand 

Pacientes ASA II–III e 
agendados para RM 
sem CEC 

Fluidos, inotrópicos, 
vasodilatores, diurético 
e transfusão sanguínea 

Da indução 
anestéstica 
até 6 horas 
após cirurgia 

IVSIT 850-1000 mL m
-2

, PAM 60-
100 mmHg, FC <90 bpm, SvO2 
>60%, IC >2 L min

-1
 m

-2
, Hb >8 g dL

-

1
 

Monitor de DC 
PiCCOplus, CeVOX: 
cateter de saturação 
venosa central 
contínua 

PVC 6-14 mmHg, 
PAM 60-100 
mmHg, FC <90bpm 
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Figura 9.  Odds ratio para o efeito da terapia hemodinâmica guiada por 
metas sobre a incidência de complicações. 
Abreviações: IC 95%: intervalo de confiança 95%;  M-H: Mantel-Haenszel; TGM= Terapia Guiada 
por Metas 

 

 

Figura 10.  Forest plot que demonstra o efeito da terapia hemodinâmica 
guiada por metas sobre o tempo de internação hospitalar 
Abreviações: IC 95%: intervalo de confiança 95%; IV: variância inversa; TGM= Terapia Guiada por 
Metas 

 

 

Figura 11  Odds ratio para o efeito da terapia hemodinâmica guiada por 
metas sobre a mortalidade.  
Abreviações: IC 95%: intervalo de confiança 95%. M-H: Mantel-Haenszel; TGM= Terapia Guiada 
por Metas 
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6. Discussão 
 

 

O presente estudo é o primeiro ensaio clínico randomizado, prospectivo 

e controlado que compara uma terapia de ressuscitação hemodinâmica guiada 

por metas com uma terapêutica hemodinâmica convencional em pacientes de 

alto risco submetidos a cirurgia cardíaca. Nossos dados demonstram que o 

grupo TGM apresentou menor incidência de complicações graves, incluindo 

redução da incidência de infecção e de síndrome do baixo débito cardíaco 

quando comparado ao grupo controle. Além disso, o grupo TGM necessitou de 

inotrópicos e vasopressores por um tempo menor no período pós-operatório.  

Os primeiros estudos de terapia hemodinâmica perioperatória utilizaram 

o cateter de artéria pulmonar (CAP). Recentemente, tecnologias menos 

invasivas de medida do débito cardíaco tornaram-se disponíveis devido à 

preocupação de complicações do CAP. A maioria dos dispositivos é fácil de 

usar e possibilita monitorização hemodinâmica contínua. O débito cardíaco é 

mensurado pela análise da onda de pulso arterial e é menos operador-

dependente comparado ao ecocardiograma. O LiDCOrapid é um sistema 

calibrado batimento a batimento que utiliza a análise da força de pulso, 

tecnologia que considera a diferença entre a quantidade de sangue que entra 

na circulação e o sangue que retorna da periferia.(86) 

A terapia guiada por metas constitui uma estratégia de otimização 

hemodinâmica em que se documentou melhora dos desfechos clínicos em 

cirurgia não-cardíaca em estudos randomizados e metanálises.(6, 56, 87-89) 

Estes estudos foram conduzidos em populações diferentes, através de técnicas 
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de monitorização hemodinâmica variadas e metas de intervenção distintas. Em 

cirurgia cardíaca, esta estratégia não foi extensamente investigada. Nosso 

estudo não demonstrou redução da mortalidade no grupo TGM, dado que 

corrobora com estudo recente.(7) e com a análise integrada de informações do 

nosso estudo com outros por meio da metanálise. Em cirurgia cardíaca, a baixa 

mortalidade do procedimento demandaria a inclusão de um grande número de 

pacientes a fim de uma intervenção demonstrar redução de mortalidade. 

Entretanto, a morbidade em cirurgia cardíaca é ainda elevada como foi 

demonstrado pela elevada taxa de complicações do nosso estudo.  Welsby 

relatou que pacientes que apresentaram complicações não-cardíacas 

apresentaram o dobro da mortalidade em relação àqueles com complicação 

cardíaca e 7 vezes mais do que os pacientes sem complicações.(90) Nossa 

população foi composta de pacientes com EuroSCORE em torno de 4 e uma 

prevalência elevada de comorbidades que aumentam o risco cardiovascular 

tais como hipertensão arterial, diabetes e isquemia miocárdica prévia. Uma 

proporção considerável da nossa população possuía algum grau de disfunção 

do ventrículo esquerdo. Além disso, o Instituto do Coração do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é um 

hospital de referência nacional para cirurgia cardíaca, fato que contribuiu para a 

maior complexidade dos casos e gravidade dos pacientes. Ao contrário do 

nosso estudo, estudos anteriores foram realizados em populações de riscos 

baixo e intermediário.(7) 

Houve redução do desfecho combinado de morte em 30 dias e 

complicações graves no grupo TGM quando comparado ao grupo controle. O 
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grupo TGM apresentou menor incidência de síndrome do baixo débito cardíaco 

e necessidade reduzida de inotrópico e de vasopressor. Existe evidência que 

sugere que a síndrome do baixo débito cardíaco seja a principal causa de 

complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca.(91) Goepfert demonstrou 

que a terapia guiada por metas em cirurgia cardíaca diminuiu a necessidade de 

uso de suporte vasopressor e inotrópico.(92) A incidência aumentada de 

infecções no grupo controle pode ter um racional fisiopatológico além da 

própria internação prolongada em UTI. No perioperatório, a hipovolemia relativa 

acarreta vasoconstrição esplâncnica e musculoesquelética e, 

consequentemente, hipóxia tecidual e quebra de barreira na mucosa 

gastrointestinal. Isto pode gerar translocação bacteriana e liberação de 

citocinas, assim como diminuição da imunidade da mucosa extraintestinal e 

suscetibilidade aumentada a infecções.(93, 94) A incidência aumentada de 

infecção no grupo não otimizado também foi um achado encontrado em 

metanálise de cirurgia não-cardíaca.(95) 

Não houve diferenças entre os grupos em relação aos parâmetros de 

perfusão tecidual atualmente disponíveis na rotina diária da UTI, tanto nas 

primeiras horas do pós-operatório imediato quanto nos primeiros três dias do 

pós-operatório. Polonen (70) utilizou um algoritmo para manter uma SvO2 > 

70% e lactato < 2 mmol/L e demonstrou redução de morbidade e do tempo de 

internação hospitalar comparado ao protocolo institucional. No entanto, deve-se 

notar que tanto a SvO2 quanto o lactato são marcadores ruins de hipoperfusão 

tecidual em cirurgia cardíaca que limitam o seu uso como metas 

hemodinâmicas. A hiperlactatemia é um fenômeno comum em cirurgia cardíaca 
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e está associada a maior taxa de mortalidade.(96-98) A elevação do lactato em 

cirurgia cardíaca pode estar relacionada a vários fatores como circulação 

extracorpórea, pinçamento aórtico, cardioplegia e injúria de isquemia-

reperfusão. Alguns estudos revelaram ausência de evidência de hipoperfusão 

tecidual clínica ou hemodinâmica na vigência de hiperlactatemia.(99, 100) Da 

mesma forma, outro estudo mostrou que tanto uma saturação venosa central 

de oxigênio baixa (≤ 60,8%) quanto elevada  (≥ 77,4%) pode representar um 

sinal de disóxia tecidual no perioperatório de cirurgia cardíaca.(101) 

O protocolo do nosso estudo foi iniciado na sala operatória para garantir 

suporte hemodinâmico na fase aguda do insulto traumático a fim de antecipar e 

prevenir a instalação de disfunção orgânica. O índice cardíaco de 3 L/min/m2 

foi selecionado a partir de estudo prévio que demonstrou redução de 

complicações numa população de alto risco submetida a cirurgia não-

cardíaca.(102) Na análise das intervenções efetuadas nas primeiras 8 horas do 

pós-operatório, o grupo TGM recebeu maior quantidade de fluidos em relação 

ao grupo controle e não houve diferença em relação à prescrição de 

dobutamina e transfusão de hemácias. Desta forma, postulamos que o 

protocolo hemodinâmico guiado por um monitor de débito cardíaco pode ter 

facilitado a equipe assistencial a reavaliar continuamente a condição 

hemodinâmica, reconhecer precocemente a hipóxia tecidual e instituir uma 

terapêutica hemodinâmica correta. Por outro lado, a estratégia de otimização 

pode também prevenir consequências deletérias relacionadas à administração 

excessiva de fluidos e inotrópicos. Em um cenário perioperatório favorável 

como ausência de intercorrências no intraoperatório, boa técnica cirúrgica e 
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anestésica e resposta apropriada ao trauma, a instituição de uma terapêutica 

supranormal pode acarretar prejuízos como demonstrado em outros 

estudos.(103, 104)  

O protocolo institucional padrão de suporte hemodinâmico no Instituto do 

Coração inclui o uso rotineiro da dobutamina como agente facilitador do 

desmame da circulação extracorpórea.(105) Este uso preemptivo pode ter 

contribuído para não se encontrar diferença entre os grupos na dose 

cumulativa de dobutamina recebida durante a intervenção. A baixa incidência 

de transfusão de concentrado de hemácias na fase de ressuscitação ocorreu 

em concordância com estudo recente que demonstrou segurança da estratégia 

restritiva de transfusão no perioperatório de cirurgia cardíaca.(106) 

Em pacientes sépticos, foram publicados 3 grandes estudos 

multicêntricos randomizados que demonstraram que a terapia guiada por 

metas não oferece vantagens clinicamente relevantes quando comparada ao 

tratamento padrão.(107-109) Uma possível explicação para estes achados é o 

contexto diferente em que a TGM foi aplicada e o momento de intervenção ter 

sido variável visto que o momento de admissão ocorre em diferentes estágios 

da doença. Além disso, os estudos positivos iniciais em sepse pode ter 

disseminado a prática da TGM e ter melhorado o cuidado de pacientes do 

grupo controle dos estudos multicêntricos. Em pacientes cirúrgicos, a 

magnitude da disfunção orgânica parece ser melhor prevista e a estratégia de 

tratamento melhor definida. Ao contrário da sepse, a prática da TGM não 

parece se encontrar implementada no contexto perioperatório.(62) 
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O nosso estudo apresenta limitações. Este é um estudo unicêntrico 

realizado num hospital referência nacional, fato que poderia comprometer a 

generalização dos resultados. Além disso, como toda metodologia que avalia a 

TGM, o cegamento da equipe assistencial não é possível pelo desenho do 

estudo. Para reduzir potenciais vieses, a avaliação de complicações e de 

outros desfechos foi realizada por investigadores independentes que não 

tinham conhecimento do grupo alocado. O monitor hemodinâmico ideal ainda 

não está disponível. No futuro, estudos que utilizam monitorização multimodal 

de detecção de falência orgânica na fase inicial e que contemplem mecanismos 

moleculares e marcadores poderiam individualizar com melhor eficácia a 

terapêutica hemodinâmica perioperatória. Outra possível limitação é que a 

intervenção que aplicamos a TGM pelo tempo padrão de 8 horas em pacientes 

provavelmente diferentes que apresentaram uma resposta ao trauma conforme 

diferenças epigenéticas e fenotípicas. Futuros estudos devem possibilitar o 

prolongamento de tratamento a alguns pacientes em que a hibernação do 

miocárdio se extende além das primeiras horas do pós-operatório.  
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7. Conclusões 
 

 

A aplicação da terapia de ressuscitação hemodinâmica guiada por metas 

em pacientes de alto risco submetidos a cirurgia cardíaca reduziu o desfecho 

combinado de óbito e/ou complicações graves em 30 dias, às custas de menor 

incidência de síndrome do baixo débito cardíaco e infecção. Além disso, o 

grupo tratado baseado em metas apresentou menor tempo de internação em 

UTI e no hospital e menor necessidade de inotrópicos e vasopressores no pós-

operatório. 

Assim, a terapia de ressuscitação hemodinâmica deve ser considerada 

nos pacientes de alto risco submetidos a cirurgia cardíaca. 
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