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Resumo 

 

Introdução: O uso da ventilação mecânica não invasiva (VMNI) em pacientes com 

disfunção ventricular esquerda (DVE) pode melhorar o desempenho cardíaco por 

diminuir o esforço inspiratório e a pós-carga do ventrículo esquerdo (VE). O objetivo 

do presente estudo foi avaliar os efeitos agudos da VMNI nos valores de saturação 

venosa central de oxigênio (ScVO2) e lactato arterial em pacientes com DVE no pós-

operatório imediato de cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM). Método: 

Neste estudo foram avaliados 100 pacientes no pós-operatório de CRM eletiva. 

Amostras sanguíneas foram coletadas em cinco momentos para avaliar marcadores 

de perfusão tecidual (como lactato e ScVO2): 1) no período intraoperatório (após 

indução anestésica); 2) vinte minutos após a chegada à UTI (sob ventilação 

mecânica invasiva); 3) vinte minutos após extubação (em respiração espontânea); 4) 

após uma hora de VMNI; 5) vinte minutos após a descontinuação da VMNI. 

Resultados: Um aumento significante nos níveis de lactato arterial e queda na 

ScVO2 foram observados na chegada à UTI em comparação aos valores 

intraoperatórios (p < 0,01). Após extubação, em respiração espontânea, a ScVO2 

diminuiu significantemente (p < 0,01) e o lactato arterial aumentou, embora 

estatisticamente não significante (p = 0,21) comparado a admissão (sob ventilação 

mecânica invasiva). Durante a aplicação da VMNI, a ScVO2 aumentou 

significantemente (p < 0,01) e o lactato arterial diminuiu significantemente (p < 0,01) 

comparado aos valores da respiração espontânea, após extubação. Após a remoção 

da VMNI, a ScVO2 e o lactato arterial não apresentaram diferença em relação aos 

valores durante a VMNI e mantiveram-se otimizados quando comparados ao 

momento da extubação (p < 0,01). Conclusão: A aplicação aguda da VMNI 

melhorou os valores de ScVO2 e lactato arterial durante o pós-operatório imediato de 

CRM em pacientes com DVE.  

Palavras chave: cirurgia cardíaca, saturação venosa central de oxigênio, lactato 

arterial, ventilação mecânica não invasiva, perfusão tecidual, disfunção ventricular 

esquerda. 
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Abstract 

 

Introduction: The use of noninvasive ventilation (NIV) in subjects with left ventricular 

dysfunction may increase cardiac performance by decreasing inspiratory effort and 

left ventricular afterload. The aim of the present study was to evaluate the acute 

effects of NIV on central venous oxygen saturation (ScVO2) and blood lactate in 

subjects with left ventricular dysfunction (LVD) during the early postoperative phase 

of coronary artery bypass grafting (CABG). Method: This study included 100 

subjects during the postoperative phase of elective CABG. Blood samples were 

collected at five times to assess tissue perfusion markers (i.e., ScVO2 and blood 

lactate) as follows: 1) intraoperative period (after anesthesia induction); 2) twenty 

minutes after ICU arrival (under invasive mechanical ventilation); 3) twenty minutes 

after extubation with spontaneous breathing; 4) after one hour of NIV; and 5) twenty 

minutes after NIV discontinuation. Results: A significant increase in blood lactate 

levels and drop of ScVO2 was observed in ICU arrival in comparison with 

intraoperative values (p < 0.01). After extubation, during spontaneous breathing, 

ScVO2 significantly decreased (p < 0.01) and blood lactate increased, although not 

significantly (p = 0.21), compared to invasive mechanical ventilation in ICU arrival. 

During the application of NIV, the ScVO2 significantly increased (p < 0.01) and the 

blood lactate significantly decreased (p < 0.01) compared to spontaneous breathing 

values after extubation. After NIV discontinuation, ScVO2 and blood lactate did not 

change compared to measures taken during NIV and maintained greater values 

compared to those obtained post-extubation (p < 0.01). Conclusion: The acute 

application of NIV improved ScVO2 and decreased blood lactate levels in subjects 

with left ventricular dysfunction during the early postoperative phase following CABG. 

Key words: cardiac surgery, central venous oxygen saturation, arterial lactate, 

noninvasive ventilation, tissue perfusion, cardiovascular surgical procedures, left 

ventricular dysfunction, coronary artery bypass grafting.  
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A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) tem sido proposta como 

tratamento seguro para pacientes com doença arterial coronariana (DAC) com 

melhora dos sintomas anginosos, aumento da sobrevida e melhor qualidade de vida, 

especialmente pacientes com disfunção ventricular esquerda (DVE) (Eagle et al., 

2004; Velazquez et al., 2011). 

Pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular normalmente têm sua 

recuperação pós-operatória em unidades de terapia intensiva (UTI). No entanto, 

cerca de 10% desses pacientes têm sua internação prolongada principalmente 

devido a disfunção orgânica, o que tem sido associada à hipoperfusão ou hipóxia 

tecidual. Além disso, complicações pós-operatórias, como disfunção renal, choque 

séptico e inflamação aguda sistêmica têm demonstrado relação direta com hipóxia 

tecidual (Hu et al., 2012). 

Para detectar a hipóxia tecidual, indicadores convencionais de perfusão 

periférica, como pressão arterial ou débito urinário, têm se mostrado índices 

imprecisos. Assim, marcadores mais precisos, como saturação venosa central de 

oxigênio (ScVO2) e lactato arterial, que indicam deficiência circulatória, têm sido 

frequentemente usados para otimizar precocemente o tratamento hemodinâmico e 

para a resolução da hipóxia tecidual (Meregalli et al., 2004; Hu et al., 2012). 

Rivers et al. (2001), mostraram a importância de avaliar a oxigenação 

tecidual, e concluíram que adequado nível de oxigenação tecidual monitorado pela 

ScVO2 pode reduzir a mortalidade na UTI em até 15%. Além disso, estudos apontam 

que níveis elevados de lactato arterial na admissão e após 12 horas de pós-

operatório de cirurgia cardíaca separam sobreviventes e não sobreviventes 

(Meregalli et al., 2004; Hu et al., 2012). Particularmente pacientes com DVE, devido 

à baixa eficiência para ejeção do sangue do ventrículo esquerdo (VE) para o 

sistema, pela deficiência na contratilidade, cursam com um desequilíbrio maior entre 

a oferta e a demanda de oxigênio, consequentemente maior lactato arterial e menor 

ScVO2 (Holm et al., 2011). 

No período de pós-operatório imediato de CRM, o coração passa por um 

período de maior vulnerabilidade devido ao período de isquemia e pela manipulação 

cardíaca, o que leva a redução do desempenho cardíaco a curto prazo, podendo 
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alterar mais ainda a perfusão tecidual (Holm et al., 2011). Além disso, a literatura 

demonstra um declínio da ScVO2 durante a mobilização desses pacientes no 

primeiro e segundo dias de pós-operatório, que pode ser explicado por essa redução 

da resposta cardíaca compensatória (Kirkeby-Gastard et al., 2005). Neste cenário, 

uma estratégia de ressuscitação mais definitiva envolve manipulação direcionada 

para pré-carga, pós-carga e contratilidade, a fim de alcançar o equilíbrio entre a 

entrega e a demanda de oxigênio sistêmico (Rivers et al., 2001).  

Evidências apontam que o uso da ventilação mecânica não invasiva (VMNI) 

pode melhorar o desempenho cardíaco por diminuir o esforço inspiratório e a pós-

carga de VE (Acosta et al., 2000; Pinsky, 2005; Noda et al., 2007; Khayat et al., 2008; 

Mehta et al., 2009; Kallet et al., 2009; Cabrini et al., 2013). No entanto, existe uma 

escassez de estudos que comprovem se a VMNI por melhorar o desempenho 

cardíaco poderia ser capaz de influenciar a perfusão tecidual em pacientes com DVE 

após CRM. Portanto o presente estudo nos incentivou a responder a seguinte 

questão: será que a aplicação da VMNI por melhorar o desempenho cardíaco em 

pacientes com DVE, poderia influenciar na perfusão tecidual de pacientes no pós-

operatório precoce de CRM? 

 

1.1 Objetivo 

 

Avaliar os efeitos agudos da VMNI nos valores de ScVO2 e lactato arterial nos 

pacientes com DVE no pós-operatório imediato de CRM. 
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2.1 Doença arterial coronariana 

 

A DAC é a principal causa de morte no mundo. É uma síndrome caracterizada 

por comprometimento da circulação das coronárias, devido a uma disfunção 

endotelial ou a alterações do tônus vascular, resultando em uma redução da oferta 

de oxigênio a nível celular (Grech, 2003, Cesar et al., 2014, Thomas et al., 2017). 

O principal sintoma é a presença de angina, caracterizada por dor ou 

desconforto em quaisquer das seguintes regiões: tórax, epigástrio, mandíbula, 

ombro, dorso ou membros superiores. Pode ser desencadeada ou agravada com a 

atividade física ou estresse emocional, mas em muitos casos pode surgir ao repouso 

e pode vir acompanhada de outros sinais e sintomas como, sudorese, náusea, 

vômito, palidez, dispneia, hemoptise, tosse e síncope (Cesar et al., 2014). 

Normalmente a DAC é decorrente de uma placa ateromatosa nas artérias 

coronárias, composta por uma camada fibrosa e uma camada lipídica 

(principalmente LDL). Quando essa placa atinge mais de 50% de estenose (ou mais 

de 75% na redução da área seccional) ou rompimento da placa (com o rompimento, 

plaquetas aderem aos componentes subendoteliais expostos, que promovem a 

ativação e agregação), o fluxo sanguíneo é reduzido nas artérias coronárias, 

reduzindo o aporte de oxigênio para os tecidos, causando a angina (Grech, 2003, 

Thomas et al., 2017). 

O componente inflamatório tem um papel central na fisiopatologia das 

doenças cardíacas, principalmente DAC e insuficiência cardíaca, portanto 

mediadores inflamatórios parecem ter valor prognóstico importante nessas doenças. 

Na DAC, tanto a formação quanto a ruptura da placa aterosclerótica envolvem um 

processo inflamatório, pela ativação de macrófagos e leucócitos em ambos os 

momentos, além das plaquetas, com consequente formação de trombos (Thomas et 

al., 2017). 

Fatores como tabagismo, hipercolesteremia, diabetes, história familiar de 

DAC e hipertensão são os principais fatores de risco. Para um diagnóstico mais 

preciso, exames como eletrocardiograma (ECG) e análise de marcadores de 
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isquemia miocárdica (troponina, CPK e CKMB) são realizados assim que haja a 

hipótese de DAC (Cesar et al., 2014). 

O termo infarto agudo do miocárdio (IAM) deve ser utilizado quando há 

evidência de necrose miocárdica em um contexto clínico de isquemia com elevação 

de marcadores de necrose miocárdica (preferencialmente troponina) acompanhado 

de sintomas citados anteriormente; desenvolvimento de novas ondas Q no ECG; 

alterações significativas no segmento ST, na onda T, ou BRE novo; evidência, em 

exame de imagem, de perda de miocárdio viável ou de nova alteração segmentar de 

contratilidade ventricular; identificação de trombo intracoronariano por angiografia ou 

necropsia (Grech, 2003, Piegas et al., 2015).  

O diagnóstico diferencial entre IAM com ou sem supradesnível do segmento 

ST depende exclusivamente do aparecimento ou não deste tipo de alteração ao 

ECG. Caso não haja alterações eletrocardiográficas, o que diferencia o IAM sem 

supra ou angina instável é a elevação ou não dos marcadores de necrose 

miocárdica (Grech, 2003). 

 Pacientes de risco moderado a alto com sinais de isquemia, têm indicação de 

realização de cinecoronariografia, que permite a visualização direta da luz coronária, 

com avaliação da extensão e gravidade das obstruções, e análise das funções 

ventriculares diastólica e sistólica, global e regional (Piegas et al., 2015). Por ser um 

exame diagnóstico de lesões arteriais nas coronárias, permite estratificação para 

decisão de abordagem (tratamento medicamentoso, angioplastia ou CRM). 

 

2.1.1 Disfunção ventricular esquerda 

  

 A patogênese da DAC é guiada inicialmente pela aterosclerose, trombose, 

inflamação e dano às células cardíacas, que, a depender do grau de lesão (necrose 

gerada por hipóxia das células miocárdicas) pode levar a disfunção miocárdica 

(Thomas et al., 2017). A prevalência de DVE em pacientes após infarto agudo do 

miocárdio (IAM) tem sido estimada em 27 a 60% dos casos, dependendo da 

terapêutica aplicada e do tempo de avaliação e intervenção (Swiatkiewicz et al., 

2012). 



Estado da arte  7 

 

 

 

A DVE é caracterizada pela inabilidade do ventrículo esquerdo de suprir a 

perfusão e oxigenação exigida pelos tecidos, causadas principalmente pela redução 

da contratilidade do VE e, portanto, essa redução do débito cardíaco é responsável 

pela inapropriada perfusão tecidual (Bocchi et al., 2012). 

Estudos apontam que o desenvolvimento de DVE após IAM está muito 

relacionado a infartos de parede anterior e principalmente infartos extensos, além da 

presença da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) menor que 40% no 

momento de alta hospitalar. Dessa forma, pode-se afirmar que o desenvolvimento 

de DVE após um evento cardíaco isquêmico depende do grau da presença de 

stunning miocárdico causado pela hipóxia e necrose do músculo cardíaco e da área 

de reperfusão do miocárdio após intervenção, principalmente em pacientes com 

infarto de parede anterior (Swiatkiewicz et al., 2012). 

Os pacientes com insuficiência cardíaca crônica apresentam factível limitação 

da capacidade funcional com restrições na execução das atividades de vida diária. A 

coexistência da baixa perfusão, sedentarismo, uso de medicação, depleção 

nutricional, estresse oxidativo, inflamação sistêmica compõem o cenário de fatores 

que determinam a disfunção muscular periférica e respiratória culminando em 

limitação funcional com significativa repercussão na qualidade de vida dos pacientes 

(Gosker et al., 2003; Borghi-Silva et al., 2008). 

Dessa forma, como a DAC é uma doença crescente e de alta prevalência no 

Brasil e no mundo, dentre vários métodos alternativos de tratamento, a CRM tem 

sido proposta como tratamento seguro com melhora dos sintomas anginosos, 

aumento da sobrevida e melhor qualidade de vida, principalmente aqueles de mais 

alto risco (Eagle et al., 2004). 

 

2.2 Cirurgia de revascularização do miocárdio 

 

Devido à alta taxa de morbimortalidade, a DAC tem sido amplamente 

estudada a fim de discutir qual melhor tratamento para promover maior sobrevida 

bem como qualidade de vida para esses pacientes. De forma geral, os estudos 
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apontam que a cirurgia cardíaca tem mostrado ser um procedimento capaz de salvar 

vidas para pacientes com DAC (Balzer et al., 2015). 

Em 2000, o estudo MASS II mostrou que não há diferença quanto à 

mortalidade entre CRM, angioplastia ou tratamento medicamentoso, porém a longo 

prazo, a CRM era superior quanto a novos eventos isquêmicos. Em seguida, em 

2007, o estudo BARI 2D mostrou que em relação aos pacientes diabéticos não há 

diferença entre CRM e angioplastia quanto à mortalidade, porém a CRM mais uma 

vez mostrou-se superior quanto a novos eventos isquêmicos. Em 2009, o estudo 

SYNTAX mostrou que a angioplastia apresenta maior mortalidade, maior número de 

AVC, novo infarto ou necessidade de nova abordagem quando comparados à CRM 

em pacientes triarteriais ou com DAC predominantemente com acometimento de 

artérias que irrigam VE. 

O estudo STICH (2011) selecionou pacientes com FEVE menor que 35% para 

serem alocados para CRM e tratamento clínico otimizado e o outro grupo somente 

tratamento clínico otimizado. No desfecho primário de mortalidade, houve vantagem 

para o tratamento cirúrgico. Os desfechos clínicos secundários também mostraram 

vantagens para o grupo da cirurgia, incluindo uma queda de 19% no risco de morte 

de causa cardiovascular e uma queda de 26% no desfecho composto de morte por 

todas as causas ou hospitalização cardiovascular. Os pacientes do grupo submetido 

a CRM também apresentaram ganhos significativos quanto à melhora de qualidade 

de vida, mostrando que a CRM é mais efetiva que o tratamento clínico com melhor 

prognóstico e qualidade de vida nesses pacientes. 

 

2.2.1 Anestesia geral e esternotomia mediana 

 

O reconhecimento do dano na perfusão microcirculatória como parte da 

fisiopatologia da sepse, tem sido estendido para os pacientes no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca, como reflexo do impacto da anestesia geral, da cirurgia por si só e 

das complicações cardiovasculares no pós-operatório (Koning et al., 2013). 

Anestesia geral e bloqueadores neuromusculares, combinados com tempo 

prolongado em posição supina resultam no relaxamento do diafragma e 
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consequente elevação de cúpulas, relaxamento da parede torácica, que altera a 

complacência torácica e desvio de fluxo sanguíneo do abdome para o tórax. A 

combinação destes fatores leva a um desequilíbrio na relação ventilação-perfusão e 

shunt pulmonar. Além disso, os anestésicos inalatórios reduzem o drive ventilatório, 

predispondo a um aumento no gradiente alvéolo-arterial, gerando hipoxemia e 

atelectasia (Guizilini et al., 2007; Lakshminarasimhachar et al., 2016). 

A esternotomia mediana, devido à abertura da caixa torácica, leva a redução 

das pressões pulmonares, piorando a mecânica de caixa torácica, prejudica a 

expansibilidade e aumenta a dor no pós-operatório, contribuindo para disfunção 

pulmonar (Wynne et al., 2004). Guizilini et al., (2010) demonstraram que a 

miniesternotomia minimiza tais efeitos deletérios, ou seja, esses pacientes 

apresentaram melhor preservação e recuperação da função pulmonar quando 

comparados a esternotomia mediana no pós-operatório precoce de CRM.  

 

2.2.2 Circulação extracorpórea  

 

O uso da circulação extracorpórea (CEC) na CRM tem um impacto importante 

no prejuízo da microcirculação e oxigenação pulmonar e tecidual. Entretanto, 

pacientes submetidos à CRM sem uso de CEC também apresentam redução da 

microcirculação e oxigenação devido à manipulação cirúrgica e posição do coração 

durante a cirurgia, embora a reação inflamatória seja menos significante quando a 

CEC não é realizada (Backer et al., 2009; Koning et al., 2013).  

A mudança na fisiologia da perfusão sistêmica para a CEC usando uma 

máquina coração-pulmão é associada com uma mudança abrupta na natureza do 

perfil circulatório. Ao longo dos anos, essas mudanças incluíram hipotensão, 

hemodiluição, hipotermia, hiperoxemia, parada cardíaca e mudança no fluxo (pulsátil 

ou não). Atualmente tem se estudado muito quanto a outros efeitos, incluindo a 

redução da entrega de oxigênio para órgãos vitais, shunting funcional e redução na 

microcirculação como reflexo da queda das células vermelhas sanguíneas, 

carreadoras de oxigênio, e do baixo fluxo sanguíneo por si só. Esses fatores levam a 

uma limitação difusional e prejuízo na perfusão tecidual (Koning et al., 2013). 
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No entanto, o maior motivo de disfunções pulmonares, bem como 

perfusionais no pós-operatório de CRM com CEC é devido aos efeitos da resposta 

inflamatória aguda pulmonar e sistêmica, devido à passagem do sangue pela 

superfície hipotérmica e não endotelizada das cânulas de CEC.  

Além disso, com o início da CEC durante a cirurgia, a cessação da ventilação 

pulmonar resulta em colapso pulmonar temporário, com insuficiente distensão 

alveolar para ativar a produção de surfactante, o que gera retenção de secreção e 

atelectasia (Wynne et al., 2004). Portanto, independente da técnica utilizada, a CEC 

gera injúria pulmonar e retarda a recuperação da função respiratória (Guizilini et al., 

2004). 

 

2.2.3 Uso da artéria torácica interna esquerda e pleurotomia 

 

A CRM utilizando enxertos da artéria torácica interna esquerda (ATIE) 

apresenta benefícios como menor reincidência de angina e contribui para melhora 

da qualidade de vida dos pacientes submetidos à cirurgia. No entanto, a dissecção 

desta artéria, na maioria das vezes implica no pinçamento e consequente abertura 

pleural, que aumenta o grau de disfunção pulmonar e as chances de complicações 

pulmonares no pós-operatório (Wynne et al., 2004; Guizilini et al., 2004). A técnica 

mais utilizada para dissecção da ATIE é a técnica de esqueletonização, que consiste 

na dissecção da artéria com o mínimo de lesão dos tecidos adjacentes e melhor 

preservação da integridade pleural.  

Guizilini et al., 2007 mostraram que pacientes submetidos a CRM sem CEC 

com pleura intacta determina menor deterioração da função pulmonar no pós-

operatório quando comparados a técnica convencional ou seja pleurotomia com 

consequente drenagem pleural. Esse fato ocorre devido à abertura da pleura parietal 

(totalmente inervada) fricção do dreno entre as costelas durante a respiração e 

aumento a dor devido à irritação dos nervos intercostais. Como consequência, o 

paciente assume um padrão respiratório superficial, a capacidade de tosse é 

reduzida, aumentando a retenção de secreção, atelectasia e agravamento da 
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hipoxemia, retardando o processo de recuperação da função pulmonar (Guizilini et 

al., 2004; Guizilini et al., 2007). 

Outro fato importante é que a posição do dreno pleural interfere no grau de 

disfunção pulmonar e consequentemente complicações pulmonares no período do 

pós-operatório. Guizilini et al., 2004 concluíram que dreno pleural na posição 

subxifoidea causa menor disfunção dos volumes e capacidade pulmonares no pós-

operatório precoce comparado a inserção intercostal. Posteriormente outro estudo 

demonstrou que não é a pleurotomia em si que determina maior disfunção e 

comprometimento pulmonar e sim o caminho que o dreno percorre (Guizilini et al., 

2012). Estes autores concluíram que pacientes submetidos a CRM com pleurotomia 

e dreno pleural subxifoide apresentam disfunção pulmonar similar a pacientes com 

pleura intacta. 

 

2.3 Perfusão tecidual após cirurgia de revascularização do miocárdio 

 

 A perfusão tecidual reflete o equilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio 

pelos tecidos. A hipóxia tecidual, portanto, pode ser definida por inadequada 

oxigenação celular. A oxigenação dos tecidos é sempre mais baixa do que a 

oxigenação arterial devido ao gradiente necessário para carregar as moléculas de 

oxigênio dos capilares para as células (Abdelmalak 2013). 

 Estudos apontam que alteração nos marcadores de perfusão tecidual como 

ScVO2 e lactato arterial indica piores resultados a curto prazo em pacientes 

submetidos a CRM (Holm et al., 2011). Valores anormais de ScVO2 e lactato arterial 

imediatamente após a cirurgia têm sido usados para detectar hipoperfusão tecidual e 

ambos são preditores independentes de risco de complicações pós-operatórias (Hu 

et al., 2012). 

 

2.3.1 Saturação venosa central de oxigênio 

 

A ScVO2 reflete o equilíbrio entre a entrega e a demanda de oxigênio. A 

entrega de oxigênio é determinada pelo débito cardíaco e a disponibilidade dos 
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carreadores de oxigênio, enquanto a demanda de oxigênio reflete o estado 

metabólico atual (Svenmarker et al., 2013; Balzer et al., 2015). 

O sucesso do uso da ScVO2 como marcador de perfusão e direcionador de 

manejo hemodinâmico em pacientes sépticos levou ao aumento de estudos do uso 

da ScVO2 como parâmetro também em pacientes cirúrgicos. Para mensuração da 

ScVO2, é necessário um cateter venoso central, localizado na veia cava superior. 

Alterações nesse marcador refletem distúrbios circulatórios durante períodos de 

hipóxia, hemorragia e sua subsequente ressuscitação (Pearse et al., 2005). 

Baixos valores de ScVO2 durante a CEC, por exemplo, são interpretados com 

aumento da extração de oxigênio da periferia devido a entrega de oxigênio ser 

inadequada para sustentar o consumo. Até certo ponto, há um aumento da taxa de 

extração de oxigênio, suficiente para não precisar ativar o sistema anaeróbio para 

oxigenar os tecidos. Ultrapassando esse ponto, há necessidade da ativação do 

sistema anaeróbio, marcado pela elevação concomitante do lactato arterial (Ranucci 

et al., 2010). Holm et al., (2011) demonstraram que em pacientes submetidos a 

CRM, valores de ScVO2 abaixo do normal na admissão à UTI estima o estado 

hemodinâmico e prediz mortalidade e morbidade em 30 dias e 5 anos. Além disso, 

no pós-operatório o consumo de oxigênio é reduzido por outros fatores inerentes à 

manipulação cirúrgica, como dor, uso de CEC, anestesia geral, esternotomia 

mediana e mudança da temperatura corporal (Pearse et al., 2005). 

Estudos anteriores relataram ScVO2 e lactato arterial como importantes 

preditores independentes de morbidade e mortalidade no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca (Polonen et al., 2000; Backer et al., 2009; Ranucci et al., 2010; Holm et al., 

2011; Hu et al., 2012). Um estudo recente aponta que ScVO2 mais baixa (< 68%) ou 

mais alta (> 80%) que o normal pode refletir em um aumento na taxa de extração de 

oxigênio para suprir as demandas orgânicas, iniciando, assim, a produção de 

energia anaeróbia e acúmulo de lactato arterial (Balzer et al., 2015)  

 Sabe-se que a adaptação fisiológica da entrega de oxigênio assume a função 

cardíaca normal combinada à quantidade suficiente de carreadores de oxigênio. Em 

uma situação de comprometimento da função cardíaca ou anemia, o que pode 
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acontecer em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca, o valor da ScVO2 

pode sofrer alterações (Svenmarker et al., 2013).  

 

2.3.2 Lactato arterial 

 

 Hiperlactatemia é uma condição complexa que pode ser gerada a partir de 

uma redução de oxigenação tecidual, levando ao aumento do metabolismo 

anaeróbio e uma produção excessiva de piruvato (que é convertido em lactato), que 

é o mais comum em pacientes cirúrgicos, e vem acompanhado pela redução da 

ScVO2. Pode também ocorrer pela inabilidade dos tecidos de captar o oxigênio 

ofertado, e sua concentração depende do equilíbrio da produção com eliminação 

pelo fígado (Ranucci et al., 2010). 

A oxigenação regional é muito mais governada por mecanismos regulatórios 

locais, e as terapêuticas são difíceis de influenciar. Um componente de grande 

importância nesse contexto é a disponibilidade de oxigênio, em que 90% é utilizado 

pela atividade mitocondrial na produção de ATP. Um estado de deficiência de 

oxigênio irá prontamente levar a hipóxia celular e desenvolver hiperlactatemia e se 

não tratado adequadamente, pode levar a falência orgânica, afetando 

significantemente a taxa de sobrevivência após a cirurgia cardíaca (Svenmarker et 

al., 2013). 

 Com relação ao lactato após CRM, Hu et al. (2012) apontam seu papel 

prognóstico. O lactato de 24 horas foi apontado como preditor de mortalidade, tempo 

de UTI e de internação, por ser um marcador mais preciso de hipoperfusão. Outros 

estudos demonstram também que lactato alto combinado com ScVO2 baixa podem 

predizer piores resultados a curto e longo prazo por indicarem baixa entrega de 

oxigênio aos tecidos (Holm et al., 2011; Hu et al., 2012; Svenmarker et al., 2013; 

Balzer et al., 2015). 

 

2.3.3 Manipulação da contratilidade miocárdica para melhora da 

perfusão tecidual 
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2.3.3.1 Drogas inotrópicas 

 

A piora aguda da função de VE é comumente tratada farmacologicamente 

com medicações intravenosas de agentes inotrópicos positivos ou, em casos mais 

graves, com suporte mecânico de aumento de débito cardíaco. Atualmente, os 

agonistas beta-adrenérgicos e inibidores de fosfodiesterase são os mais utilizados 

na prática clínica nesse contexto (Bozhinovska et al., 2016). 

Além disso, é comum hipotensão na saída de CEC, tanto pela liberação de 

mediadores inflamatórios quanto pela manipulação cardíaca, e a hipotensão tem 

relação direta com a perfusão microcirculatória. Para o manejo da hipotensão e 

choque no intra ou pós-operatório de cirurgia cardíaca, volume ou intervenções 

farmacológicas são bem descritas, como o uso de vasopressores (Koning et al., 

2013). Os beta-adrenérgicos aumentam o débito cardíaco, índice cardíaco e índice 

de volume de ejeção pelo aumento da produção de adenosina monofosfato cíclica 

(cAMP) intracelular e influxo de cálcio para os miócitos. Os inibidores de 

fosfodiesterase, como o milrinone, também inibem a degradação do cAMP. O 

levosimedan é um novo agente inotrópico que age na classe da síntese de cálcio, 

que aumenta a contratilidade miocárdica pelo aumento da sensibilidade da troponina 

pelo cálcio sem o aumento do consumo de oxigênio miocárdico (Bozhinovska et al., 

2016). 

 

2.3.3.2 Ventilação mecânica não invasiva 

 

A VMNI é um recurso amplamente utilizado para prevenção e tratamento de 

complicações pulmonares decorrentes de cirurgias cardíacas, resultado da 

anestesia geral, posição supina por tempo prolongado, esternotomia mediana, uso 

de CEC e pleurotomia com consequente drenagem pleural. A disfunção pulmonar é 

inerente a CRM, nos primeiros dias de pós-operatório, os pacientes apresentam 

ventilação com volumes reduzidos, compensados com frequência respiratória 

elevada para ajuste de pH, que quando não tratado adequadamente, contribui para 

o desenvolvimento de atelectasia e restrição pulmonar (Matte et al., 2000; Al Jaaly et 
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al., 2013). A aplicação de pressão positiva leva ao aumento linear do diâmetro 

alveolar, favorecendo as trocas gasosas devido ao aumento da capacidade residual 

funcional e aumento da área de superfície de troca gasosa entre o epitélio alveolar e 

o endotélio capilar, além do recrutamento e estabilização dos alvéolos colapsados e 

aumenta a aeração dos alvéolos menos ventilados (Barros et al., 2007; Kallet et al., 

2009). 

O estudo de Matte et al. (2000) mostrou um aumento no volume pulmonar de 

18% com uso de pressão positiva com um nível pressórico e de 26% com uso de 

pressão positiva com dois níveis pressóricos em pacientes no pós-operatório de 

CRM, reduzindo assim a taxa de complicações pulmonares. Barros et al., (2007), em 

um estudo com pacientes clínicos com DVE, mostraram que a VMNI favoreceu a 

diminuição do trabalho respiratório e do consumo de oxigênio pelo aumento do fluxo 

inspiratório e diminuição do shunt intrapulmonar. 

A aplicação de pressão positiva, pelo aumento do volume corrente, reduz a 

intensidade e duração da contração dos músculos inspiratórios, reduzindo o trabalho 

respiratório, que ocorre pelo aumento da pressão transpulmonar (diferença da 

pressão alveolar e pressão pleural), que minimiza o roubo de fluxo sanguíneo para o 

sistema respiratório durante o uso da VMNI (Matte et al., 2000; Kallet et al., 2009).   

Além dos efeitos pulmonares, grandes ensaios clínicos randomizados 

demonstraram que  a ventilação com pressão positiva (com um nível pressórico, 

pressão positiva contínua nas vias aéreas ou com dois níveis pressóricos), podem 

melhorar o desempenho cardíaco de  pacientes com IC, com aumento significativo 

da FEVE, sendo indicado como terapia suplementar ao tratamento farmacológico 

(Acosta et al., 2000; Khayat et al., 2008; Kallet et al., 2009; Duiverman et al., 2016).  

Em 1992, Baratz et al., observaram um aumento a cerca de 400ml no débito 

cardíaco em pacientes com DVE em uso de VMNI, que retornavam para o basal 

após descontinuação do uso, mostrando que essa melhora do débito cardíaco tem 

relação direta com o uso da pressão positiva, como diminuição da pré-carga de VE e 

aumento da pressão intratorácica. Os autores ainda atribuem essa melhora ao 

aumento do oxigênio arterial e melhora da entrega para os tecidos, melhorando a 

oxigenação ventricular e, consequentemente, da função inotrópica. Acosta et al. 
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(2000) mostraram que uma hora de VMNI, um nível pressórico em pacientes com 

insuficiência cardíaca também melhorou debito cardíaco e índice cardíaco pela 

redução da pós-carga de VE. Khayat et al. (2008), em estudo piloto controlado e 

randomizado sugerem que a aplicação VMNI com dois níveis pressóricos é superior 

ao CPAP (um nível pressórico) em melhorar a FEVE em paciente com DVE. Este 

estudo demonstrou uma redução na pressão de enchimento ventricular, da 

regurgitação mitral e aumento da FEVE. Após 2 horas de aplicação, houve melhora 

da função sistólica, do consumo de energia pelo miocárdio e redução do trabalho 

respiratório. Após semanas, a pressão positiva mostrou melhora da FEVE, 

diminuição da pressão transmural e da hipertrofia do ventrículo esquerdo e aumento 

no índice cardíaco.  

Evidências apontam que os principais mecanismos envolvidos nesses 

benefícios são: aumento da oferta de oxigênio para o miocárdio, melhorando a 

oxigenação do ventrículo e, portanto, sua função inotrópica (Baratz et al., 1992; 

Acosta et al., 2000; Khayat et al., 2008); diminuição da pré-carga e da pós-carga de 

VE por meio do aumento da pressão intratorácica que diminui a pressão transmural 

de VE, diminuindo o raio do coração de acordo com a lei de Laplace e aumentando 

sua força sistólica (Acosta et al. 2000; Mehta et al., 2009); redução da atividade 

simpática cardíaca, que diminui o trabalho sistólico de VE e também o consumo de 

oxigênio pelo miocárdio com melhora do volume sistólico (Steiner et al., 2007). 

Em 2006, Wittmer et al. mostraram um aumento na capacidade de exercício 

em pacientes com insuficiência cardíaca após tratamento com uso de CPAP por 30 

minutos. Resultados similares foram observados por Steiner et al., (2007) em um 

protocolo de CPAP noturno, mesmo para pacientes sem apneia do sono.  

Durante a VMNI observa-se também uma redução da FC, devido à resposta 

compensatória da melhora da contratilidade miocárdica e devido ao fato de que o 

retorno venoso é relativamente poupado pelas mudanças compensatórias da média 

de pressão arterial, que resulta no aumento do tônus simpático, reduzindo 

concomitantemente a frequência respiratória (Acosta et al., 2000; Bradley et al., 

2005; Steiner et al., 2007; Duiverman et al., 2016).  
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Em situações de aumento do trabalho respiratório em pacientes com função 

ventricular preservada, há um aumento de cerca de 5% no consumo de oxigênio 

pela musculatura inspiratória, enquanto em pacientes com DVE esse consumo sobe 

para cerca de 25%, portanto o fluxo sanguíneo para demais órgãos reduz, levando a 

hipoperfusão e acidose lática e aumento da ScVO2, pela ativação do sistema 

anaeróbio (Pinsky, 2005). 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 MÉTODO 
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3.1 Desenho e local do estudo 

 

 O atual estudo transversal foi realizado na Unidade de Pós-operatório de 

Cirurgia Cardíaca do Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo 

entre Junho de 2015 a Agosto de 2016.  

 

3.2 Aspectos éticos 

 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

seres humanos da Unifesp (parecer número 1.156.460) e registrado no Clinical 

Trials (NCT02767687). Mediante as explicações dos procedimentos envolvidos no 

neste estudo, os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

3.3 Pacientes 

 

Foram estudados 100 pacientes submetidos à CRM com DVE e com 

indicação cirúrgica eletiva, admitidos na UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca, 

segundo os critérios de inclusão e exclusão a seguir. 

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Ambos os sexos; idade entre 35 e 75 anos; fração de ejeção de ventrículo 

esquerdo menor 45%; pacientes sob VMNI na chegada a UTI, presença de cateter 

venoso central e cateter arterial de pressão invasiva no pós-operatório imediato; 

termo de consentimento livre e esclarecido assinado. 

 

3.3.2 Critérios de exclusão 

 

Presença de doença pulmonar aguda ou crônica; presença de doença 

neurológica; indicação cirúrgica de urgência; obesidade mórbida; instabilidade 
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hemodinâmica; rebaixamento do nível de consciência; pneumotórax não drenado; 

reintubação; intolerância a VMNI; extubação no centro cirúrgico ou após 24 horas de 

VMI; falha de extubação; intolerância a VMNI. 

 

3.4 Protocolo do estudo  

 

3.4.1 Pré-operatório 

 

Os dados da história e do exame clínico foram registrados em uma ficha de 

avaliação detalhada contendo diagnósticos, fatores de risco para doença arterial 

coronariana (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia e hábito 

tabagístico) e doenças associadas.  

No pré-operatório todos os pacientes receberam informações em relação ao 

procedimento cirúrgico e a importância da fisioterapia no pós-operatório. Além disso, 

todos os pacientes foram submetidos no pré-operatório a ecocardiografia 

transtorácica para avaliar os aspectos morfológicos e funcionais dos ventrículos 

esquerdo para determinar a FEVE (já rotina no serviço). 

 

3.4.2 Intraoperatório 

 

Os sujeitos do estudo foram submetidos aos mesmos procedimentos 

anestésicos (Midazolan e mantidos com sulfentanil e isofluorano) e ventilados 

mecanicamente a Volume Assisto-controlado com volume corrente de 8ml/kg de 

peso predito e frequência respiratória para manter normocapnia, sem pressão 

positiva expiratória final (PEEP) e fração inspirada de oxigênio (FiO2) para manter 

saturação de oxigênio acima de 90%.  

A CRM foi realizada por esternotomia mediana, com enxerto da artéria 

torácica interna (ATIE) e complementada com pontes adicionais de veia safena. 

Quando submetidos a CRM com CEC, foi realizada a canulação da artéria aorta 

ascendente e canulação venosa, após passar pelo sistema de heparinização para 

manter ativado o tempo de coagulação acima de 480 segundos. A proteção 
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miocárdica foi realizada usando uma solução cardioplégica hipotérmica intermitente, 

associada a hipotermia sistêmica leve (34ºC). Quando realizada CRM sem CEC, foi 

realizada com o estabilizador de sucção Octopus 3 (Medtronic, Inc, Minneapolis, 

MN), e para manter a normotermia, foi utilizado colchão aquecido durante toda a 

cirurgia. Após o fechamento do tórax, em caso de abertura acidental da pleura, um 

dreno tubular foi inserido e exteriorizado via subxifóide. Em todos os pacientes foi 

alocado um dreno subesternal tubular localizado no mediastino e exteriorizado por 

via subxifóide. 

 

3.4.3 Pós-operatório 

 

 Após o procedimento cirúrgico, todos os pacientes foram transferidos para a 

UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Durante a ventilação mecânica invasiva 

(VMI), os pacientes foram ventilados a Volume Assisto-controlado, com VC de 6 a 

8ml/kg de peso predito, PEEP de 10cmH2O e FiO2 de 40%. A extubação foi 

realizada de acordo com protocolo institucional, e logo após, instalada máscara de 

venturi a 40% por 20 minutos. Sequencialmente, a VMNI foi instalada por meio de 

uma máscara orofacial e utilizando o ventilador mecânico Servo-s (Maquet Holding 

B.V. & Co. KG, Rastatt, Germany), com dois níveis de pressão (pressão de suporte e 

PEEP) durante uma hora. A pressão inspiratória foi ajustada para manter um VC de 

6 a 8ml/kg de peso predito, PEEP de 10cmH2O e FiO2 de 40%. Após a aplicação da 

VMNI, os pacientes retornaram para máscara de venturi a 40% por 20 minutos. O 

mesmo protocolo analgésico foi administrado com 100mg de cloridrato de tramadol 3 

vezes ao dia. 

 

3.4.3.1 Protocolo do estudo – Avaliação dos marcadores de perfusão 

tecidual 

 

 No pós-operatório imediato, amostras sanguíneas foram coletadas para 

avaliação dos marcadores de perfusão tecidual. Amostras sanguíneas para análise 

da ScVO2 foram obtidas do cateter venoso central e amostras sanguíneas para 
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análise do lactato arterial foram coletadas do cateter inserido na artéria radial, 

comumente utilizado para mensuração da pressão arterial invasiva. As amostras 

sanguíneas foram coletadas em cinco momentos: 1) no período intraoperatório 

(após indução anestésica); 2) vinte minutos após a chegada à UTI (sob ventilação 

mecânica invasiva); 3) vinte minutos após extubação (em respiração espontânea); 4) 

após uma hora de VMNI; 5) vinte minutos após a descontinuação da VMNI. 

  

3.5 Análise estatística 

 

Os dados categóricos foram expressos em valores absolutos (n) e relativos 

(%). As variáveis contínuas e semicontínuas foram expressas em média e desvio 

padrão. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para analisar a normalidade da 

distribuição dos dados. O teste ANOVA one-way com o teste Tukey post hoc foi 

usado para a análise dos dados do mesmo paciente em diferentes tempos. O teste 

ANOVA two-way com o teste Tukey post hoc foi usado para análise dos pacientes 

com e sem CEC nos diferentes tempos. Foi considerado estatisticamente 

significante p < 0,05. A análise dos dados foi realizada utilizando o software Graph 

Prisma 7.0.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 



   Resultados  24 

 

 

 

 Durante o período do estudo foram elegíveis 148 pacientes, dentre eles, 48 

foram excluídos e 100 completaram o estudo, conforme fluxograma (figura 1). As 

características clínicas e demográficas estão expressas na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma do estudo. VMNI: ventilação mecânica não invasiva 

Pacientes excluídos (n = 48)  

Óbito (n = 3)  

Extubados no centro cirúrgico (n = 4)  

Extubados após 24 horas (n = 15) 

Intolerância a VMNI (n = 5) 

Instabilidade hemodinâmica (n = 5) 

Falha na extubação (n = 2) 

Doença pulmonar prévia (n = 14) 

 
  

Pacientes elegíveis (n = 148) 
 

Pacientes analisados (n = 100) 
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Tabela 1 – Características clínicas e demográficas dos pacientes  
 

Variáveis n = 100 

Idade (anos)  53,5 ± 13,9 

Gênero (M/F) 44/56 

FEVE 39 ± 5 

Hipertensão (%) 76 

Diabetes (%) 36 

Dislipdemia (%) 24 

Tabagismo (%) 48 

Doença renal crônica (%) 6 

IAM prévio (%) 16 

EuroScore II 3,54 ± 0,76 

CRM sem CEC 

CRM com CEC 

40 

60 

 Tempo de CEC (minutos) 97,7 ± 30,5 

 Tempo de anóxia (minutos) 73,1 ± 26,3 

Número de enxertos 2,3 ± 0,8 

Perfusão tecidual após indução 

anestésica 

 

           ScVO2 (%) 76 ± 5,9 

           Lactato arterial (mmol/L) 2,2 ± 0,8 

Tempo de VMI (horas) 14,96 ± 5,22  

FiO2 na admissão da UTI 0,37 ± 0,25 

 
Dados expressos em media ± desvio padrão. FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; IAM: 
infarto agudo do miocárdio; CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio; CEC: circulação 
extracorpórea; VMI: ventilação mecânica invasiva; ScVO2: saturação venosa central de oxigênio; 
FiO2: fração inspirada de oxigênio. 

 

Um aumento significante nos níveis de lactato arterial e queda na ScVO2 

foram observados na chegada à UTI em comparação aos valores intraoperatórios 

(pós-anestésico) (p < 0,01). Após a extubação, em respiração espontânea, a ScVO2 
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diminuiu significantemente (p < 0,01) e o lactato arterial aumentou, embora não 

estatisticamente significante (p = 0,21) comparados à admissão, quando os 

pacientes estavam sob VMI (Figura 2).  

 Durante a aplicação da VMNI, a ScVO2 aumentou significantemente (aumento 

de 6,34%, p < 0,01, Figura 2A) e o lactato arterial diminuiu significantemente 

(redução de 11,77%, p < 0,01, Figura 2B) comparado aos valores de respiração 

espontânea (após extubação).  Após 20 minutos da remoção da VMNI, a ScVO2 

não mostrou diferenças durante e após a VMNI, mantendo valores mais altos 

quando comparados ao momento da extubação (p < 0,01; Figura 2A). Resultados 

similares foram observados com relação ao lactato arterial (p = 0,01; Figura 2B). 

 

  

Figura 2 – Mudanças sequenciais da ScVO2 (A) e lactato arterial (B) no cinco momentos 

avaliados: 1) período intraoperatório (após indução anestésica); 2) vinte minutos após a 

chegada à UTI (sob VMI); 3) vinte minutos após extubação (em respiração espontânea); 4) após 

uma hora de VMNI; 5) vinte minutos após a descontinuação da VMNI. ScVO2: saturação venosa 

central de oxigênio; UTI: unidade de terapia intensiva; VMNI: ventilação mecânica não 

invasiva; VMI: ventilação mecânica invasiva. * p < 0,05 para comparação com o momento 1 

(intraoperatório); † p < 0,05 para comparação com o momento 2 (chegada à UTI – sob VMI); ‡ p 

< 0,05 para comparação com o momento 3 (antes da VMNI – em respiração espontânea). 

 

Quando dicotomizados de acordo com o tipo de cirurgia (CRM com ou sem 

CEC), houve um aumento do lactato arterial e queda na ScVO2 em ambos os grupos 

na chegada à UTI em comparação aos valores intraoperatórios (pós-anestésicos) 
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(p< 0,01). A ScVO2 diminuiu após a extubação comparado ao momento da admissão 

(sob VMI) em ambos os grupos (5,51% de queda, p < 0,01 e 4,41% de queda, p = 

0,03, respectivamente) (tabela 2). A respeito do lactato arterial, paciente que foram 

submetidos a cirurgia com CEC tiveram maiores valores de lactato arterial 

comparado aos sem CEC (p < 0,01) (tabela 2). 

Um aumento significante na ScVO2 durante e 20 minutos após a retirada da 

VMNI foi observado em ambos os grupos. O lactato arterial diminuiu durante e 20 

minutos após a retirada da VMNI no grupo sem CEC (p < 0,01), resultados similares 

foram observados no grupo com CEC. No entanto, os pacientes submetidos a CRM 

com CEC apresentaram valores maiores de lactato arterial durante e após a retirada 

da VMNI comparado ao grupo sem CEC (p = 0,01) (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Valores de ScVO2 e lactato arterial nos pacientes submetidos a CRM 

com e sem CEC 

  CRM com CEC (n = 60)            CRM sem CEC (n = 40) 

 

ScVO2 (%) Lactato (mmol/l) ScVO2 (%) Lactato (mmol/l) 

Intraoperatório 76,12 ± 5,73 2,24 ± 0,88 76,15 ± 6,12 2,21 ± 0,69 

Admissão na UTI 67,09 ± 9,77* 3,89 ± 2,21* 68,22 ± 8,66* 2,92 ± 1,74*§ 

Antes da VMNI 63,39 ± 5,63† 3,97 ± 2,61 64,93 ± 4,51† 2,47 ± 0,89§  

Durante a VMNI 66,13 ± 8,58 3,47 ± 2,36†‡ 67,56 ± 9,27‡ 2,37 ± 0,77†§ 

Após VMNI 68,11 ± 7,18 3,32 ± 2,42†‡ 68,03 ± 6,73‡ 2,34 ± 0,96†§ 

Dados expressos em média ± desvio padrão. CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio; 

ScVO2: saturação venosa central de oxigênio; UTI: unidade de terapia intensiva; VMNI: ventilação 

mecânica não invasiva. * p < 0,01 comparado ao momento intraoperatório; † p < 0,01 comparado à 

admissão; ‡ p < 0,01 comparado ao momento antes da VMNI; § p < 0,01 comparado entre grupos.  
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Nesse estudo a VMNI mostrou melhora aguda dos marcadores de perfusão 

tecidual nos pacientes no pós-operatório imediato de CRM em pacientes com DVE, 

expresso pelo aumento nos valores de ScVO2 e redução nos valores de lactato 

arterial durante e imediatamente após a aplicação da VMNI. A maior contribuição 

deste estudo foi demonstrar que a VMNI pode ter um papel importante no manejo 

deste perfil de pacientes devido a capacidade de promover melhora de preditores 

hemodinâmicos em pacientes submetidos a CRM. Para o nosso conhecimento, esse 

foi o primeiro estudo a avaliar os efeitos agudos da VMNI na perfusão tecidual 

especificamente nos pacientes com DVE durante o pós-operatório imediato de CRM. 

Estudos anteriores reportaram ScVO2 e lactato arterial como importantes 

preditores independentes de morbi-mortalidade no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca (Polonen et al., 2000; Meregalli et al., 2004; De Backer et al., 2009; Ranucci 

et al., 2010; Holm et al., 2011; Hu et al., 2012). Destaca-se que o lactato arterial e a 

ScVO2 alterados apresentam uma relação direta com longa hospitalização, maior 

tempo de UTI, uma alta incidência de disfunção orgânica, especialmente disfunção 

renal e pulmonar e sepse (Ranucci et al., 2010), maior uso de vasopressores e 

drogas inotrópicas, maior tempo de ventilação mecânica (Gurgel et al., 2011; Hu et 

al., 2012), menor índice cardíaco e entrega de oxigênio (Pearse et al., 2005) e maior 

mortalidade em 30 dias e 5 anos (Holm et al., 2011). Isso se deve ao fato de que 

valores de ScVO2 mais baixos (< 68%) ou mais altos (> 80%) que o normal pode 

refletir no aumento da taxa de extração de oxigênio para suprir a demanda dos 

órgãos, dando início a produção de energia por meio anaeróbio e acúmulo de lactato 

(Balzer et al., 2015). 

 O presente estudo mostrou que pacientes com DVE admitidos na UTI sub 

VMI apresentaram uma queda significante da ScVO2 após extubação (em respiração 

espontânea). Esse dado corrobora com o estudo de Jubran (2006), que mostrou 

uma importante queda da ScVO2 após extubação, ou seja, após a retirada da 

pressão positiva. Ranucci et al. (2010), reportaram um valor de corte da ScVO2 

abaixo de 68% combinado com lactato de 3 mmol/L como forte preditor para 

mortalidade. Nossos resultados revelaram que com a aplicação da VMNI o lactato 



   Discussão  30 

 

 

 

diminui (cerca de 11%), mantendo abaixo desse limite de 3 mmol/L, e a ScVO2 

aumentou cerca de 6% comparado aos valores de antes da VMNI.  

Especialmente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a hiperlactatemia 

ocorre devido à deficiência no transporte de oxigênio, explicada pela diminuição do 

desempenho cardíaco após a cirurgia, marcado pela redução na função de bomba, 

que, em termos fisiológicos, reflete a inabilidade do coração em manter adequado 

débito de sangue para manter a demanda sistêmica. Nos pacientes que já 

apresentam DVE prévia, essa situação parece estar mais acentuada (Svenmarker et 

al., 2013). Além disso, em CRM, o deslocamento do coração durante a cirurgia para 

realizar as anastomoses posterior e antero-lateral é associado a redução do débito 

cardíaco de 15 a 45%, que acarreta na redução do fluxo de sangue para 

microcirculação (Koning et al., 2013). 

Recentemente, evidências têm apontado resultados positivos do uso da VMNI 

em pacientes com insuficiência cardíaca devido ao aumento do índice e débito 

cardíaco (Acosta et al., 2000; Pearse et al., 2005; Kallet et al., 2009; Cabrini et al., 

2013). No entanto, esses estudos não avaliaram marcadores de perfusão tecidual. 

Embora o índice e débito cardíaco não tenham sido avaliados no presente estudo, 

observamos que pacientes mostraram melhora da perfusão tecidual com o uso da 

VMNI no pós-operatório de CRM. Resultados similares foram encontrados no estudo 

de Chen et al. (2007), que reportaram uma redução do lactato arterial com uso da 

VMNI no pós-operatório de cirurgia cardíaca, porém não foi avaliado quanto a 

função cardíaca de base. 

Evidências apontam que a VMNI pode interferir no desempenho cardíaco 

(índice e débito cardíaco), possivelmente devido à diminuição da pré-carga e da pós-

carga de VE por meio do aumento da pressão intratorácica, que diminui a pressão 

transmural de VE. Nesse cenário, o uso da pressão positiva diminui o raio do 

coração de acordo com a lei de Laplace (força de contração é inversamente 

proporcional ao raio), aumentando sua força sistólica. Além disso, outros 

mecanismos podem estar envolvidos, como o aumento da oferta de oxigênio para o 

miocárdio, melhorando a oxigenação do ventrículo e, portanto, sua função 

inotrópica; redução da atividade simpática cardíaca, que diminui o trabalho sistólico de 



   Discussão  31 

 

 

 

VE e também o consumo de oxigênio pelo miocárdio com melhora do volume sistólico 

(Acosta et al., 2000; Pinsky, 2005; Noda et al., 2007; Steiner et al., 2007; Khayat et al., 

2008; Mehta et al., 2009; Kallet et al., 2009; Cabrini et al., 2013). 

Estudo realizado por Khayat et al. (2008) mostraram em seu estudo piloto 

controlado e randomizado que a VMNI com dois níveis pressóricos é superior a um 

nível pressórico no que diz respeito à melhora do desempenho cardíaco. Este fato 

justifica a escolha do uso da VMNI com dois níveis pressóricos no presente estudo.  

Considerando resultados de estudos citados acima, a pressão positiva pode 

atuar no aumento da contratilidade miocárdica e desempenho cardíaco nos 

pacientes com DVE. Baseado em nossos resultados, podemos sugerir que a 

melhora da perfusão tecidual pode ter ocorrido devido ao aumento do débito e do 

índice cardíaco, embora esses parâmetros não tenham sido mensurados 

diretamente nesse estudo.  

Outra explicação plausível para o aumento da perfusão tecidual com o uso da 

VMNI se dá pela assistência ventilatória para os músculos inspiratórios, pela 

redução do trabalho respiratório. Evidências apontam que pacientes com 

insuficiência cardíaca apresentam desvio de fluxo para musculatura periférica 

durante os esforços, levando a dispneia precoce. Uma redução na capacidade 

oxidativa dos músculos respiratórios e periféricos pode aumentar o consumo de 

oxigênio com consequente desequilíbrio entre a entrega e demanda de oxigênio, 

mesmo em repouso. Com aplicação da VMNI, uma queda no trabalho respiratório 

pode ocorrer levando a uma melhor distribuição do fluxo sanguíneo e, 

consequentemente, da perfusão tecidual (Kallet et al., 2009). 

No presente estudo, quando os pacientes foram dicotomizados em grupos de 

acordo com a técnica cirúrgica (como ou sem CEC), os que foram submetidos a 

CRM com CEC mostraram valores mais altos de lactato arterial durante todos os 

momentos analisados após a cirurgia. Foi observado que ambos os grupos exibiram 

uma diminuição no lactato arterial com uso da VMNI. No entanto, esses resultados 

não foram considerados clinicamente relevantes no grupo com CEC, em que os 

níveis de lactato mantiveram acima de 3mmol/L, mesmo com aplicação da VMNI. 

Nós especulamos que um tempo maior de aplicação da VMNI poderia promover 
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resultados clinicamente relevantes nesse grupo de pacientes submetidos a CRM 

com CEC. 

 

Implicação clínica 

 

No manejo pós-operatório, Kirkeby-Garstad et al. (2005) reportaram que 

indivíduos submetidos a CRM apresentaram importante redução da ScVO2 durante a 

mobilização nos dois primeiros dias de pós-operatório. No entanto, a importância da 

mobilização precoce desses pacientes está bem estabelecida na literatura, com 

objetivo de restaurar rapidamente os volumes e capacidades pulmonares, para 

evitar ou amenizar os riscos de complicações respiratórias (Wittmer et al., 2006).  

Portanto, nós sugerimos que o uso da VMNI pode ser uma estratégia 

adicional na melhora da interação cardiopulmonar visando alcançar o equilíbrio e 

resolver a hipóxia tecidual global. Dessa forma, além de melhorar o desempenho 

cardíaco, a VMNI pode prevenir o desvio de fluxo da musculatura periférica durante 

os esforços, cursando com melhor distribuição de sangue oxigenado aos tecidos, e, 

portanto, melhora da perfusão tecidual. Esses dados reforçam a necessidade de 

novos estudos para investigar a aplicação da VMNI durante a mobilização precoce 

como uma terapia potencial e promissora para tratamento de pacientes submetidos 

a CRM. 

 

Limitações do estudo 

 

 A limitação desse estudo foi que os níveis de lactato arterial e ScVO2 após a 

remoção da VMNI não foi avaliada por um tempo mais prolongado, até a alta 

hospitalar. Portanto novos estudos são necessários para investigar por quanto 

tempo os efeitos da VMNI são mantidos. 
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A aplicação aguda da VMNI aumentou os valores de ScVO2 e diminuiu os de 

lactato arterial em pacientes com DVE durante o pós-operatório imediato de CRM. 

Portanto, a VMNI pode melhorar o desempenho cardíaco, levando a melhor 

distribuição de sangue oxigenado aos tecidos e, assim, melhora da perfusão 

tecidual. 
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Anexo 1 Parecer do comitê de ética em pesquisa 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2  Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 



 

 

 

 


