LIVRO DE
PROTOCOLOS

UTI
PEDIÁTRICA

LIVRO DE
PROTOCOLOS

UTI
PEDIÁTRICA

3ª Edição
2021
Porto Alegre

Livro de Protocolos da UTI Pediátrica
do Hospital da Criança Santo Antônio
Revisoras:
Raíssa Queiroz Rezende
Renata Silva Duarte dos Santos
Viviane Helena Rampon Angeli
Chefe da edição
Claudia Pires Ricachinevsky
Apoio e Financiamento
Associação Médica do Rio Grande do Sul
Projeto gráfico e diagramação
Imagine Go
Revisão
Press Revisão

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Livro de protocolos da UTI pediátrica do Hospital
da Criança Santo Antônio [livro eletrônico] /
[coordenação Claudia Pires Ricachinevsky]. -3. ed. -- Porto Alegre : AMRIGS : Imagine Go,
2020.
PDF
Vários colaboradores.
ISBN 978-65-994480-0-3
1. Emergências pediátricas 2. Hospital da Criança
Santo Antônio - Porto Alegre (RS) 3. Medicina
intensiva 4. Protocolos médicos 5. Unidade de Terapia
Intensiva I. Ricachinevsky, Claudia Pires.

21-61630

CDD-618.920025
Índices para catálogo sistemático:

1. Protocolos de conduta : Unidade de Terapia
Intensiva : Pediatria : Medicina
618.920025
Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

Prefácio
Em julho de 1995, liderado pelo sempre visionário Dr. Fernando Antônio Lucchese, um grupo de intensivistas foi
recrutado, junto ao Dr. Aldemir Nogueira, cirurgião cardiovascular, para implantar o Serviço de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, em uma nova unidade, na Santa Casa de Porto Alegre. Essa nova UTI, com onze leitos, passou a receber também
os pós-operatórios de transplantes renais (coordenados pelas Dras. Clotilde Garcia e Viviane Bittencourt), cirurgias
de artrodese de coluna e de demais cirurgias complexas, inclusive uma exitosa separação de gêmeas siamesas, em
1998, envolvendo mais de cinco equipes. A alta complexidade da cirurgia cardíaca impulsionou a qualificação da equipe para o atendimento de todas as especialidades, mas faltavam leitos.
Em 2002, o novo Hospital da Criança Santo Antônio foi concluído, e todo o Serviço de Pediatria foi transferido do
antigo Hospital da Zona Norte para o centro da cidade, junto ao Complexo Hospitalar da Santa Casa, otimizando a
tecnologia de ponta e aproximando a pediatria geral aos demais serviços. A UTI Pediátrica passou a ter 30 leitos e a
atender toda a demanda de intensivismo pediátrico do Complexo. O Programa de Residência Médica em Intensivismo
Pediátrico, pioneiro na Região Sul do Brasil, passou a ter duração de dois anos. Com muito orgulho, já formamos 43
intensivistas pediátricos, vários atuando fora de Porto Alegre, alguns fora do estado e, inclusive, em outros países.
Os 30 leitos ainda eram poucos para atender ao grande volume de cirurgias cardíacas, neurocirurgias, transplantes renais, hepáticos, cardíacos, cirurgias de coluna, malformações do trato digestivo, urinário e ainda os casos clínicos
pneumológicos, oncológicos, infectológicos e neurológicos. Assim, em 2015, foi inaugurada a UTI 2, aumentando em
mais 10 leitos a nossa capacidade. Uma necessidade crescente para receber e atender os pacientes acompanhados
pelo Instituto Materno-Fetal Celso Rigo, associado à Medicina Materno-Fetal Barcelona. Se 40 leitos parecem demais, acredite, há dias em que eles não são suficientes.
Desde o início, sentimos a necessidade de ter um manual próprio, com rotinas específicas e doses de medicamentos mais usados, para ajudar os residentes e contratados em suas longas noites de plantão e que funcionasse como
um checklist para quem vem de outro serviço, para os mais novos e mesmo para os Dinos, como chamamos nossos
médicos mais experientes. Inicialmente, tínhamos um caderninho, daqueles em espiral, em que algumas pequenas
notas, lembretes, doses e diluições eram impressas. O caderninho foi crescendo e passamos a fazer encontros mensais para discutir temas mais frequentes, controversos e instigantes, onde duas ou três pessoas revisavam a literatura sobre o assunto e o traziam para discussão em grande grupo, gerando o protocolo final, com consenso de todos. Os
12 protocolos iniciais viraram 24 e hoje temos 43 protocolos. Muitos residentes e visitantes nos pediam uma cópia,
pois algumas particularidades, tão frequentes nos nossos pacientes, são raras na maioria das UTIs, como quilotórax,
trombose venosa e arterial, diálise peritoneal com bicarbonato.
Então, em 2020, a parceria com a AMRIGS surgiu e possibilitou a publicação do livro, com a ideia de difundir este
conhecimento para além do ambiente interno. Ainda existem muitos protocolos a serem escritos, já que a nossa
especialidade está sempre se inovando e reinventando, com novas tecnologias e modalidades terapêuticas, como
ECMO, PRISMA, Oxigenioterapia de Alto Fluxo e até novas doenças, vide o COVID-19 e suas múltiplas apresentações.
Cada residente novo que chega sabe, terá que deixar sua marca, fazendo um novo protocolo, ou revisando algum
antigo. Afinal, se todos que passam por aqui, de algum modo, ficam marcados pelo carimbo da UTI do Santinho, nada
mais justo que cada um também deixe a sua marca.
Meu agradecimento a todos os contratados das UTIs pediátricas do HCSA, especialmente à Dra. Aline Botta, que
divide comigo e com a Dra. Viviane Angeli a coordenação deste grupo e das UTIs. Imprescindível agradecer a dedicação
e o empenho das nossas maravilhosas editoras e revisoras Dra. Raíssa Rezende e Dra. Renata Santos, que, lideradas
pelo perfeccionismo da Dra. Viviane Angeli e com o apoio e financiamento da AMRIGS, tornaram possível que esta
obra deixasse de ser sonho para tornar-se realidade. Esperamos que este material possa multiplicar experiências e
que contínuas atualizações ocorram. Ainda há muitos assuntos a serem revisados e, como já disse, nossa especialidade não para de crescer, graças aos constantes desafios impostos pelos nossos pequenos pacientes e a todos nós,
intensivistas pediátricos, que não nos conformamos com menos que o melhor a oferecer a eles!
Claudia Pires Ricachinevsky
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1

Pré e Pós-Operatório
de Cirurgia Cardíaca

Claudia Pires Ricachinevsky
Filipe Dari Kruger
Viviane Helena Rampon Angeli
Fabrizio Motta

Tabela 1 - Conceitos gerais do recém-nascido com cardiopatia congênita
Recém-nascido com quadro de choque (especialmente se associado à cianose e pO₂ < 75mmHg em teste de hiperóxia) deve iniciar
prostaglandina E1 endovenosa (alprostadil) até que o diagnóstico de cardiopatia congênita dependente de canal arterial seja afastado
por ecocardiografia, além de antibioticoterapia (após coleta de culturas) até que o diagnóstico de infecção seja afastado.
Cardiopatia congênita (CC): descritos mais de 200 diagnósticos diferentes. É a malformação congênita mais comum (8:1000
recém-nascidos vivos), com mortalidade sem tratamento adequado de 50% até o final do primeiro ano. Associação com outras
malformações: 20-45%.
Triagem neonatal por oximetria de pulso: SatO₂ < 95% tem sensibilidade de aproximadamente 75% e especificidade de 90% para
diagnóstico de CC.
Classificação de Risco: Risk Adjustment for Congenital Heart Surgery (RACHS). Todos os pacientes devem ser classificados na
escala conforme o procedimento cirúrgico planejado para sua doença de base (estimativa da mortalidade hospitalar).

Modelo de prescrição pré-operatória
1. Tempo de jejum pré-operatório
• < 3 m = 4 horas
• 3 – 12 m = 6 horas
• > 12 m = 8h
2. Manutenção hidroeletrolítica
• Acianóticos
- < 10 Kg = 100 ml/kg/dia
- > 10 Kg = 1800 ml/m²/dia
- 80 % deste aporte hídrico se hiperfluxo pulmonar ou VM
• Cianóticos - 1,5x a manutenção
- < 10 Kg = até 150 ml/kg/dia
- > 10 Kg = 2700 ml/m²/dia
3. Profilaxia
• Swab nasal
- Realizar swab nasal com pesquisa de MSSA e MRSA em todos pacientes que serão submetidos à cirurgia cardíaca (> 72 horas de vida). O importante é saber se o paciente é ou não colonizado por S aureus, independentemente da proximidade da cirurgia.
- Pacientes que serão submetidos a cateterismo cardíaco, mesmo com implante de dispositivo, não preenchem
critérios e, portanto, não entrarão neste protocolo.
- Solicitação no Tasy:
Opção 1: pesquisa de MRSA (laboratório irá pesquisar os dois: MSSA e MRSA).
Opção 2: solicitar bacteriológico com especificação de “swab nasal para pesquisa de S aureus”.
1. Se positivo:
- Mupirocina nas narinas de 12/12h por 7 dias.
- Clorexidine 2% banho 1 x/dia por 7 dias.
2. Se negativo:
- Não realizar descolonização.
3. Se cirurgia marcada para as próximas 72h e exame ainda sem resultado (o tempo para liberação é de 2 a 3 dias):
- Mupirocina nas narinas de 8/8h – o intervalo é este mesmo, pois ainda não sabemos se o paciente é ou não
colonizado (no máximo por 7 dias).
- Clorexidine 2% banho diário 1 x/dia (no máximo por 7 dias).
- As toalhas com clorexidine substituirão o sabonete tanto nos banhos de preparo pré-operatório, quanto nos
pacientes graves.
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• Antibiótico
 Cefazolina 40 mg/kg/dose 8/8h (inclusive esterno aberto e válvulas):
- Pré-operatório: 1ª dose entre 30-60 min antes da incisão.
- Transoperatório: repetir no priming e a cada 3-4h.
- Pós-operatório: 8h após a última dose do transoperatório.
Exceções:
 Alergia -lactâmicos e colonização por MRSA:
-V
 ancomicina 15mg/kg/dose 6/6h.
-P
 ré-operatório: iniciar 1ª dose para correr em 1h, devendo ser iniciada em até 2h antes da incisão.
-R
 epetir no transoperatório se a cirurgia tiver duração superior a 6h.
-P
 ós-operatório: 6h após a última dose do transoperatório ou na chegada na UTI.
 Paciente em uso de antibiótico:
- Manter o esquema em uso se vancomicina + cefepime ou meropenem.
- Acrescentar cefazolina se ampicilina + gentamicina.
- Pré-operatório: adiantar ou atrasar dose para receber entre 30-60 min antes da incisão.
 Duração profilaxia:
- 48h.
- esterno aberto: até 24h após fechamento.
4. Corticoide pré-operatório
• Cirurgias com CEC.
• Dexametasona 1 mg/kg, máximo de 10 mg, 2h antes do procedimento.
5. Termos de Consentimento
• Anestesia
• Procedimento invasivo
• Hemoderivados e UTI
6. Banho com toalhas de clorexidine 6h antes da cirurgia; deve ser repetido a cada 6h caso haja atraso do
procedimento.
7. Reserva de hemoderivados
• 1 unidade de CHAD filtrado (apenas cirurgias com CEC)
• 1 unidade de CHAD comum
• 1 unidade de plasma
• 1 unidade de plaquetas a cada 3-5 kg (máximo de 7 U)

8. Avaliação genética e exames complementares para investigação de outras malformações.
Exames laboratoriais pré-cirurgia
• Hematócrito (Ht), hemoglobina (Hb), tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina ativado (KTTP), plaquetas, creatinina (Cr), ureia (Ur), anti-HIV.

Modelo de prescrição pós-operatória
1.NPO
2. Sonda nasogástrica aberta
3. Monitorizações
• Pressão Átrio Esquerdo (PAE):
- Proibida a infusão de medicações.
- Manipular com cuidado, já que a circulação sistêmica é imediata, com acesso rápido às coronárias e ao cérebro.
- Fornece informações da função ventricular esquerda.
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- Valor normal 5-8 mmHg.
• Pressão de Artéria Pulmonar (PAP):
- Instalada se diagnóstico prévio de hipertensão pulmonar ou se provável evolução para HP
- Pode ser usada para infusão de sedação contínua.
4. Controles
• Pressão arterial média (PAM), PAE, PAP, Pressão Venosa Central (PVC).
• HGT 6/6 h.
• Diurese e balanço hídrico.
5. Sinais vitais de 1/1 h
6. Linhas arteriais e acesso central
• Heparina bolsa 1,25 UI/ml: 1 ml/h.
• Objetivo: evitar perda destas linhas e profilaxia de trombos.
7. Drenos torácicos/mediastinais
• Manter em aspiração contínua até a retirada.
• Retirada com, no mínimo, 24 h de pós-operatório e drenagem < 1 ml/kg/h em 6 h.
• Primeiro, retirar cateteres percutâneos (PAP e PAE) e 1 hora após, na ausência de sangramento significativo,
retirar os drenos.
• Nos procedimentos de Glenn e Fontan, manter os drenos por período maior (pelo menos 48 h).
• Suspender heparina 1 hora antes da retirada.
8. Fios de marca-passo
Atriais: saem à direita
Ventriculares: saem à esquerda
• Os fios de marca-passo são colocados nos casos em que há chance de lesão do sistema de condução.
• Cogitar a retirada a partir do 5° PO se clinicamente estável, antes da anticoagulação plena.
• Após a retirada, realizar Rx tórax ou ecocardiografia por risco de tamponamento cardíaco.
9. Manutenção hidroeletrolítica
• Iniciar sódio no soro de manutenção se hiponatremia (Na < 135) ou a partir do 1° PO.
• Restrição hídrica em paciente submetido à CEC, pois a sobrecarga hídrica é deletéria.
• Se perspectiva de NPO > 3 dias em RN ou > 5 dias em crianças e lactentes, planejar início de NPT.
Tabela 3 - Manutenção hidroeletrolítica
Com CEC

Sem CEC

Volume hídrico

20 ml/kg/dia
400 ml/m²/dia

60 ml/kg/dia
1200 ml/m²/dia

Sódio

0

75 mEq/l

Potássio

2 mEq/kg/dia
30 mEq/m²/dia

2 mEq/kg/dia
30 mEq/m²/dia

Magnésio

0,4 mEq/kg/dia

Se necessário
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10. Exames laboratoriais
Tabela 4 - Exames laboratoriais
Exames laboratoriais

Pós-operatório imediato
(POI)

Gasometria venosa (GV )
Gasometria arterial (GA) - não coletar se PAM axilar
Glicose (G)
Lactato
Hematócrito (Ht), hemoglobina (Hb), plaquetas, TP, KTTP
Proteína C Reativa (PCR)
Sódio (Na), potássio (K), cálcio iônico (Cai), magnésio (Mg)
Creatinina (Cr), ureia (Ur)
Hemocultura (HMC) prime (se CEC)

3ª hora

GV, lactato, glicose e K

6ª hora

GV, lactato, glicose, Ht, Hb, plaq, TP, KTTP, PCR, Na, K, Cai, Mg

12ª hora

GV, lactato, glicose e K

1° PO

GV, GA, lactato, G, HMG, Na, K, Cai, Mg, TP, KTTP, PCR, Ur, Cr

Outros

Rx tórax
ECG

Rx tórax
ECG

• 2° PO: mesmos exames do 1º PO, podendo ser excluídas função renal e coagulação, conforme evolução.
• Nas cirurgias menores, sem CEC ou com CEC curta, não solicitar 12ª h e considerar não realizar o 2° PO.
• Troponina:
• Pós-operatório de Jatene, Norwood, Ross ou se risco de isquemia.
• Incluir nos exames de POI, 6ª h e 1º PO.
• Meta hemoglobina: se uso de óxido nítrico, 12 h após a instalação e após, diariamente.
• Fibrinogênio, d-dímeros e tempo de trombina: incluir nos exames de POI se sangramento aumentado.
• Se uso de NPT, solicitar exames conforme rotina dos pacientes em uso de nutrição parenteral.
• Se síndrome do baixo débito, considerar ecocardiografia.
11. Analgesia e sedação
• Primeira escolha: morfina 0,02 mg/kg/h, aumentar se necessário. Bolus SN até extubação.
• Se hipertensão arterial pulmonar (HAP), instabilidade hemodinâmica persistente ou outras complicações no PO:
fentanil 2 mcg/kg/h + midazolam 0,2 mg/kg/h.
• Não usar cetamina (risco de HP) ou tiopental (risco de baixo débito).
12. Suporte hemodinâmico
• Milrinone: reduz a incidência de síndrome de baixo débito quando utilizado em doses altas (0,75 mcg/kg/min) efeitos parecem superiores à dobutamina e são comparáveis ao levosimendan. Indicado nas cirurgias com CEC
ou na presença de ventriculotomia para prevenção da síndrome do baixo débito.
• Avaliação do débito cardíaco:
- Diurese (sem furosemida)
- Consumo de O₂ (SvO2 ou SaO2- SvO2)
- Lactato
- Glicemia
- Cor
- Temperatura corporal
- Estado neurológico
- Resíduo gástrico.
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Tabela 5 - Drogas vasoativas e inotrópicas
Droga

Dose

Efeito

Dopamina
5 mg/ml

Até 5 mcg/kg/min
5-10 mcg/kg/min
10-15 mcg/kg/min

Vasodilatação renal
Vasodilatação/inotrópico
Vasoconstrição

Dobutamina
12,5 mg/ml

5-20 mcg/kg/min

Inotrópico > vasodilatação

Milrinone
1 mg/ml

Ataque 50 mcg/kg em 20 min
Manutenção
0,25-1 mcg/kg/min

Vasodilatação > inotrópico

Adrenalina
1 mg/ml

0,01-0,3 mcg/kg/min
> 0,3 mcg/kg/min

Inotrópico e vasodilatação
Vasoconstrição

Norepinefrina
1 mg/ml

0,01-0,3 mcg/kg/min
> 0,3 mcg/kg/min

Inotrópico
Vasoconstrição

Isoproterenol
200 mcg/ml

0,05-2 mcg/kg/min

Cronotrópico
Indicação:
Bradicardia sinusal ou BAV transitório

Ataque:
6-24 mcg/kg em 10 min
Contínuo:
0,05-0,2 mcg/kg/min

Melhora contratilidade cardíaca
Ação vasodilatadora

Nitroglicerina
5 mg/ml

0,25-3 mcg/kg/min
(máx 5 mcg/kg/min)

Vasodilatação, redução pós-carga.
Cirurgias onde há manipulação de coronárias (Jatene, valvuloplastia), ou Norwood com
SANO.
No Jatene permanece até 24h após fechamento de esterno.
Se isquemia, infra ou supra de ST, onda Q,
ponderar seu uso.

Nitroprussiato
50 mg + diluente 2ml
(25 mg/ml)

0,5-8 mcg/kg/min

Vasodilatador sistêmico
Anti-hipertensivo

Levosimendan
2,5 mg/ml

13. Profilaxia de úlcera gástrica
• Consultar protocolo de profilaxia de úlcera gástrica.
14. Hiperglicemia e insulina contínua
• Se hiperglicemia > 200 mg/dl persistente, considerar uso de insulina contínua.
• Iniciar insulina contínua em dose baixa: 0,025 U/kg/h.
• Se hipoglicemia (glicose < 40): glicose 10% 2ml/kg.
• Estudos mostram que o controle mais intensivo (para manter glicemias entre 80-110) aumenta o risco de hipoglicemia e parece não trazer benefícios em relação à incidência de infecções e morbimortalidade.
15. Dieta enteral no pós-operatório
•C
 onsultar protocolo de alimentação em pacientes com cardiopatia.
16. Sangramento e uso de hemoderivados
• Avaliação do sangramento:
- até 5 ml/kg/h  normal
- 5-10 ml/kg/h  avaliar distúrbios da coagulação
- > 10 ml/kg/h  reavaliação cirúrgica imediata.
• Se sangramento ativo/significativo:
- Considerar reverter o efeito residual da heparina com protamina.
Protamina (amp 10 mg/ml)
0,5-1 mg/kg (1 mg reverte 100 UI de heparina)
Heparina 1 ml = 5000 UI = 50 mg
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• Plaquetopenia (< 50.000 indicação absoluta) ou uso recente de AAS: plaquetas 1 U/3-5 kg, máximo de 7 U.
• Se fibrinogênio baixo: fibrinogênio 25-100 mg/kg; na ausência deste fator, crioprecipitado (1 U/5 kg).
• Se TP alterado e RNI prolongado: plasma fresco 10 ml/kg; considerar Beriplex (complexo de fator protrombínico).
• Ácido tranexâmico: manejo da fibrinólise (10 mg/kg de ataque e após 10 mg/kg/h por 4-6 h).
• Solicitar hemácias e plaquetas filtradas e irradiadas para RNs (redução de mecanismos pró-inflamatórios).
• Consultar fluxograma de transfusão de CHAD no protocolo próprio.
17. Corticoide pós-operatório
• Administrar se: instabilidade hemodinâmica persistente e necessidade de duas drogas vasoativas em infusão
contínua para suporte ou adrenalina/noradrenalina > 0,5 mcg/kg/min.
• Considerar naqueles pacientes com uso prévio de corticoesteroides.
Hidrocortisona 2 mg/kg/dose 6/6 h

18. Extubação precoce (fast track)
• Idade > 6 meses.
• Suporte inotrópico baixo.
• Ausência de sangramento ativo.
• Estabilidade hemodinâmica e ventilatória.
• Ausência de arritmia, HP ou distúrbio ácido-básico significativo.
• Ausência de comorbidades prévias que possam interferir na extubação.
19. Anticoagulação
• Indicações conforme protocolo da UTIP.
• Em pacientes pós-púberes ou com fator de risco, iniciar profilaxia com heparina SC 5000 UI 12/12h enquanto
estiverem restritos ao leito.
20. Soro fisiológico para drenos
21. Dipirona e antiemético, SN
Tabela 6 - Nota de admissão
Diagnóstico da cardiopatia

Ultrafiltração na saída de CEC?

Condições pré-operatórias: infecções prévias ou em trata- Anestésicos e medicações utilizadas: drogas vasoativas; hepamento; medicamentos em uso; alergias; comorbidades ou rina/reversão com protamina; ácido tranexâmico; outros memalformações associadas; cirurgias prévias.
dicamentos anotados na folha anestésica.
Via aérea: dificuldade de intubação ou malformação em via aé- Procedimento realizado: correção total/paliativa; realização de
rea; secreção respiratória.
ventriculotomia; RACHS.
Tempos: total da cirurgia; CEC; clampeamento aórtico.

Balanço hídrico: hemoderivados; outros coloides/cristaloides;
diurese; sangramento estimado.

Registrar os sinais vitais da chegada;
hipotermia: leve, moderada, severa.

Intercorrências transoperatórias: dificuldades hemodinâmicas
na saída de CEC; hipoxemia; arritmias; lesão de ducto torácico;
lesão de estruturas cardíacas/coronárias; novos diagnósticos.

Complicações pós-operatórias
SIRS
• Resposta inflamatória secundária à CEC, hemoderivados e tempo de parada circulatória.
• Normalmente observado entre 6-12h de PO, com aumento de marcadores inflamatórios, febre, hipotensão,
disfunção miocárdica e leucocitose.
• Lactato > 4mmol/dl ou persistentemente ascendente.

18 | Livro de Protocolos da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio

Infecção no pós-operatório
• Aumento da mortalidade, tempo de internação e custo geral do paciente.
• Curva de elevação de PCR ou procalcitonina: úteis para diferenciar SIRS e sepse.
• Fatores de risco mais associados com infecção:
- Idade < 6 meses.
- Internação em UTIP > 48 h.
- Esterno aberto > 48 h.
Hipertensão arterial sistêmica
• Mais frequente no pós-operatório de coarctação de aorta.
• Outras causas: dor, hipóxia, acidose, hipovolemia inicial.
• Pode causar ruptura das suturas e aumento do sangramento.
• Tratamento: nitroprussiato EV até condições de outras medicações via enteral.
Insuficiência renal aguda
• Relacionada com baixo débito, tempo de CEC, uso de medicamentos nefrotóxicos e balanço hídrico positivo nas
primeiras horas de PO.
• Aumento significativo da mortalidade.
• Diálise peritoneal:
- Oligoanúria e anasarca.
- Hipercalemia, acidose metabólica persistente, hipervolemia com edema pulmonar.
• Furosemide:
- Requer estabilidade hemodinâmica.
- Evitar nas primeiras 72 horas de PO de shunt.
Hipertensão pulmonar
• PAP > 25 mmHg em repouso ou > 30 mmHg durante atividade; no PO, PAP > 50% PAM.
• Risco elevado: DSAV, CIV grande, DVAPT, TGV, DVSVD, truncus.
• Desencadeantes: acidose, hipoxemia, hipotermia, hipoglicemia, dor, procedimentos (aspiração de TET).
• Tratamento: consultar protocolo específico.
Arritmias/Marca-Passo
• 2 fios atriais à direita e 2 fios ventriculares à esquerda (verificar condições dos cabos e agulhas).
• BAV: MP bicameral DDD, com delay de 150-200 ms e FC mínima de 100-120.
• Ritmo juncional: suplantar com estimulação atrial superior à frequência juncional.
• Se perdeu um fio, ligar um eletrodo em um fio e outro no corpo (agulha + jacaré).
• Se perdeu só a ponteira de metal, “descascar” o fio até aparecer o metal para conexão.
• Alterações sistêmicas:
- K, Mg, hipóxia, acidose, hipercapnia, disfunção ventricular.
• Decorrentes do ato cirúrgico:
- Juncional ou dissociação: perde até 30% do débito; DSAV, CIV, TOF, Norwood; JET: tratamento no protocolo específico.
- BRD: TOF, CIV; sem repercussão clínica.
- TAP, Flutter, TSV, FA: cirurgias nos átrios – FA causa 20% de redução no débito cardíaco; tratamento: adenosina
e cardioversão sincronizada.
- Taquicardia ventricular: lidocaína, cardioversão sincronizada.
- Bradiarritmias: marca-passo, atropina, isoproterenol; suspender digitais, betabloqueadores, corrigir causas não
relacionadas à cirurgia.
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Tabela 7 - Drogas antiarrítmicas
Droga

Dose

Amiodarona
EV 50 mg/ml
VO 1 gota = 6,67mg

EV –ataque 5mg/kg em 30-60 min
Manutenção 5-15 mcg/kg/min

Lidocaína
1% (10 mg/ml)
2% (20 mg/ml)

Ataque: 1 mg/kg em 5 min, repetir até 2 x SN, em 10 a 15 min
(máx 100 mg/dose)
Manutenção: 20-50 mcg/kg/min

Síndrome do baixo débito
• Redução da contratilidade miocárdica com baixo débito sistêmico subsequente.
• Alterações sistêmicas: K, Ca, Mg, hipóxia, acidose.
• Ocorre em aproximadamente 25% dos pacientes submetidos à CEC.
• Desencadeantes: presença de lesão residual; isquemia miocárdica pós-CEC; ventriculotomia; tempo de parada
circulatória; efeito das drogas usadas na cardioplegia; ativação inflamatória pelo contato do sangue com o circuito da CEC; hipertensão pulmonar; complicações mecânicas: pneumotórax, hemotórax e obstrução do dreno.
• Alguns indicadores de redução do débito cardíaco são: SatO₂ venosa central < 70% ou gradiente entre Sat arterial e venosa central > 20-25%; excesso de base negativo; lactato sérico > 2mmol/dl; monitorização hemodinâmica alterada.
• Manejo inicial:
- Otimizar pré-carga (volume).
- Manejo ventilatório.
- Afastar outras causas de baixo débito.
- Suporte inotrópico (doses altas de catecolaminas ocasionam aumento do consumo miocárdico de O₂, aumento
da RVP, taquicardia e arritmias).
- Hipocalcemia pode piorar a disfunção miocárdica, principalmente em RNs.
- Reduzir RVP se possível.
- Uso de corticoide no choque resistente a catecolaminas.
- Considerar vasopressina e hormônio da tireoide.
Lesões Neurológicas
• A lesão cerebral é comum, focal ou difusa.
• Estimativa de 41% pré-operatório e 30% pós-operatório.
• Fatores de risco pré-operatórios: escores de risco elevados, baixa SatO₂, hipotensão, necessidade de septostomia.
• Fator de risco pós-operatório: baixo débito cardíaco.
• Estudos recentes mostram que a maior parte das lesões já ocorre intraútero.
• Lembrar que as alterações cognitivas e comportamentais podem surgir apenas na idade escolar.
Complicações Ventilatórias
Tabela 8 - Complicações ventilatórias
Pneumonia associada à VM
Pneumotórax
Atelectasia:
• Fisioterapia
• Posição TET
• Realizar mudança de decúbito
• PEEP elevado se possível
Quilotórax: consultar protocolo específico
SARA
Falha de extubação
Obstrução alta pós-extubação: consultar protocolo específico
Paralisia diafragmática:
- Lesão do nervo frênico
- Difícil diagnóstico em VM
- Avaliação: ecografia / fluoroscopia
- Tratamento: plicatura diafragmática se falhas na extubação
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Tabela 9 - Descrição do escore de RACHS-1
Categoria de Risco 1
•O
 peração para comunicação interatrial (incluindo os tipos ostium secundum, seio venoso e forame oval)
• Aortopexia
•O
 peração para persistência de canal arterial (idade >30 dias)
•O
 peração de coarctação de aorta (idade > 30 dias)
•O
 peração para drenagem anômala parcial de veias pulmonares

Categoria de Risco 2
•V
 alvoplastia ou valvotomia aórtica (idade > 30 dias)
•R
 essecção de estenose subaórtica
•V
 alvoplastia ou valvotomia pulmonar
• Infundibulectomia de ventrículo direito
•A
 mpliação do trato de saída pulmonar
•C
 orreção de fístula coronária
•O
 peração de comunicação interatrial e interventricular
•O
 peração de comunicação interatrial tipo ostium primum
•O
 peração de comunicação interventricular
•O
 peração de comunicação interventricular e remoção de bandagem da artéria pulmonar
•C
 orreção de defeito septal inespecífico
•C
 orreção total de Tetralogia de Fallot
•O
 peração de drenagem venosa anômala total de veias pulmonares (idade > 30 dias)
•O
 peração de Glenn
•O
 peração de anel vascular
•O
 peração de janela aorto-pulmonar
•O
 peração de coarctação de aorta (idade < 30 dias)
•O
 peração de estenose de artéria pulmonar
•T
 ransecção de artéria pulmonar
•F
 echamento de átrio comum
•C
 orreção de shunt entre ventrículo esquerdo e átrio direito

Categoria de Risco 3
•T
 roca de valva aórtica
•P
 rocedimento de Ross
•A
 mpliação de via de saída do ventrículo esquerdo com patch
• Ventriculomiotomia
• Aortoplastia
•V
 alvotomia ou valvoplastia mitral
•T
 roca de valva mitral
•V
 alvectomia tricúspide
•V
 alvotomia ou valvoplastia tricúspide
•R
 eposicionamento de valva tricúspide na anomalia de Ebstein (idade > 30 dias)
•C
 orreção de artéria coronária anômala sem túnel intrapulmonar
•C
 orreção de artéria coronária anômala com túnel intrapulmonar
•F
 echamento de valva semilunar aórtica ou pulmonar
•C
 onduto do ventrículo direito para artéria pulmonar
•C
 onduto do ventrículo esquerdo para artéria pulmonar
•C
 orreção de dupla via de saída de ventrículo direito com ou sem correção de obstrução em ventrículo direito
•P
 rocedimento de Fontan
•C
 orreção de defeito do septo atrioventricular total ou transicional com ou sem troca de valva atrioventricular
•B
 andagem de artéria pulmonar
•C
 orreção de Tetralogia de Fallot com atresia pulmonar
•C
 orreção de cor triatriatum
•A
 nastomose sistêmico-pulmonar
•O
 peração de Jatene
•O
 peração de inversão atrial
•R
 eimplante de artéria pulmonar anômala
• Anuloplastia
•O
 peração de coarctação de aorta associada ao fechamento de comunicação interventricular
•E
 xcisão de tumor cardíaco
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Categoria de Risco 4
•V
 alvotomia ou valvoplastia aórtica (idade < 30 dias)
•P
 rocedimento de Konno
•O
 peração de aumento do defeito do septo ventricular em ventrículo único complexo
•O
 peração de drenagem venosa anômala total de veias pulmonares (< 30 dias)
•S
 eptectomia atrial
•O
 peração de Rastelli
•O
 peração de inversão atrial com fechamento de defeito septal ventricular
•O
 peração de inversão atrial com correção de estenose subpulmonar
•O
 peração de Jatene com remoção de bandagem arterial pulmonar
•O
 peração de Jatene com fechamento do septo interventricular
•O
 peração de Jatene com correção de estenose subpulmonar
•C
 orreção de truncus arteriosus
•C
 orreção de interrupção ou hipoplasia de arco aórtico sem correção de defeito de septo interventricular
•C
 orreção de interrupção ou hipoplasia de arco aórtico com correção de defeito de septo interventricular
•C
 orreção de arco transverso
•U
 nifocalização para Tetralogia de Fallot e atresia pulmonar
•O
 peração de inversão atrial associada à operação de Jatene (double switch).

Categoria de Risco 5
•R
 eposicionamento de valva tricúspide para anomalia de Ebstein em recém-nascido (< 30 dias)
•O
 peração de truncus arteriosus e interrupção de arco aórtico

Categoria de Risco 6
•E
 stágio 1 da cirurgia de Norwood
•E
 stágio 1 de cirurgias para correção de condições não hipoplásicas da síndrome do coração esquerdo
•O
 peração de Damus-Kaye-Stansel
Fonte: Jentkins et al.

Referências:
1. FUHRMAN, B.; ZIMMERMAN, J. Textbook of Pediatric Critical Care. 4ª ed. New York: Mosby, 2011.
2. NICHOLS, D. G; SHAFFNER D. Roger’s Textbook of Pediatric Intensive Care. 5ª ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015.
3. PIVA, J. P.; GARCIA, P. C. R. Medicina Intensiva em Pediatria. Rio de Janeiro: Revinter, 2015.
4. CHANG, A. C. Pediatric Cardiac Intensive Care. Lippincott Williams & Wilkins, 1998.
5. JAWORSKI, R., et al. Antibiotic Prophylaxis in Pediatric Cardiac Surgery: Where Are We and Where Do We Go? A Systematic Review. Surgical Infections. 2019; 20(4):1-8.
6. Antibiotic Prophylaxis for Surgery Guideline. Choc Children’s. Update July, 2017.
7. CHQ Paediatric surgical antibiotic prophylaxis guidelines. Children’s Health Queensland Hospital and Health Service. May, 2019.
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Transplante
Cardíaco Pediátrico

Aline Medeiros Botta

Prescrição pré-operatória
1. Admissão paciente na emergência pediátrica – avisar equipe.
2. NPO imediato.
3. VP com 2000 ml/m²/dia, Na 75 mEq/l.
4. Profilaxia com cefazolina 40 mg/kg/dose 8/8 h (máximo 2 g); ou antibiótico em uso pelo doador – a ser discutido com CCIH.
5. Dexametasona 1 mg/kg até 10 kg (dose máxima 10 mg) 2 horas antes do bloco cirúrgico.
6. Banho com clorexidine conforme protocolo de cirurgia cardíaca. Coleta de exames pré-operatórios (incluir sorologia para CMV se exames prévios com mais de 6 meses).
7. Reserva de sangue – avisar pessoalmente o banco de sangue (ramal 8114).
- 1 unidade de CHAD filtrado (apenas cirurgias com CEC)
- 1 unidade de CHAD comum
- 1 unidade de plasma
- 1 unidade de plaquetas a cada 3-5 kg (máximo de 7 U)

8. Em caso de uso de anticoagulação oral (warfarin), considerar o uso de vitamina K.
9. Termos de consentimento para procedimento cirúrgico invasivo e hemoterapia.
10. Avisar o anestesista e a equipe cirúrgica sobre uso de medicações anticoagulantes – Warfarin, AAS.
11. No BC – administrar basiliximabe – até 35 kg – 10 mg na indução, lento; acima de 35 kg – 20 mg (pelo anestesista). Repetir a mesma dose em 4 dias.

Prescrição pós-operatório imediato
1. NPO.
2. Controle de sinais vitais conforme prescrição de UTIP – monitorização de PAM, PVC, PAE e PAP.
3. Drenos de tórax em aspiração; medir drenagem a cada 4 h ou antes se sangramento intenso.
4. Sondagem vesical de demora.
5. Sonda nasogástrica aberta em frasco; fechar para administração de medicamentos entéricos.
6. Exames laboratoriais conforme rotina da cirurgia cardíaca – POI com RX de tórax, 3ª hora, 6ª hora, 12ª hora e
1º PO com RX de tórax.
7. VP 400 ml/m²/dia, K 30 mEq/m², Mg 0,4 mg/kg/dia.
8. Drogas vasoativas conforme necessidade: milrinone, adrenalina.
9. Em caso de bradicardia por denervação do coração transplantado, considerar uso de isoprenalina (0,05-2 mcg/
kg/min).
10. Imunossupressores.
Tacrolimus

0,1 – 0,3 mg/kg/dia 12/12 h SNE na chegada à UTIP
Ajustar horários gradativamente para 9 e 21 h

*Azatioprina OU

2 mg/kg/dia SNE na chegada à UTIP

*Micofenolato sódico

600 mg/m²/ dose 12/12 h SNE na chegada à UTIP

Metilprednisolona

1,5 mg/kg/dose EV 12/12 h por 2 doses
1ª dose 12 h após remoção cross-clamp aórtico

Metilprednisolona

1 mg/kg/dose EV 12/12 h por 4 doses

Metilprednisolona

0,5 mg/kg/dose EV 12/12 h por 6 doses

**Metilprednisolona

0,25 mg/kg/dose EV 12/12 h por 8 doses

*A decisão sobre qual medicamento será prescrito é de responsabilidade da equipe de transplante cardíaco.
** Poderá ser trocada por prednisona.

11. Omeprazol (5-10 kg: 5 mg 1x/dia; 10-20 kg: 10 mg 1x/dia; > 20 kg: 20 mg 1x/dia) EV ou VO conforme a evolução clínica do paciente.
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12. Cefazolina (40 mg/kg/dose 8/8h) como profilaxia por 48 h; se o doador estiver utilizando antibióticos ou houver outra indicação, este poderá ser substituído (revisar caso a caso com a CCIH).
13. Sulfametoxazol-trimetropim VO 1 x/dia segunda, quarta e sexta-feira após término da profilaxia cirúrgica.
14. Conforme sorologias do doador e receptor para citomegalovírus (CMV), será definida a necessidade de uso
preemptivo de Ganciclovir (10 mg/kg/dia 12/12 h) por 2 semanas e após, 5 mg/kg/dia 12/12 h por 4 semanas.
15. Cuidados gerais com paciente imunossuprimido (lavagem de mãos, utilização de produtos sanguíneos irradiados, filtrados e CMV negativos).
16. Quando em condições de dieta, prescrever dieta para imunossuprimido.
17. Coleta de exames séricos diários conforme rotinas da UTIP.
18. Solicitar nível sérico de Tacrolimus após a 3ª dose do mesmo (às 8 h da manhã); manter NS entre 10 - 15 (nos
primeiros meses após o transplante).

Protocolo de Biópsia Miocárdica
• Em geral, as biópsias endomiocárdicas para diagnóstico de rejeição são realizadas nos primeiros 7 a 14 dias
após o transplante, com um aumento gradual do intervalo entre as biópsias.
• Os lactentes pequenos podem não ser biopsiados até que atinjam um peso predeterminado e após, com menos
frequência do que os outros pacientes.
• Na ausência de evidência de disfunção do enxerto ou mudanças maiores na ecocardiografia, com uma história
relativamente benigna de rejeição, existe uma tendência de redução da frequência das biópsias com aproximadamente 2-3 biópsias ao ano no 2º e 3º ano pós-transplante e 1-2 biópsias após essa fase.
1ª biópsia – 7 a 14 dias após o transplante
Tempo após transplante:
1-6 meses: a cada 2-3 meses
6-12 meses: a cada 3-4 meses
1-3 anos: a cada 6-12 meses
Acima de 3 anos: 1x por ano
Considerar não realizar mais biópsias de rotina.
Pré e pós-biópsia miocárdica:
• Internação no dia do exame.
• NPO desde as 8 h da manhã.
• VP manutenção.
• Termos de consentimento.
• Após o procedimento, o paciente será encaminhado para recuperação na UTIP se < 2 anos ou na SR se > de 2
anos e sem intercorrências.
• Cuidados pós-procedimento: manter membros imobilizados por 4 horas, liberar dieta quando bem acordado,
liberação para a enfermaria se preencher critérios de alta da SR.
• Coleta de exames com NS de Tacrolimus na manhã seguinte à biópsia (8 h).
• Alta hospitalar se em condições clínicas.
• Pais entram em contato com médico responsável (Dra Aline Botta ou colega) no dia seguinte à alta para ver o
resultado da biópsia e dos exames laboratoriais. Serão realizadas alterações nas medicações conforme resultados dos exames. Pacientes podem reinternar em caso de rejeição aguda grave.

Guidelines para o diagnóstico e tratamento de rejeição aguda
Diagnóstico
• Clínico: sinais e sintomas são raros e usualmente as manifestações são tardias, tais como: cansaço, letargia,
febre, intolerância alimentar, diminuição do apetite, intolerância ao exercício, extrassístoles (novas ou em frequência aumentada) e achados clínicos de insuficiência cardíaca.
• Ecocardiográfico: geralmente inespecífico; pode mostrar sinais e mudanças que refletem um aumento na massa do ventrículo esquerdo, disfunção sistólica ou diastólica de um dos ventrículos, derrame pericárdico e/ou
aumento de insuficiência de uma das válvulas.
• Cateterismo cardíaco: aumento da pressão diastólica final atrial ou ventricular.
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• Biópsia endomiocárdica: é o método gold-standard para diagnóstico de rejeição; o diagnóstico histológico é
baseado em critérios do ISHLT.
Tratamento
• Leve (ISHLT 1ª/1B) e focal moderada (ISHLT 2):
- Usualmente, não necessitam de terapia específica.
- Se ocorrer logo após o transplante, poderá ser tratado com aumento nas doses de manutenção dos imunossupressores (corticoide, tacrolimus, azatioprina ou MMS).
• Moderada (ISHLT 3A/3B) ou severa (ISHLT 4):
- Deve ser tratada com intensificação da imunossupressão.
- Assintomática e moderada pode ser tratada com pulsoterapia oral (prednisona).
- No período pós-transplante recente (moderada), requer corticoide endovenoso (metilprednisolona).
- Rejeição severa ou moderada com comprometimento hemodinâmico usualmente requer corticoide EV e terapia
citolítica.
- As doses de imunossupressão de manutenção devem ser ajustadas concomitantemente ao tratamento intensivo.
- Nova biópsia de follow-up deve ser realizada em 2-4 semanas para avaliar se houve progressão e para avaliar
a eficácia do tratamento.
• Rejeição recorrente, a despeito de tratamento com corticoide:
- Mudança no inibidor da calcineurina ou no agente antimetabólito.
- Considerar ciclofosfamida ou metotrexate.
• Rejeição humoral:
- Combinação de esteroide EV, plasmaferese, timoglobulina, ciclofosfamida e rituximabe.

Referências:
1. Programa de Transplante Cardíaco Pediátrico – The Hospital for Sick Children – Toronto – Canadá.
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Taquicardia
Ectópica Juncional

Allana Andreolla Santos
Sirlei de Moura Goulart Giacomolli
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Diagnóstico
• FC > 150 bpm com complexo QRS estreito e dissociação entre a atividade atrial e atividade ventricular (FA < FV)
ou condução ventrículo-atrial retrógrada.

Métodos diagnósticos
• ECG convencional, atriograma ou derivação de Lewis.
Derivação de Lewis:
- Evidência de atividade atrial e sua relação com a atividade ventricular.
- Eletrodo do braço direito instalado no 2º EIC direito; eletrodo do braço esquerdo no 4º EIC esquerdo.
- Registro eletrocardiográfico em D I.

Protocolo de Manejo na UTIP
Prevenção
Todos os pacientes submetidos à CEC recebem reposição de Mg 0,4 mEq/kg/dia na VP com eletrólitos no pós-operatório.
Passo 1 => 30 min - 1h
Evitar hipertermia => antipirético se Tax > 37ºC.
Otimizar controle de eletrólitos.
Sedação com bolus de midazolam e fentanil.
Bolus de Mg (SO₄Mg 50%) => 50 mg/kg = 0,1 ml/kg = 0,4 mEq/kg.
Passo 2 => até 4 horas
Hipotermia controlada => Tax 34-35ºC.
Sedação com midazolam e fentanil contínuos.
Passo 3
Redução das doses de catecolaminas se possível (dopamina, adrenalina, milrinone).
Passo 4 => Amiodarona
Bolus 5 mg/kg, infundido em 30-60 min.
Manutenção: 5-20 mcg/kg/min.
Aumento de dose: a cada 30 min, se não houver redução da FC.
Marca-passo
Instalar em qualquer ponto da linha de tempo com o objetivo de suplantar a FC do paciente.
Os aparelhos disponíveis na UTI alcançam FC entre 150-200 bpm.

Referências:
1. ABDELAZIZ, O.; DERAZ S. Antecipation and management of junctional ectopic tachycardia in postoperative cardiac surgery: single center experience with high incidence. Annals of Pediatric Cardiology. 2014 Jan-Apr; 7(1):19-24.
2. ZAMPI, J. D. et al. Junctional ectopic tachycardia after infant heart surgery: incidence and outcomes. Pediatr Cardiol 2012
Dec;33(8):1362-9.
3. MANRIQUE, A.M. et al. Magnesium supplementation during cardiopulmonary bypass to prevent junctional ectopic tachycardia
after pediatric cardiac surgery: a randomized controlled study. J Thorac Cardiovasc Surg.2010 Jan;139(1):162-169.
4. MILDH, L. et al. Junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease: incidence, risk factors and outcome. Eur
J Cardiothorac Surg. 2011 Jan;39(1):75-80.
5. MOAK, J. P. et al. Postoperative junctional ectopic tachycardia: risk factors for occurrence in the modern surgical era. Pacing Clin
Electrophysiol. 2013 Sep;36(9):1156-68.
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Taquicardia Atrial
Paroxística (TAP)

Raíssa Queiroz Rezende
Sirlei de Moura Goulart Giacomolli
Claudia Pires Ricachinevsky
Salomão Schames Neto
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1. Manejo Agudo

Taquicardia

Via aérea; O₂;
Monitorização; Acesso
IV/IO; ECG

Provável TSV

Estável

Manobras vagais (2x)

Instável

Acesso IV/IO

Adenosina 1ª dose
0,1mg/kg / 2ª dose
0,2mg/kg

Sem acesso IV/IO ou
adenosina ineficaz

Cardioversão
sincronizada 1º choque
0,5 -1J/Kg / 2º choque
2J/Kg

Refratários:
- Rever dx
- Amiodarona 5mg/kg
- Procainamida 15mg/kg

2. Manejo Crônico
Casos recidivantes e refratários devem ser avaliados pelo eletrofisiologista para escolha da melhor droga
antiarrítmica.

Referências:
1. PALS – Identificação e tratamento de taquicardia. American Heart Associaton – Guidelines CPR 2010.
2. SALERNO, J. C. et al. Supraventricular tachycardia. Arch Pediatr Adolesc Med. 2009 Mar;163(3):268-74.
3. CHU, P. Y. et al. Treatment of supraventricular tachycardia in infants: analysis of a large multicenter database. Early Human Development. 2015 June;91(6):345-350.
4. IWASAWA, S. et al. Efficacy and safety of low-dose amiodarone therapy for tachyarrhythmia in congenital heart disease. Pediatric
Cardiology. 2018 Jun;39(5):1016-1022.
5. SAHU, M. K. et al. Arrhythmias in Children in Early Postoperative Period After Cardiac Surgery. World J Pediatr Congenit Heart
Surg. 2018 Jan;9(1):38-46.

30 | Livro de Protocolos da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio

5

Hipertensão Arterial
Pulmonar (HAP)

Ana Paula Dalchiavon Zeni
Claudia Pires Ricachinevsky
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• Cardiopatias de risco para HP no pós-operatório: CIA, CIV, DSAV, PCA.
• Cardiopatias de risco para HP no período neonatal: TGV, DVAPT, Truncus.
Tabela 1 - Avaliação pré-operatória recomendada para pacientes pediátricos com shunts
sistêmicos-pulmonares congênitos, com os achados que podem indicar uma resposta favorável
ou desfavorável à correção de lesões cardíacas
Origem, características e parâmetros

Achados favoráveis

Achados desfavoráveis

Idade (anos)

<1

>2

ICC / congestão pulmonar

Presente

Ausente

Desordens respiratórias (inflamatórias/
infecciosas)

Sim

Não

Falência de crescimento

Sim

Não

Uso de medicações anticongestivas

Sim

Não

Síndromes associadas

Não

Sim (Síndrome de Down)

Doenças pulmonares e de via aérea associadas

Não

Sim

Dispneia

Presente/evidente

Leve/ausente

Precórdio dinâmico

Presente

Ausente

Sopro precordial

Presente

Ausente

Desdobramento de B₂

B₂ moderadamente hiperfonética e com
desdobramento fixo

B₂ única e hiperfonética

Saturação de O₂ periférica (%)

> 93

< 90

Doenças pulmonares ou obstrutivas de
via aérea associadas

Não

Sim

Área cardíaca

Aumentada

Hipertrófica

Vasculatura pulmonar

Proeminente

Redução vasculatura periférica

Congestão

Presente

Ausente

Doença pulmonar parenquimatosa

Ausente

Presente

Direção do fluxo pela comunicação

Esquerda-direita ou bidirecional, mas
predominantemente esquerda-direita

Bidirecional, predominantemente direita-esquerda

Tamanho das câmaras cardíacas
esquerdas (shunts pós-tricuspídeos)

Aumentadas

Não aumentadas

Razão do fluxo pulmonar para sistêmico
(Qp:Qs)

> 3.0 : 1

> 2.0 : 1

Disfunção ventricular direita

Ausente

Presente

Tipo de defeitosa

Lesões simplesb

Anomalias complexasc

Índice de resistência vascular pulmonar
(Woods por m2)

< 6.0 (preferencialmente < 4.0)

> 8.0

Razão da resistência vascular pulmonar
para sistêmica (RVP:RVS)

< 0.3

> 0.5

História clínica

Exame físico

Raio X de tórax

Ecocardiografia transtorácica

Cateterismo cardíaco

a

Apenas fisiologia biventricular é considerada.

Defeitos do septo atrial e ventricular, persistência do canal arterial (lesões únicas ou combinadas). Defeitos septais atrioventriculares totais (defeitos de coxim endocárdico) podem ser considerados lesões moderadamente complexas (especialmente quando associadas à Síndrome de Down),
particularmente se for improvável que o reparo completo da valva atrioventricular seja possível e a disfunção residual seja esperada.
b
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Transposição das grandes artérias, especialmente quando associada a um defeito do septo ventricular; persistência de truncus arteriosus (particularmente em crianças mais velhas); origem sistêmica das artérias pulmonares; artérias pulmonares unilateralmente estenóticas ou hipoplásicas
associadas a shunts intracardíacos; obstrução ao fluxo venoso pulmonar; shunts sistêmico-pulmonar complicados pela estenose da veia pulmonar; obstrução da drenagem venosa pulmonar anômala.

c

Fonte: Tradução livre de LOPES, A. A. et al. Repair of congenital heart disease with associated pulmonary hypertension in children: what are the
minimal investigative procedures? Consensus statement from the Congenital Heart Disease and Pediatric Task Forces, Pulmonary Vascular
Research Institute (PVRI).Pulm Circ. 2014 Jun;4(2):330-41.

Definição
• Aumento da PmAP ≥ 25 mmHg em repouso ou ≥ 30 mmHg no exercício.
• Aumento da PSAP ≥ 35 mmHg.
• PsAP ≥ 50 % da pressão sistólica sistêmica.
• A falta de PAP elevada não exclui a presença de doença hipertensiva vascular pulmonar em algumas situações:
Gleen e Fontan (≥ 20 mmHg).
Tratamento
• Manuseio mínimo: evitar ao máximo realizar aspiração traqueal no paciente e/ou realizar qualquer movimentação. Caso haja necessidade: sedação.
• Sedação: fentanil, benzodiazepínicos, relaxantes musculares (evitar ketamina) – realizar antes de qualquer procedimento.
• Pacientes com HP grave e em uso de NO devem receber pancurônio fixo de h/h até estabilizar (24-48 h).
• Monitoração ideal: PAP, PAE, PVC, PAM, SvO₂.
• Realização de ecocardiograma para avaliar resposta ao tratamento em pacientes que não possuem cateter de
PAP.
• Na crise de HP: evitar depleção de volume (cuidar com diurético) – expansão com SF.
Inotrópicos
•M
 ilrinona: reduz RVP, PAP, RVS, PAM, aumenta o índice cardíaco.
•A
 drenalina: para evitar hipotensão (função VD) e manter a pressão diastólica na aorta.
• Levosimendam: útil como droga inotrópica. Pouco ou nenhum efeito sobre a FC. Efeito positivo na resistência
vascular pulmonar após cirurgia cardíaca.
• Noradrenalina e vasopressina: reestruturação do septo interventricular E-D, melhorando a perfusão tecidual
sistêmica causada pela terapia direcionada para HP.
Bicarbonato
• Corrigir acidose (vasoconstritor).
• Evitar hipocarbia (vasoconstritor cerebral, hipotensor sistêmico).
• Manter pH ideal entre 7,45 - 7,35.
• Contraindicações para hipercapnia: HP com instabilidade hemodinâmica.
Ventilação / Oxigênio - Objetivos
• Manter capacidade residual funcional.
• Recrutar áreas de atelectasia.
• Evitar superdistensão.
• Ventilar com volume (Vt) baixo.
• Evitar hipercapnia permissiva.
• Baixo PEEP (5 a 8 cm H₂O).
• Hipoxemia: aumenta vasoconstrição pulmonar (aumenta PAP) – PaO₂ ideal: ≥ 50 mmHg.
• Resumo:
- Ventilação mecânica: manter pH entre 7,45- 7,5, recrutamento, volume baixo, PEEP entre 5-8 mmHg, pO₂ em
torno de 50 mmHg.
Óxido nítrico
• Vasodilatador de primeira linha no tratamento de HP: esse gás difunde-se rapidamente na membrana capilar
alveolar, aumentando a concentração intracelular de GMPc (relaxamento do músculo liso).
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• Dose recomendada: 20-30 ppm (acima de 80 ppm: níveis letais).
• Resposta positiva: melhora de 20% da oxigenação entre 30-60 minutos.
• Exposição prolongada: meta-hemoglobinemia – não carrega O₂ (ela em si não é tóxica) – quando aumentada,
reduz significativamente a capacidade de transporte de O₂ no sangue.
• Prevenir super distensão, que aumenta RVP, agrava shunt D-E e pós-carga VD.
• Intoxicação pelo ON: níveis de meta-Hb maiores que 1,5.
- Reduzir ON gradualmente (ver algoritmo).
- Uso de azul de metileno: 1-2 mg/ kg EV a ser realizado em 5 minutos.
- Repetir em 1 hora – se não desaparecer a cianose, utilizar até 7 mg/kg.
Sildenafil
• Absorção máxima via oral entre 1-2 horas.
• Metabolizado por enzimas hepáticas.
• Pacientes com clearance de creatinina ≥ 30: doses ajustadas.
• Dose:
Inicial: 0,5 mg/kg/dose 6/6h.
HP presente ou piora clínica na vigência da dose inicial: aumentar até 1 mg/kg/dose 4/4h (dose máxima 2 mg/
kg/dose).
Pré-operatório de cirurgia cardíaca de alto risco: 0,5 a 1 mg/kg/dose de 6/6 h dois dias antes da cirurgia ou por
mais tempo, dependendo da situação clínica.
Bosentana
• Persistência de HP com tratamento otimizado (monitorizar a função hepática).
• Dose:
- até 10 kg: 1-2 mg/kg 2 x/d
- 10-20 kg: 31,25 mg 2 x/d
- 20-40 kg: 62,5 mg 2 x/d
- ≥ 40kg: 125 mg 2 x/d.
Glenn e Fontan
• Lembrar que mesmo valores abaixo de 20 mmHg podem ser prejudiciais.
• Pacientes de risco:
- Regurgitação da válvula AV sistêmica
- PAPm –PAEm > 6 mmHg
- Baixa oxigenação
- RVS aumentada
• Todos pacientes devem receber milrinona e sildenafil 0,5 a 1 mg/kg/ dose 4/4 a 6/6 h preemptivamente.
• Considerar: NO e bosentana
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Algoritmo de uso e desmame Óxido Nítrico

ON 20ppm (1h)
PaO2 ≥ 2-mmHg
SatO2 ≥ 10%
PAM ≥ 20%
PAP ≥ 20%

Resposta+

Resposta-

FiO2 até
0.6 (4h)

Suspender

Tolerou
ON 10ppm – 2h
ON 5ppm – 2h

Não Tolerou
Retonar para o
anterior e
aguardar 12-24h
de estabilidade

Teste do ON
Coletar GA após 1h
Avaliar PAP, PAM, Sat
Dosar Meta Hb 12h
após e 24/24h

MHgb>10: susp
5-10: 50%
5-2,5: 20%
<2,5: seguro
Dosar 24/24h

ON 1ppm/2h
FiO2 0.2 e
suspender NO

Impact of Stewardship on Inhaled Nitric Oxide
Utilization in a Neonatal ICU - Sick Kids
HOSPITAL PEDIATRICS Volume6, Issue 10, October 2016

*No caso de tolerância da redução do NO em 10 por 24h, avaliar a possibilidade de iniciar o desmame conforme fluxograma.

Óxido Nítrico
Vazão da mistura = ppm x fluxo VM x 1000
NO no cilindro
Valor da meta-hemoglobina: até 1%

Referências:
1. LAKSHMINRUSIMHA, S., MATHEW, B.; LEACH, L. C. Pharmacologic strategies in neonatal pulmonary hypertension other than
nitric oxide. Seminars in Perinatology. 2016 Apr;40(3):160-73.
2. FIJALKOWSKA, a. et al. Serum N-terminal brain natriuretic peptide as a prognostic parameter in patients with pulmonary hypertension. Chest. 2006 May;129(5):1313-21.
3. ABMAN, S. H. et al. Pediatric pulmonary hypertension - Guidelines from de American Heart Association and American Thoracic
Society. Circulation. 2015 Nov;24;132(21):2037-99.
4. KAESTNER, M. et al. Pulmonary hypertension in the intensive care unit. Expert consensus statement on the diagnosis and treatment of paediatric pulmonary hypertension. The European Paediatric Pulmonary Vascular Disease Network, endorsed by ISHLT
and DGPK. Heart. 2016 May;102 Suppl 2:ii57-66.
5. KIM, J. S. et al. Pediatric Cardiac Intensive Care Society 2014 Consensus Statement: Pharmacotherapies in cardiac critical care:
sedation, analgesia and muscle relaxant. Pediatr Crit Care Medicine. 2016 Mar;17(3 Suppl 1):S3-S15.
6. Elmekkawi, A. et al. Impact of stewardship on inhaled nitric oxide utilization in a neonatal ICU. Hosp Pediatr. 2016 Oct;6(10):607615.
7. TRAN, S. et al. Elevated pulmonary artery pressure, not pulmonary vascular resistance, is an independent predictor of short-term
morbidity following bidirectional cavopulmonary connection. Pediatr Cardiol. 2018 Dec;39(8):1572-1580.
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Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS)

Andréa Tomasi Sutil
Aline Medeiros Botta
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• PAS e/ou PAD > 95º percentil para idade, gênero, altura.
• Objetivo: redução PA abaixo percentil 95º na HAS não complicada e abaixo percetil 90 na HAS complicada.
Tratamento VO
• Diuréticos
- Furosemide: 0,5 - 2 mg/kg/dose 1-2 x/dia
- Hidroclorotiazida: 0,5 - 1 mg/kg/dia 1 x/dia
- Espironolactona: 1 mg/kg/dia 1-2 x/dia
• Anlodipina
0,01 - 0,5 mg/kg/dia 1-2 x/dia
• Inibidor ECA
- Captopril: 0,3 - 0,5 mg/kg/dose (neonato: 0,03 - 0,15 mg/kg/dose) 2 -3 x/dia
- Enalapril: 0,08 - 0,6 mg/kg/dia 2 x/dia
- Betabloqueador
- Atenololol: 0,5 - 1 mg/kg/dia 2 x/dia
- Propranolol: 1 - 2 mg/kg/dia 2-3 x/dia
- Losartan: 0,75 - 1,5 mg/kg/dia 1 x/dia
• Clonidina: 0,05 - 0,1 mg/dose 2 x/dia
Emergência Hipertensiva
• Redução da TA ao longo de horas com medicação EV:
- 25% primeiras 8-12 h
- 25% nas 8-12 h seguintes
- 50% em 24 h
• Clonidina
- 0,5 mcg/kg/h (inicial) EV
• Nitroprussiato
- 0,5 a 8 mcg/kg/min EV
• Esmolol
- Ataque: 100 - 500 mcg/kg EV
- Manutenção: 50 - 300 mcg/kg/min
• Hidralazina
- Ataque: 0,1 - 0,6 mg/kg EV
- Dose máxima 1,7 - 3 mg/kg/dia 4-6 x/dia
• Enalapril
- Bolus 0,05 - 0,1 mg/kg/dose
- Dose máxima 1,25 mg/dose

Referências:
1. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The
fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics. 2004
Aug;114(2, suppl 4th Report):555–576.
2. MCNIECE, K. L.; GUPTA-MALHOTRA, M.; SAMUELS, J. et al; National High Blood Pressure Education Program Working Group: Left
ventricular hypertrophy in hypertensive adolescents: Analysis of risk by 2004 National High Blood Pressure Education Program
Working Group staging criteria. Hypertension. 2007;50:392–395.
3. LURBE, E.; CIFKOVA, R.; CRUICKSHANK, J. K. et al. Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. J Hypertens. 2009;27(9):1719–174.
4. MALACHIAS, M .V. B. et al. 7° Diretriz Brasileira de Hipertensão. Arq Bras Cardiol. 2016;107(3) supl 3:1-103.
5. EHRMANN, B. J. et al. Hypertension and health outcomes in the PICU. Pediatr Crit Care Med. 2014 Jun;15(5):417-27.
6. CHATURVEDI, S. et al. Pharmacological interventions for hypertension in children. Evid Based Child Health.2014 Sep;9(3):498580.
7. FLYNN, J. T. et al. Subcommittee on screening and management of high blood pressure in children. Clinical practice guideline for
screening and management of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics. 2017 Sep;140(3). pii: e20171904.
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Manejo pré-operatório
Prostaglandina
• Início imediato ao nascimento com diagnóstico pré-natal ou na suspeita de TGA.
• Dose:
- 0,01 - 0,05 mcg/kg/min; usar a menor dose possível.
- aumentar até 0,1 mcg/kg/min se mistura insuficiente, sinais de choque, acidose metabólica e hipoxemia.
• Objetivo: SatO₂ 75-85 %.
• Aminofilina
- Após episódio de apneia.
- 6 mg/kg em bolus e após 2 mg/kg/dose 8/8 h EV por 72 h.
Nutrição
• Seguir protocolo específico de nutrição no cardiopata:
- NPO nas primeiras 24 h.
- Coletar exames: gasometria, lactato, hemograma, Proteína C Reativa (PCR).
- Iniciar dieta se hemodinamicamente estável.
Intubação
• Somente se necessário.
• RN pode ser transportado extubado, com prostaglandina em dose baixa e por equipe treinada.
Acesso venoso
• Cateteres umbilicais como 1ª escolha.
• PICC ou cateter venoso se necessário.
Atriosseptostomia (AST) - Rashkind
• Indicação:
- Presença de hipóxia (SatO₂ < 70-75 %) com CIA restritiva.
- Presença de acidose metabólica (pH < 7,2, bicarbonato < 15) com CIA restritiva, mesmo com níveis mais elevados de saturação.
• O procedimento é realizado na UTIP, à beira do leito.
• Se AST bem-sucedida e melhora da saturação confirmada por ecocardiograma, então deve-se reduzir lentamente a prostaglandina, com manutenção da menor dose possível.
Hipertensão pulmonar (HP) no pré-operatório
• Suspeitar se hipoxemia com CIA grande ou na presença de hipoxemia mantida pós-AST e/ou se sinais de HP no
ecocardiograma (retificação septo interventricular, fluxo reverso no canal arterial).
• Manejo: seguir protocolo de hipertensão arterial pulmonar.
• Manter o óxido nítrico no transporte e no transoperatório.

Cirurgia
Switch Arterial
• Preconizado entre 3-5 dias de vida.
• Postergar se houver instabilidade associada à HP, infecção em atividade.
• Prematuros/baixo peso: mortalidade aumenta em < 2,5 kg, mas retardo da cirurgia para ganho de peso aumenta a morbidade perioperatória e a mortalidade precoce, sem benefício associado.
Manejo transoperatório
• Esterno aberto se indicado (HP, sangramento, CEC prolongada).
• Monitorização com PAM, PAP, PAE.
• Realizar ecocardiograma transesofágico se houver disponibilidade.
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Manejo pós-operatório
• Nitroglicerina
- 1 mcg/kg/min nas primeiras 24 h.
- Reduzir para 0,5 mcg/kg/min se não houver sinais de isquemia e se troponina em queda.
- Manter esta dose por mais 24 h após o fechamento do esterno.
• Milrinone 0,5-1 mcg/kg/min
• Adrenalina: menor dose possível (doses usadas são geralmente < 0,1 mcg/kg/min)
• Gluconato de cálcio: 0,5 mEq/Kg/dose 12/12 h por 48 h
• Troponina: dosar no POI, 6ª h e 1º PO
• Evitar volume: contribui para a disfunção ventricular
• Variáveis hemodinâmicas:
- PAM 35-45
- PAE 8-10
- PAD elevada na ausência de HP = shunts residuais, estenose pulmonar
• Arritmias e disfunção ventricular: pensar em insuficiência coronariana
• Diálise Peritoneal precoce se:
- Presença de oligúria (diurese < 1 ml/kg/h por 4 h) , acidose metabólica ou hipercalemia
- Furosemida deve ser evitado no POI.
• HP: conforme protocolo específico
• Sedação/analgesia: menor dose possível
• Antibiótico: conforme protocolo de cirurgia cardíaca
• VM: menor tempo possível
• Alimentação conforme protocolo específico; NPT se não alimentado no 1º PO

Referências:
1. RAMIRES, J. A. F.; KALIL FILHO, R. Cardiopatias Congênitas - Guia Prático de Diagnóstico, Tratamento e Conduta Geral. 1ª ed Ed
Atheneu, 2014.
2. VILLAFANE, J.; LANTIN-HERMOSO,M. R.; BHATT, A. B., et al. D-transposition of the great arteries: the current era of the arterial
switch operation. J Am Coll Cardiol. 2014;64(5):498-511.
3. LORTS, A.; KRAWCZESKI,C. D. Perioperative care of a child with transposition of the great arteries. Pediatric and Congenital Heart
Disease. 2011;13:456–463.
4. SARRIS, E. S.; BALMER C., BONOU, P. et al. Clinical guidelines for the management of patients. with transposition of the great
arteries with intact ventricular septum. Eur J Cardiothorac Surg. 2017 Jan;51(1):e1-e32.
5. HIREMATH, G.; NATARAJAN, G.; MATH, D. et al. Impact of baloon atrial septostomy in neonates with transposition of great arteries. J Perinatol. 2011; 31(7):494-9.
6. MARTIN, A. C.; RIGBY, M. L.; PENNY, D. J. et al. Bedside balloon atrial septostomy on neonatal units. Arch Dis Child Fetal Neonatal.
2003 Jul;88(4):F339-40
7. ZELLERS, T. M.; DIXON, K.; MOAKE, L. et al. Bedside balloon atrial septostomy is safe, efficacious, and cost-effective compared
with septostomy performed in the cardiac catheterization laboratory. Am J Cardiol. 2002;89(5):613-5.
8. OXENIUS, A. et al. Do predictors exist for a successful withdrawal of preoperative prostaglandin E(1) from neonates with d-transposition of the great arteries and intact ventricular septum? Pediatr Cardiol. 2010;31:1198–202.
9. FINAN, E. et al. Early discontinuation of intravenous prostaglandin E1 after balloon atrial septostomy is associated with an increased risk of rebound hypoxemia. J Perinatol. 2008;28(5):341-6.
10. ANDERSON, B. R.; CIARLEGLIO, A. J., HAYES D. A., et al. Earlier arterial switch operation improves outcomes and reduces costs
for neonates with transposition of the great arteries. J Am Coll Cardiol. 2014;63(5):481-7.
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Agentes terapêuticos
1. Heparina
• Dose de ataque: 75 UI/kg.
• Manutenção: 28 UI/kg/h em < 12 meses
20 UI/kg/h em > 12 meses
- Ajuste conforme KTTP (60-85s).

2. Enoxaparina
• < 2 meses: 1,5 mg/kg 12/12 h
• ≥ 2 meses: 1 mg/kg 12/12 h
3. Varfarina
• Ataque: 0,1-0,2 mg/kg/dia por 4 dias.
• Manutenção: conforme RNI.
- Suspender heparina após 2 dias de RNI em faixa terapêutica.
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4. Aspirina
• 5 mg/kg/dia 1x/dia
5. Clopidogrel
• 0,2-1 mg/kg/dia 1x/dia

Situações terapêuticas
1. Trombose venosa profunda
• Fase aguda => Heparina dose plena (bolus + KTTP alvo 60-85s) ou HBPM.
- Retirar o acesso venoso (se fator causador da TVP), após 3-5 dias de anticoagulação.
- Terapia trombolítica apenas se acometimento de vasos de grande calibre, com comprometimento de órgãos ou
membros ou se acesso venoso fundamental para terapêuticas no futuro.
• Fase de manutenção: Warfarin (RNI 2-3) ou HBPM.
• Duração:
- Mínimo 3 meses, se fator de risco conhecido e resolvido.
- Se fator de risco identificado => até sua resolução.
- Mínimo 6 meses se trombose idiopática.
- Se recorrente => por tempo indefinido.
2. Shunt sistêmico-pulmonar
• Primeiras 48 h de pós-operatório:
- Após estabilização do sangramento pós-operatório.
-H
 eparina IV, sem dose de ataque=> KTTP alvo 60-85s.
• Fase de manutenção:
- Aspirina 5 mg/kg/dia, quando alimentação enteral (ou heparina em dose baixa, até via enteral disponível).
- Se fator de risco para trombose (estado hipercoagulável, stent no shunt) => considerar HBPM + aspirina ou
clopidogrel.
• Se evidência de trombose no shunt:
- Heparinização plena (bolus + KTTP alvo 60-85s).
-A
 umentar pressão sanguínea sistêmica.
- IOT e VM, considerando bloqueio neuromuscular.
- ECMO.
-R
 evisão cirúrgica/cateterismo intervencionista.
- Considerar terapia trombolítica => pesar risco de sangramento e possibilidade de procedimento cirúrgico de
urgência.
3. Norwood, stent canal arterial
• Pós-operatório:
- Após estabilização do sangramento pós-operatório.
- Heparina IV 10 UI/kg/h.
• Fase de manutenção:
- Aspirina 5 mg/kg/dia quando alimentação enteral.
4. Glenn
• Fase inicial
- Após estabilização do sangramento pós-operatório.
- Heparina IV, sem dose de ataque => KTTP alvo 60-85s.
- Manutenção da heparina em dose de anticoagulação por 48h. Se o paciente permanecer em ventilação mecânica, manter a anticoagulação plena até a extubação.
• Fase de manutenção:
- Aspirina 5 mg/kg/dia quando alimentação enteral.
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5. Fontan
• Fase inicial
- Após estabilização do sangramento pós-operatório.
- Heparina IV, sem dose de ataque => KTTP alvo 60-85s.
- Manutenção da heparina em dose de anticoagulação até a retirada dos drenos
• Fase de manutenção:
- Warfarin => dose de ataque = 0,1 mg/kg; RNI 2-3.
- Aspirina, com ou sem clopidogrel, pode ser considerada se monitorização do RNI for impraticável.
6. Próteses Valvares
• Próteses biológicas (aórtica ou mitral):
- Sem anticoagulação no POI.
-S
 em fator de risco => AAS por 3 meses.
-C
 om fator de risco => warfarin (RNI 2-3) por 3 meses.
• Próteses metálicas (aórtica ou mitral):
-P
 OI: Heparina IV => KTTP 60-100.
-M
 anutenção: Warfarin - RNI 2,5-3,5.
7. Cateterismo cardíaco (oclusão transcateter de CIA e CIV; ablação com radiofrequência)
• Heparina durante o procedimento.
• Aspirina 5 mg/kg por 6 meses (6 semanas para ablação com radiofrequência).
• Não é necessário após fechamento de canal arterial.
8. Cardiomiopatia dilatada
•D
 iagnóstico, se FEVE < 30% => heparina (com bolus + KTTP alvo 60-85s).
•F
 ase crônica:
- Aspirina 5 mg/kg/dia => indefinidamente ou até melhora da função cardíaca.
- Warfarin (RNI 2-3) se FEVE seguir < 30%.
•C
 onsiderar avaliação de trombofilias, história prévia de AVC, presença de trombo intracardíaco.
9. Doença de Kawasaki
• Aspirina em dose anti-inflamatória (80-100 mg/kg/dia) até redução de marcadores inflamatórios e ausência de
febre por 48 h.
• Após fase aguda, iniciar aspirina em dose antiplaquetária (5 mg/kg/dia):
- Por 6 semanas em pacientes sem alterações coronarianas.
- Por tempo indeterminado em pacientes com alterações coronarianas.
- Se aneurismas coronarianos gigantes, associar warfarin (RNI 2-3).
10. Trombose de Seios Venosos
• Sem hemorragia intracraniana significativa:
- Fase Aguda => Heparina (bolus + KTTP alvo 60-85s) ou HBPM.
- Manutenção =>HBPM ou varfarin por 3 m (em RNs: considerar manutenção por 6 semanas a 3 meses).
• Com hemorragia intracraniana significativa:
- Fase aguda:
Anticoagulação (idem item anterior) ou
Suporte + monitorização (7 dias) => anticoagulação se aumento do trombo.
Se paciente grave, sem melhora com heparina => considerar trombólise ou tratamento cirúrgico (exceto em RNs).

44 | Livro de Protocolos da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio

11. Trombose arterial após cateterismo
Pulso ausente (após hemostasia)

Reavaliar em 1h
Pulso recuperado

Pulso ainda ausente
Extremidade quente
Extremidade fria

Mantida
Heparina IV (s/ bolus se < 4h cat) por 4h

Alteplase (1h)
frio

alteplase

sem pulso
Pulso
recuperado

quente

Pulso
recuperado

heparina 12 h
Suspender
heparina

Suspender
alteplase

frio

Cx Vascular

Sem pulso
quente

heparina

Referências:
1. BENTLEY, S.; MAGEE, A. G. Anticoagulation Guidelines: In Daubeney PEF et al (eds), 2012.
2. Pediatric Heart Disease – A Pratical Guide. (p 320-323). Oxford: Wiley-Blackwell.
3. GIGLIA, T. M. et al. Prevention and Treatment of Thrombosis in Pediatric and Congenital Heart Disease: A Scientific Statement
From the American Heart Association. Circulation. 2013;128:2622-2703.
4. GUYATT, G. H. et al. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):7S-47S.
5. HARTMANN, J. et al. Treatment of neonatal thrombus formation with recombinant tissue plasminogen activator: six years experience and review of the literature. Arch Dis Child Fetal Neonatal. 2001;85(1): 18-22.
6. SANTIAGO, M. J. et al. Trombólisis con dosis bajas de factor activador de plasminógeno em ninos. Ann Pediatr. 2012;76(2):77-82.
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Indicações
• Oclusão arterial aguda.
• Trombos intracardíacos.
• Pós-cateterismo, conforme fluxograma (ausência de pulso, com membro frio).
• Tromboembolismo pulmonar.
• Trombose venosa extensa, comprometendo vaso de grande calibre.
Etapas
1. Coletar exames (linha de base) =>fibrinogênio, TP, KTTP, d-dímeros, plaquetas, Ht, Hb.
2. Administrar plasma 10 ml/kg.
3. Iniciar heparina para anticoagulação, sem dose de ataque:
- 20 UI/kg/h se > 12 meses
- 28 UI/kg/h se < 12 meses
4. Iniciar alteplase:
- Ataque => 0,3 mg/kg/h em 1 h
- Manutenção => 0,1 mg/kg/h
- Diluição: frasco com medicamento acompanhado por diluente próprio => 50 mg em 50 ml de diluente (ou frasco
de 20mg se disponível e dependendo do volume necessário), resultando em concentração de 1 mg/ml. Pode-se
fazer diluição adicional para infusão no paciente somente com solução salina, até a concentração de 0,5 mg/ml.
- Estabilidade (após reconstituição no diluente próprio): 24 h na geladeira e 8 h em temperatura ambiente.
5. Controles:
- Coletar exames 4 h do início da medicação e após, de 6/6 h => fibrinogênio + KTTP.
- Coletar coagulação completa (item 1) 1 x/dia.
6. Controle clínico frequente, com exame de imagem, no mínimo, 1 x/dia.
- Aumentar dose para 0,2 mg/kg/h se o trombo permanecer inalterado; tentar não usar doses maiores que 0,3
mg/kg/h.
- Manter a mesma dose se o trombo estiver em resolução.
7. Interromper alteplase se houver resolução clínica ou resolução completa do trombo no exame de imagem.
8. Interromper alteplase e heparina se houver qualquer evidência de sangramento, seguida por coleta de exames.
9. Se fibrinogênio < 100: interromper alteplase, transfundir plasma 10 ml/kg e, após a transfusão, reiniciar a alteplase.
10. Ajustar heparina para anticoagulação, conforme KTTP (60-85 s).
11. Evitar uso por mais de 5 dias.
12. Após suspensão da alteplase, manter heparina como primeira etapa da anticoagulação de manutenção nos pacientes com indicação de profilaxia de trombose, até início de medicação por VO.
13. Usar protetor gástrico enquanto estiver em uso de anticoagulante.
Atenção
Oclusão arterial aguda após cateterismo não requer anticoagulação de manutenção e não é indicação de manter heparina
(seguir fluxograma específico do protocolo de anticoagulação).

Referências:
1. BENTLEY, S.; MAGEE, A. G. Anticoagulation Guidelines: In Daubeney PEF et al (eds), 2012.
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2. Pediatric Heart Disease – A Pratical Guide. (p 320-323). Oxford: Wiley-Blackwell.
3. GIGLIA, T. M. et al. Prevention and Treatment of Thrombosis in Pediatric and Congenital Heart Disease: A Scientific Statement
From the American Heart Association. Circulation. 2013;128:2622-2703.
4. GUYATT, G. H. et al. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):7S-47S.
5. HARTMANN, J. et al. Treatment of neonatal thrombus formation with recombinant tissue plasminogen activator: six years experience and review of the literature. Arch Dis Child Fetal Neonatal. 2001; 85(1): 18-22.
6. SANTIAGO, M. J. et al. Trombólisis con dosis bajas de factor activador de plasminógeno em ninos. Ann Pediatr. 2012;76(2):77-82.
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Fluxograma de Indicação de Transfusão com Concentrado de Hemácias

Paciente criticamente doente

Choque
hemorrágico

Transfusão

Outras causas

Paciente
cardiopata

Paciente clínico

Estável

Hb < 7: sim

Instável

Julgamento
clínico

Hb > 7: não

Estável

Não Cianótico

Julgamento
clínico

Instável

Cianótico
< 28 dias:
julgamento
clínico

Cianótico e não
cianótico
Julgamento
clínico

>28 dias:
Hb <9 sim
Hb >9: não

Conceito de Instabilidade
• Sat venosa < 70%.
• Necessidade de aumento de drogas nas últimas 2 h.
• PAM < 2 DP para idade.
• FiO₂ > 0,6 e hipoxemia.
Volume a ser transfundido
• > 28 dias 10 ml/kg de CHAD
• ≤ 28 dias 15 ml/kg de CHAD

Referências:
1. LACROIX, J.; DEMARET, P.; TUCCI, M. Red Blood Cell Transfusion: Decision Making in Pediatric Intensive Care Units. Semin Perinatol. 2012 Aug;36(4):225-31.
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Indicações de profilaxia medicamentosa
• Pacientes portadores de alguma coagulopatia ou em protocolo de anticoagulação.
• Pacientes ventilados mecanicamente por mais de 48 h, sem perspectiva de extubação nas próximas 48 h.
• Pacientes portadores de úlcera péptica ou sangramento digestivo até um ano antes da internação.
• Pacientes que tenham dois dos seguintes fatores de risco:
- Sepse.
- Permanência em UTIP superior a 7 dias.
- Sangramento oculto nos últimos 6 dias.
- Uso de hidrocortisona em dose 250 mg ou equivalente (aproximadamente 4 mg/kg/dia).
Medicamento de escolha
• Omeprazol
- Dose:
Endovenosa: 1-2 mg/kg/dia 12/12 ou 24/24 h
Enteral: 1-2 mg/kg/dia 12/12 h

ATENÇÃO
Neonatos: pesar risco/benefício por risco aumentado de sepse, ECN e mortalidade. Nestes pacientes, quando indicado uso por ocorrência de sangramento digestivo, suspender o mais rápido possível (assim que via enteral com volume
significativo e afastados fatores de risco: sepse, insuficiência ventilatória, uso prolongado de corticoide).

Referências:
1. REVEIZ, L. et al. Stress ulcer, gastrites, and gastrointestinal bleeding prophylaxys in critically ill pediatric patients: A systematic
review. Pediatr Crit Care Med.2010 Jan;11(1):124-32.
2. TERRIN, G. et al. Ranitidine is associated with infections, necrotizing enterocolitis, and fatal outcome in newborns. Pediatrics.2012 Jan;129(1):e40-5.
3. CANANI, R. B. et al. Therapy with gastric acidity inhibitors increases the risc of acute gastroenteritis and community-adquired
pneumonia in children. Pediatrics.2006 May;117(5):e817-20.
4. TAKETOMO, C. K.; HODIDING, J. H. Pediatric & Neonatal Dosage Handbook With International Trade Names Index. 31 dez 2012.
5. ALHAZANI W. et al. Proton pump inhibitors versus histamine 2 receptor antagonists for stress ulcer prophylaxis in critically ill
patients: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2013 Mar; 4(3):693-705.
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Indicações
• Pacientes entre 1 e 12 meses: incapacidade de atingir ingesta adequada de calorias por mais de 3 dias.
• Pacientes maiores de 1 ano: incapacidade de atingir ingesta adequada de calorias por mais de 5 - 7 dias. Em
crianças nutridas, mínimo de 5 dias. Já em crianças desnutridas, o início pode ser entre 3 e 5 dias.
• Condição clínica de contraindicação absoluta ou relativa à nutrição enteral (íleo paralítico, isquemia intestinal,
enterocolite necrosante, peritonite difusa, hemorragia gastrointestinal, fístula entérica, etc.)
• Em RN< 32 semanas de gestação e/ou < 1500g, em RN > 32 semanas de gestação com fatores de risco ou
como “ponte” para alimentação enteral plena.
Necessidade hídrica basal (depende de patologias associadas)
Peso (kg)

Necessidade Hídrica

até 10 kg

100 ml/kg/d

11 a 20 kg

1000 ml + 50 ml/kg acima de 10 kg

Acima de 20 kg

1500 ml + 20 ml/kg acima de 20 kg

Necessidade hídrica basal RN ( ml/100 cal/d)
Dia

Pré-termo

Termo

1-2

80-100

70

3

100-140

80

4

120-140

80

5

125-150

90

2-4 sem

130-150

120

• No neonato, a perda insensível de água é tanto maior quanto menor o peso corpóreo. Aumentam a perda: hipertermia, calor radiante, fototerapia, desconforto respiratório, diarreia, glicosúria. Diminuem a perda: ventilação
mecânica, colchões térmicos, umidificadores aquecidos.
• A oferta excessiva de líquidos está associada à persistência do canal arterial (importante nas cardiopatias ductus-dependente), à insuficiência cardíaca congestiva, à displasia broncopulmonar, à hemorragia intraventricular
e à enterocolite necrosante.
• Necessidades hídricas do RN são perdas insensíveis (20-30%), diurese (50-60%) e fezes (10%).
Para cada grau de temperatura acima de 38º C, deve-se acrescentar 5 ml/kg na oferta hídrica de 24 h.
Necessidade calórica (pacientes saudáveis)
Idade

Caloria/kg/d

Idade

Caloria/kg/d

Prematuros

110 - 120

7 a 12 anos

60-75

0-12 meses

90-100

12 a 18 anos

30-60

1 a 7 anos

75-90

OU
Lactentes e crianças
- Até 10 kg: 100 Kcal/kg/dia
- 10 a 20 kg: 100 Kcal + 50 Kcal/kg acima de 10 kg
- Acima de 20 kg: 150 Kcal + 20 Kcal/kg acima de 20 kg
• No estresse metabólico, não há crescimento nem atividade física e associado à sedação e à redução da necessidade energética, pode resultar em hiperalimentação. Pode-se calcular a necessidade energética + taxa metabólica basal x fator estresse (1.1 a 1.2 grandes cirurgias e 1.3 sepse, politraumatismo ou grande queimado).
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Gasto energético basal
Idade

Masculino (Kcal/kg)

Feminino (Kca/kg)

0-3 anos

60,7 x P - 54

61 x P - 51

3-10 anos

22,7 x P + 495

22,5 x P + 499

10-18 anos

17,5 x P + 651

12,2 x P + 746

Glicose (1 grama = 3,4 Kcal)
• Pode variar de 3 até 12 mg/kg/min (TIG), sendo a necessidade maior nos RNs prematuros e a termo. Hiperglicemia pode acarretar diurese osmótica, diminuição da função imunológica e cicatrização e está associada à
hemorragia intracraniana nestes pacientes. Em crianças maiores, está associada ao aumento da síntese e à
deposição de gorduras, com aumento da produção de CO₂.
• TIG (taxa de infusão de glicose) x peso x 24 x 60 = gramas de glicose/dia.
• Evitar soluções abaixo de 2,5% pelo risco de hemólise e hipercalemia.
• Se hiperglicemia grave, sem possibilidade de reduzir infusão de glicose, pode-se infundir insulina 0,01 a 0,05 U/
kg/h em diluição de 0,1 U/ml (não aumenta captação periférica nem utilização pela célula de glicose em situações de estresse).
• Considera-se hipoglicemia HGT abaixo de 40 e hiperglicemia acima de 150.
• Concentração de glicose e via de infusão:
- acesso periférico até 12,5%;
- acesso central até 25%.
• A oferta de calorias não proteicas (em média, perfazendo 60% em glicose e 40% em lipídeos) em quantidade
insuficiente faz com que os aminoácidos oferecidos sejam usados como fonte calórica e não para síntese proteica. Para síntese proteica (balanço nitrogenado positivo), devemos oferecer pelo menos 25 cal não proteicas
para cada grama de proteína.
Aminoácidos (10%): 1 grama = 4 Kcal
• Pode variar de 1 a 3 g/kg/d, sendo maior (até 4g/kg) nos RNs e menor em pacientes acima de 1 ano (2 a 3 g/
kg/d máximo).
• Em prematuros e RNs de baixo peso, o uso de solução de aminoácidos neonatal é preferível por causa da relação dos aminoácidos essenciais (maior concentração de cisteína, taurina e tirosina e menor de fenilalanina e
metionina).
• Para promover anabolismo, a relação nitrogênio/calorias não proteicas deve ser de 1/150 a 1/250. No hipercatabolismo, 1/90 a 1/150 - 1 g de proteína = 0,16 g de nitrogênio.
• Excesso de aminoácidos pode causar acidose, desconforto respiratório, uremia, hiperamonemia, disfunção hepática, icterícia colestática e aumento do consumo de oxigênio.
•U
 tilizar AA de cadeia ramificada em pacientes com encefalopatia hepática.
Lipídeos (10 ou 20%): 1 grama = 10 Kcal
• Dose de 0,5 a 3 g/kg/d, geralmente usam-se soluções a 20%. Lípideos convencionais têm como base óleo de
soja (50% ácido linoleico, 26% ácido oleico, 10% ácido palmítico, 9% ácido linolênico e 3,5% ácido esteárico).
• Uso preferencial de soluções a 20%, pois a relação fosfolipídeos/triglicerídeos é menor (aumento de fosfolipídeos prejudica a depuração dos triglicerídeos).
• SMOF – mistura de óleo de soja (30%), oliva (25%), TCM (30%) e óleo de peixe (15% ) – para pacientes com lesão
hepática (reduz liberação de fatores inflamatórios e hipertriglicerinemia, mas não previne lesão hepática).
• No estresse metabólico (aumento lipólise), há aumento de triglicerídeos e saturação da lipase lipoproteica (LPL),
causando depressão imunológica.
• Hiperlipidemia no prematuro com icterícia aumenta risco de kernicterus. Iniciar 0,5 g/kg/d, com aumento lento
conforme queda da bilirrubina.
• Infusão lipídica pode reduzir pO₂ arterial por alteração da relação ventilação-perfusão, shunt intrapulmonar e
hipoxemia, depósito de gordura na membrana alvéolo-capilar (melhora com infusão contínua 20-24 h).
• Controle de triglicerídeos RN
- Hipertrigliceridemia leve (175-225): aumento gradual
- Moderada (225-275): reavaliar
- Severa (acima de 275): interrromper infusão por 12-24 h.
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- Após 4 h de interrupção da infusão lipídica, são considerados elevados níveis de triglicerídeos acima de 200 em
RN, 250 em lactentes e 400 mg/dl em crianças.
• Heparina 1 U/ml associada à NPT em neonatos de baixo peso reduz os níveis de triglicerídeos e aumenta a
atividade da LPL, reduzindo a ocorrência de trombose (TI lipídica acima de 0,2 g/kg/h associa-se à queda de
oxigenação em prematuros).
Eletrólitos
Eletrólito

Neonato (mEq/kg)

Lactentes/Crianças(mEq/kg)

Adolescentes

Sódio

2-5

2-6

Individual

Potássio

1-4

2-3

Individual

Cálcio

3-4

1-2,5

10-20 mEq

Fósforo

1-2 mmol/kg

0,5-1 mmol/kg

10-40 mmol

Magnésio

0,3 a 0,5

0,3-0,5

10-30 mEq

• Nas primeiras 24-48 h nos RNs a termo, não é necessária a suplementação de eletrólitos.
• Na desnutrição há perda de potássio intracelular, magnésio e fósforo e ganho de sódio e água.
• Na NPT, a relação cálcio:fósforo obedece à relação 1,3:1. Usar preferencialmente via central pelo risco de extravazamento. Cuidado com concentração e precipitação da solução.
• Na síndrome da realimentação ou superalimentação, ocorre frequentemente hipofosfatemia, com enfraquecimento dos músculos respiratórios e dificuldade de desmame ventilatório, além de diminuição da contratilidade
miocárdica, rabdomiólise, hemólise, comprometimento da função plaquetária e glóbulos brancos e anormalidades neurológicas, como convulsões.
• Os ajustes dos eletrólitos são feitos conforme os níveis séricos. Geralmente, usa-se sódio 75 a 136 mEq/l, até
o máximo de 150 mEq/l.
• Potássio de manutenção de 1-3 mEq/Kg (ou 25-40 mEq/m²/d) até o máximo de 200 mEq/l em acesso central
e 80 mEq/l em acesso periférico. Ter cuidado com reposição de fósforo, pois a solução disponível é de Fosfato
de Potássio, contendo 2 mEq/ml (contar na quantidade total de potássio).
• Cálcio pode ser adicionado na NPT cuidando a concentração e os componentes – manutenção de 0,2 mEq/kg
ou em bolus 0,5 a 3 mEq/kg/d.
• Magnésio pode ser adicionado na NPT, sendo solução de Sulfato de Magnésio a 10% (diferentemente da reposição em bolus que é de 50% – atenção!!) na dose de 0,2 a 0,5 mEq/kg/dia, sendo que necessidades acima de 0,8
mEq/Kg precipitam na NPT e devem ser dadas em via acessória em bolus ou contínua.
Oligoelementos
• Usam-se oligoelementos pediátricos na dose de 0,2 ml/kg até máximo de 5 ml.
• Doses recomendadas via parenteral
RN (mg/kg)

< 5 anos (mg/kg)

> 5a e adolescentes

Elemento

Pré-termo

Termo

Zinco

400

300

100

2-5 mg

Cobre

20

20

20

200-500 mcg

Selênio

2

2

2-3

30-40 mcg

Cromo

0,2

0,2

0,14-0,2

5-15 mcg

Manganês

1

1

2-10

50-150 mcg

Iodo

1

1

1

Vitaminas – Polivit A e B pediátricos
• De acordo com o peso:
- até 1 kg: 1,5 ml de Polivit A e 1,5 ml de Polivit B.
- 1 - 3 kg: 3,25 ml de Polivit A e 3,25 ml de Polivit B.
- > 3 kg: 5 ml de Polivit A e 5 ml de Polivit B.
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• As seguintes vitaminas já estão incluídas nos polivitamínicos do HCSA. Na ausência ou mudança, conferir a
necessidade de:
- Vitamina K: 1mg/kg 7/7 dias.
- Leucovorin (Folinato de Cálcio/Ácido Folínico): 1 mg EV de 7/7 dias (prescrever o de 50 mg).
- Vit B 12: 100 mcg IM de 15/15 dias.
Oferta diária recomendada de vitaminas por via parenteral
Vitamina

Crianças e RN a termo

RN pré-termo (dose por Kg/peso)

A (UI)

2.300

1.640

E (mg)

7

2,8

K (mcg)

200

80

D (UI)

400

160

C (mg)

80

25

Tiamina (mg)

1,2

0,35

Riboflavina (mg)

1,4

0,15

Piridoxina (mg)

1

0,18

Niacina (mg)

17

6,8

Pantotenato (mg)

5

2

Biotina (mcg)

20

6

Folato (mcg)

140

56

B12 (mcg )

1

0,3

Carnitina

2-10 mcg/kg

20

Osmolaridade da nutrição parenteral
• Aminoácidos 10% Pediátrico: 0,848 Osm/ml (% solução x 100)
• Emulsão Lipídica 20%: 0,27 Osm/ml (1,7 mOsm/g)
• Glicose 50%: 2,78 Osm/ml
• Glicose 10%: 0,504 Osm/ml (glicose = % solução x 50)
• Cloreto de Sódio 20%: 6,8 Osm/ml (Na e K 2 mOsm/mEq)
• Cloreto de Potássio 10%: 2,68 Osm/ml
• Fosfato de Potássio 2 mEq/ml: 2,14 Osm/ml
• Sulfato de Magnésio 10%: 1,66 Osm/ml (1 mOsm/mEq)
• Cálcio: 1,4 Osm/ml
Acesso periférico: até 900 mOsm/l
Acesso Central: > 900 mOsm/l
	
Cálculo da Osmolaridade: Osmolaridade do componente / Volume final da bolsa x 1000 = mOsm/l
Controle laboratorial
• Função hepática, triglicerídeos e eletrólitos 1 vez/semana.
Complicações relacionadas à NPT
• Infecções de cateteres.
• Sepse.
• Icterícia colestática / esteatose hepática / aumento de transaminases.
• Distúrbios hidroeletrolíticos.
• Hipercapnia.

Referências:
1. Nutrição Parenteral Total em UTI Pediátrica, Protiped, 2013.
2. MANTEGAZZA, C. et al. Indications and complications of inpatient parenteral nutrition prescribed to children in a large tertiary
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referral hospital. Ital J Pediatr 44:66, jun 2018, online.
3. JIMENEZ, L.; METHA, N. M.; DUGGAN, C. Timing of the initiation of parenteral nutrition in critically ill children. Curr Opin Clin Nutr
Metab Care. 2017 May;20(3)227-231.
4. FUSCH,C. et al. Neonatoly/Paediatric - Guidelines on Parenteral Nutrition. Chapter 13 l . Ger Med Sci , Doc 15 , 7, Nov 2009.
5. BURRIN, D. G.; et al. Impact of new generation lipid emulsions on cellular mechanisms of parenteral nutrition associated liver
disease. Adv Nutr. Jan 2014;5(1)82-91.
6. NANDIVADA, P. et al. Lipid emulsions in the treatment and prevention of parenteral nutrition - associated liver disease in infants
and children Am J Clin Nutr. 2016 Feb;103(2)629s-634s.
7. SILVA, L. P. et al. Parenteral nutrition associated cholestasis and triglyceridemia in surgical term and near-term neonates: A pilot
randomized controlled trial of two mixed intravenous lipis emulsions. Clin Nutr ESPEN. 2017 Dec;22:7-12.
8. TELLES, Jr. et al. Terapia Nutricional no Paciente Pediátrico Grave. São Paulo, Editora Atheneu, 2005, pag 99-113.
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Pré-transplante imediato
Preparo do paciente
• Internação do receptor diretamente na UTI – revisão de prontuário.
Condutas
• NPO (já iniciado a partir do momento do contato telefônico).
• Exame físico completo (atenção especial para focos infecciosos).
• Pesar o paciente.
• Reservar CHAD, plasma e plaquetas (irradiado e filtrado) – 5 UI cada
• Banco de sangue: TS, CD, pesquisa de anticorpos irregulares (deve-se usar filtro sempre, não importa se o receptor é CMV positivo ou negativo).
Prescrição
•N
 PO / VP 1800 ml/m2/dia, Na 136mEq/l, K 20 mEq/l.
• Nistatina: 1ml de 6/6 horas VO em cada canto da bochecha (25.000 U/kg, 6/6h): manter até o momento da alta.
• Succinato de metilprednisolona: 10 mg/kg EV (antes da reperfusão).
• Basiliximabe (transoperatório, após 6h da reperfusão do enxerto, de acordo com equipe cirúrgica e clínica). Dose
EV: 10 mg em crianças com menos de 30 kg e 20 mg com mais de 30 kg.
• Antibióticos profiláticos de acordo com a Tabela 1.
• Retransplante e nas hepatites fulminates: considerar o uso de Fluconazol (10 mg/kg/dia em dose única).
• Banho de clorexidine antes de ir para o BC.
Tabela 1 - Antibioticoprofilaxia indicada
Classificação de risco

Profilaxia

Alérgicos a betalactâmicos

Baixo risco

1.

Nenhum critério de alto risco

Vancomicina 15 mg/kg EV 6/6 h
Iniciar 2 h antes da incisão e manter
Ampicilina-sulbactam 50 mg/kg EV 6/6 h por 48 h.
Iniciar na indução e manter por 48 h.
Dose máxima 4 g/dia.
Dose máxima 8 g/dia de ampicilina até 40 +
Kg.
Ciprofloxacina 15 mg/kg EV 12/12 h
Acima de 40 Kg: 3 g de 6/6h.
Iniciar 2 h antes da incisão e manter
por 48 h.
Dose máxima 800 mg/dia.

Alto Risco (pelo menos 1 dos critérios abaixo)
Ampicilina 50 mg/kg EV 6/6 h
Iniciar na indução e manter por 48 h.
Dose máxima 12 g/dia .

1.

Retransplante

2.

Diálise pré-transplante

3.

Doador CMV+ / Receptor CMV -

4.

Coledocojejunostomia

5.

Cefotaxima 50 mg/kg EV 6/6 h
Sepse abdominal prévia (trata- Iniciar na indução e manter por 48 h.
mento por > 5 dias nos últimos 90 Dose máxima 12 g/dia.
Ou
dias)
Cefepime 50 mg/Kg/dose de 8/8 h
Dose máxima 2g de 8/8h.

+

Micafungina nos casos de:
• Múltiplas cirurgias
• Retransplante
• Hemodiálise
• Quimioterapia pré-transplante
• Diversos cursos de ATB previamente
Exames pré-transplante
• Microbiologia: urocultura.
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Vancomicina 15 mg/kg EV 6/6 h
Iniciar 2 h antes da incisão e manter
por 48 h.
Dose máxima 4 g/dia.
+
Ciprofloxacina 15 mg/kg EV 12/12h
Iniciar 2 h antes da incisão e manter
por 48 h.
Dose máxima 800 mg/dia.

• Laboratoriais: HMG com plaquetas, PCR, EQU, albumina, glicose, ureia, creatinina, eletrólitos, AST, ALT, FA, GGT,
bilirrubinas, TP, TTPA, fibrinogênio, sorologia para EBV e CMV (se não tiver ou negativas), provas cruzadas (banco de sangue).
• RX tórax.
Pós-transplante imediato
• Monitorização na UTI – conforme rotinas.
• Isolamento, uso de máscara pelos profissionais.
• Ecografias abdominais com doppler seriadas: diária na 1ª semana, semanal da 2ª a 4ª semana.
Tabela 2 - Rotina de solicitação de exames laboratoriais
Dia

1

2

3

4

5

6

7

HMG/plaq

12/12 h

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Fibrinogênio

1x

1x

1x

1x

SN

SN

SN

Fator V

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

TP/KTTP

12/12 h

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Gasometria

6/6 h

12/12 h

1x

1x

1x

1x

1x

Glicemia

12/12 h

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Lactato

12/12 h

12/12 h

1x

1x

SN

SN

SN

Íons

6/6 h

12/12 h

1x

1x

1x

1x

1x

Ur/Cr

12/12 h

1x

1x

1x

1x

1x

1x

LDH

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

TGO/TGP

12/12 h

12/12 h

1x

1x

1x

1x

1x

BT/BD

12/12 h

12/12 h

1x

1x

1x

1x

1x

GGT/FA

12/12 h

12/12 h

1x

1x

1x

1x

1x

Albumina

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Colesterol

1x

2/2 dias

=

=

=

=

=

Monitorização e controle inicial hemodinâmico
• Monitorização invasiva (medida da PVC).
• Controle da pressão arterial (invasiva em casos selecionados).
Manejo hidroeletrolítico e metabólico
• Balanço hídrico 6/6 h.
• Reposição de perdas por SNG e drenos, com sangue, coloide ou cristaloide isotônico.
• Hipovolemia: infundir soluções de albumina com SF ou plasma se houver necessidade de correção de fatores
de coagulação.
Manejo hematológico
•H
 emólise – por reação enxerto contra hospedeiro. Se persistir, transfundir com sangue “O”.
•T
 TPA normaliza em 2 dias e o TP em 5 dias:

Corrigir se: sangramento ativo ou se os testes de coagulação estiverem alterados mais do que duas vezes o normal.

Se houver necessidade de repetidas transfusões de concentrado de hemácias, considerar reexploração
cirúrgica.
Manejo renal
• Insuficiência renal refratária sugere infecção sistêmica ou disfunção do enxerto.
• Acidose metabólica no pós-operatório imediato pode ser secundária à insuficiência renal e/ou insuficiência
hepática  quando severa: considerar hemofiltração e uso de bicarbonato.
Terapia gastrointestinal e nutricional
• Profilaxia de sangramento digestivo: Omeprazol 2mg/Kg/dia EV (enquanto na UTI) e após 1mg/Kg enquanto
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uso de corticoide.
• Nutrição enteral ou parenteral deve ser considerada a partir do 2º PO.
Observações
1. Correções de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos (hipocalemia ocorre pela absorção de potássio pelo enxerto; hiperglicemia usualmente acontece nas 6 primeiras horas de pós-operatório; hipocalcemia pode ocorrer
pelo citrato não metabolizado).
2. Controle rigoroso de balanço hídrico e peso.
3. Manter débito urinário > 1 ml/kg/hora.
4. Evitar uso de plasma, plaquetas, etc. As correções de distúrbios de coagulação devem ser feitas somente em
casos de sangramentos após contato com a equipe de transplante.
5. Usar albumina EV se houver edema e/ou redução da diurese (frascos de 50 ml a 20% ou 25%) 0,5 a 1,0 g/kg/
dose EV (edema e/ou redução da diurese) a critério médico, podendo ser usada pura ou diluída.
6. Corrigir anemia (Hb < 7,0 g/dl) após discussão com a equipe de transplante.
7. Observar sinais de neuro e nefrotoxicidade do tacrolimus, tremores, convulsões, redução da diurese, alteração
da função renal, etc.
8. Hipertensão: três ou mais valores de pressão acima dos valores normais para idade em 1 dia, presença de cefaleia, tonturas, alterações da visão, irritabilidade, epistaxe, taquicardia, etc. Medidas:
-R
 eduzir aporte hídrico se o balanço for positivo.
- Diuréticos

(furosemida, espironolactona).
- Reduzir

o sódio da dieta, soro ou NPP.
-S
 e possível, reduzir dose da tacrolimus e corticoide.
-V
 erificar analgesia, sedar o paciente.
-A
 nlodipina quando necessário.
9. Fisioterapia respiratória e motora.
10. BH de 6/6 h.
11. Controle de peso diário.
12. Controle de PA, FC, diurese e drenagem pelo dreno abdominal.
Manejo de infecções
Controle com hemograma, PCR, calprotectina, ideal a partir do 7º dia pós-operatório, antes pode haver alteração.
• Causas de febre: infecção, rejeição, trombose de artéria ou reação à droga.
• Prevenção de infecções: lavar as mãos, uso de luvas a cada manipulação, estetoscópio individual, visitas limitadas, porta do box fechada, quarto individual.
Pneumocistis carinii
• Sulfametoxazol-trimetoprim: a partir da 1ª semana de pós-operatório (5 mg/kg/dia 12/12 h, 3 x/semana) até
1 ano após o transplante.
Citomegalovírus (CMV):
CMV pré-transplante:
•S
 e receptor com CMV IgG negativo, solicitar antes do transplante nova sorologia.
CMV pós-transplante (iniciar assim que as plaquetas > 50.000 e neutrófilos > 1000):
•P
 rofilaxia universal para o receptor (Ganciclovir 5 mg/Kg/dose de 12/12 h):
Menores de 18meses.
Paciente em risco com (D+/R-);(R+)
• Tratamento preemptivo (controle com PCR a cada 2 semanas nos 3 primeiros meses e após 1 x no mês até
completar um ano pós-transplante):
Pacientes D-/R
Coletar pós-transplante PCR para CMV: no primeiro mês deve ser semanalmente; no segundo mês mensalmente; após, a cada três meses.
Valganciclovir (Valcyte): 520 mg/m2 de 12/12 h VO na alta do paciente (usar por 100 dias). Posologia de 450mg,
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uma caixa com 60cp. O comprimido não pode ser aberto, nem mastigado, nem esmagado. Pode ser administrado
junto com alimentos. Para maiores de 16 anos, dose é 900mg (2cp) 1x ao dia. Acompanhar esses pacientes com
creatinina sérica. Paciente com insuficiência renal deve ter ajuste conforme os valores da depuração da creatinina.
Crianças menores de dois anos têm um maior risco de citopenias hematológicas.
Resistência do Ganciclovir (CMV-R):
• É causada pela mutação em dois genes, o UL97 e UL54.
• Tratamento requer Ganciclovir (EV até 10 mg/Kg/dose), limitação é a toxicidade renal.
Epstein Baar Vírus (EBV)
• A infecção pelo EBV no pós-transplante é uma importante causa de morbidade e mortalidade. O desenvolvimento de doença linfoproliferativa (PTLD) é mais comum após infecções EBV primárias (as quais afetam as
crianças, que são frequentemente EBV soronegativas antes do transplante). A maioria dos pacientes não desenvolve PTLD, mas tem sintomas da mononucleose infecciosa (febre, mal-estar, faringite exsudativa, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia e linfocitose atípica).
• Determinar o status sorológico EBV do doador para identificar pacientes com alto risco de PTLD.
• Pacientes soronegativos antes do transplante devem ser rastreados com EBV cargas virais 1x por ano.
• Pacientes com EBV (doador positivo/receptor negativo): verificar PCR quantitativo semanal/mensalmente durante o primeiro ano após o transplante.
• Pacientes com sintomas típicos como febre persistente e linfadenopatia devem ser avaliados clinicamente para
PTLD com histopatologia e carga viral para EBV. Aqueles com o aumento da carga viral devem ser discutidos,
podendo diminuir a imunossupressão e/ou terapia específica.
Cândida
• Nistatina: 1ml em cada canto da boca de 6/6 horas (25.000 U/kg 6/6 h): manter até momento da alta.
• Anfotericina/fluconazol, se for isolado fungo em cultura de urina e/ou sangue.
Profilaxia de Trombose
• Dipiridamol 3 mg/kg/dia VO de 8/8 h após a autorização da equipe de transplante. Iniciar somente se RNI < 2,5
e com plaquetas > 50.000/mm3.
•H
 eparina: usar quando peso do receptor < 10 kg ou artéria hepática com menos de 0,3 cm de diâmetro.
- Dose: 10 U/kg/h, 24 h após cirurgia, na UTIP, conforme cirurgião; continuar pelo menos por 7 dias, até 14 dias.
- AAS: usar conforme cirurgião, assim que paciente com VO. Dose 5 mg/kg/dia se plaquetas > 50.000 e RNI < 2,5
(dose máxima 100 mg).
Profilaxia de úlcera de estresse
• Omeprazol 2 mg/kg dia 12/12 h EV.
Imunossupressão
Corticoide (metilprednisolona)
10 mg/kg EV no intraoperatório, após revascularização
2 mg/Kg/dia do 1° ao 6° dia pós-transplante
1 mg/Kg/dia do 7° ao 13° dia pós-transplante – trocar para prednisolona VO
0,75 mg/Kg/dia do 14º ao 20º dia pós-transplante
0,5 mg/Kg/dia do 2º ao 28º dia pós-transplante
0,25 mg/Kg/dia no 2º e 3º mês pós-transplante e, após, deixar em dias intercalados a partir do 6º mês.
• Dependendo da evolução, suspender corticoide após o 3º mês, com exceção dos casos de doença autoimune.
Basiliximab (anticorpo monoclonal antireceptor de IL-2)
• Dose: 10 mg/dose em < 30 kg e 20 mg dose em > 30kg.
- 1ª dose dentro de 6 horas pós-transplante.
- 2ª dose no 4º dia PO.
Tacrolimus (inibidor da calcineurina)
• Iniciar com 0,15 mg/kg/dia (0,1 – 0,3 mg/kg/dia) de 12/12 h no 1º primeiro dia de pós-operatório se o paciente
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estiver com boa função renal (débito urinário > 1 ml/kg/hora). Administrar 1 hora antes ou 1 hora após alimentação.
• NS de tacrolimus na imunossupressão primária e na terapia de resgate.
Tabela 3 - Objetivo de nível sérico de tacrolimus
Imunossupressão primária

Valores (vale)

D1 - D14

10 - 12 ng/ml (10-20)

D15 - D30

8 - 10 ng/ml (10-15)

2º e 3º mês

7 - 8 ng/ml (5-10)

A partir do 3º mês

8 ng/ml (5-10)

Terapia resgate (rejeição aguda)

10 – 15 ng/ml

Azatioprina (imidazólico, derivado da 6-mecaptopurina)
• Dose inicial de 1-2 mg/kg/dia 1x/dia.
Ácido mofetil
• Pode ser usado com CE e inibidores da calcineurina (tacrolimus e ciclosporina).
Micofenolato de mofetila
•D
 ose inicial de 10-20 mg/kg/dia, 12/12 h, VO (400 mg/m²/dose de 12/12 h).
Micofenolato de sódio
• Dose inicial de 7,5-15 mg/kg/dia, 12/12 h, VO.
Ciclosporina (inibidor da calcineurina)
• 10 mg/kg/dia, 12/12 h, VO.
• Se não alcançar níveis desejados em 48 h, administrar EV 1-2 mg/kg/dia, infusão 4-6 h, diluída em SG 5%.
Tabela 4 - Objetivo de nível sérico de ciclosporina
Tempo após Tx em meses

Nível sérico (vale = Co)

D1 – D14

300 ng/ml (250-350)

3ª - 12ª semana

250 ng/ml (200-300)

4º - 12º mês

150 - 200 ng/ml

A partir do 12º mês

100– 150 ng/ml

Timoglobulina (anticorpo policlonal)
• Juntamente com tacrolimus, evita o uso de corticoide.
• Administração: 2 dias, 2-3 ng/kg/dose (total de 5 ng/kg)
- 1ª dose antes do transplante
- 2ª no 1º PO.
Efeitos adversos inibidores de calcineurina
• Neurotoxicidade (tremor, parestesia, cefaleia, convulsão, afasia).
• Nefrotoxicidade: aguda, crônica, proteinúria.
• Hipertensão.
• Dislipidemia.
• Distúrbio metabólico: hipercalemia, hiperuricemia, hipomagnesemia (+ tacrolimus).
• Diabetes (+ tacrolimus).
• Hepatotoxicidade.
• Transtornos TGI (náuseas, anorexia, diarreia).
• Acne.
• Hiperplasia gengival, hirsutismo, ginecomastia, dismorfia facial (ciclosporina).
• Alopecia.
• Alergia alimentar (tacrolimus).
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• Insônia (tacrolimus).

Complicações precoces
Complicações clínicas
• Não funcionamento primário do enxerto: aumento expressivo de transaminases, alteração grave da coagulação,
encefalopatia, acidose, hipercalemia.
• Rejeição
- Hiperaguda.
-A
 guda ou celular (falha imunossupressão geralmente).
-C
 rônica ou ductopênica.
• Sepse (bactérias e fungos; vírus mais tardiamente).
Complicações cirúrgicas
• Hemorragia pós-operatória.
• Complicações vasculares.
- Trombose da artéria hepática: é mais frequente em crianças devido ao tamanho dos vasos.
- Trombose veia porta: hipertensão portal secundária.
• Complicações biliares:
- Fístula e bilioma.
- Estenose ductos biliares: secundária a problemas técnicos com anastomoses ou resultado de oclusão vascular.
- Estenose intra-hepática: tempo de preservação prolongado, isquemia vascular por trombose da AH ou rejeição.
- Colangite recorrente (anastomose Y de Roux).
- Litíase biliar (mais tardia).
Complicações tardias
Derivadas principalmente da imunossupressão:
•N
 efrológicas (acidose metabólica, hipomagnesemia, hipercalemia, hipertensão)
• Neurológicas
• Obesidade
• Diabetes
•D
 oença óssea osteopênica
• Infecciosas
•D
 oenças malignas
• Aterosclerose
•T
 umores e síndrome linfoproliferativa
- PTLD relacionada ao vírus EBV (proliferação anormal de linfócitos B)
• Estético
- Hipertrofia gengival com ciclosporina, hipertricose
•R
 etardo de crescimento, osteoporose e catarata, diabetes, HAS
•O
 rigem de febre após alta:
- Árvore biliar
- Viral: CMV, EBV, herpes, varicela-zoster
- Hepatite (aguda e recorrente)
- Pneumocistose
- Rejeição
- Infecções comunitárias
- Infecções SNC
- ITU
- Pneumonia.
Rejeição aguda
• Suspeita clínica e bioquímica de rejeição aguda:
- Confirmar histologicamente.
- Realizar sempre biópsia antes de iniciar o tratamento.
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• Biópsia hepática:
- Contraindicações:
• INR > 1,4 ou plaquetas < 50.000 (fazer apenas com transfusão de plasma ou plaquetas, de acordo com
hematologista, respectivamente).
• Dilatação de vias biliares (fazer ecografia nos 2 dias precedentes).
• Em fígado reduzido, devem ser feitas sob controle ecográfico.
- Indicações:
• Transaminases e bilirrubina que não melhoram, aumentam ou ficam estacionadas em um valor anormal;
febre inexplicada ou eosinofilia.
• Tratamento:
- Metilprednisolona
- 20 mg/kg/dia EV (correr em 1 h) – 3 dias
• 4º dia: 7,5 a 10 mg/kg/dia EV
• 5º dia: 5 mg/kg/dia EV
• 6º dia: continuar com a dose em uso prévio.
• Sem resolução:
- Se imunossupressão com Tacrolimus, associar Micofenolato Mofetila: 600 mg/m²/dose 12/12 h, ou
- Micofenolato de sódio: 400 mg/m²/dose 12/12 h.
- Se com Ciclosporina, trocar para Tacrolimus na dose de 0,3 mg/kg/dia, 12/12 h.
- Se falta de resposta adequada: suspender Micofenolato Mofetila e administrar duas doses de Basiliximab.
- Ausência de resposta farmacológica: retransplante.
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3. BOGETTI, D. et al. Thymoglobulin induction protects liver allografts from ischemia/reperfusion injury. Clinical transplantation.
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Quilotórax é o acúmulo de quilo no espaço pleural, que pode ocorrer após lesão direta do ducto torácico ou por extravasamento de
linfa devido ao aumento da pressão venosa. A incidência de quilotórax na população pediátrica é desconhecida.

Causas de quilótorax em crianças
1. Quilotórax congênito
• Malformação linfática congênita:
- Linfangiomatose
- Linfangiectasia
-A
 tresia do ducto torácico.
• Associado a síndromes:
- Síndrome de Down
- Síndrome de Noonan
- Síndrome de Turner
- Síndrome de Gorham-Stout
- Miopatia miotubular ligada ao X
- Mutação missense na integrina alfa 9 beta 1
- Hidropsia fetal
- Yellow nail syndrome.
2. Traumática
• Associada a procedimentos cirúrgicos:
- Excisão de linfonodos
-D
 oença cardíaca congênita
- Escoliose
-A
 nel vascular
-H
 érnia diafragmática.
• Procedimentos invasivos terapêuticos ou diagnósticos:
- Cateterização de veia subclávia.
• Outros traumas:
- Trauma penetrante no tórax
-H
 iperexpansão ou alongamento da parede torácica ou da espinha torácica
- Tosse
- Vômitos
- Nascimento
-A
 buso infantil.
3. Aumento da pressão venosa central
• Trombose da veia cava superior
Pós-operatório de cirurgia de Fontan.
4. Associado com tumores
- Neurogênico
- Linfoma
- Teratoma
- Wilms
- Tumores ovarianos
- Sarcoma de Kaposi.
5. Doenças granulomatosas
• Tuberculose
• Histoplasmose
• Sarcoidose.
6. Outros
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• Discite estafilocócica
• Púrpura de Henoch-Schonlein.
Diagnóstico
O diagnóstico de quilotórax / quiloperitônio é definido pelo aumento de triglicerídeos (TG) no líquido pleural / peritoneal acima de 110 mg/dl. Em algumas situações, quando o paciente está em NPO, pode ocorrer aumento da
drenagem, inicialmente sem elevação significativa dos TG, podendo ser indicada uma segunda análise caso permaneça elevada. Níveis de TG abaixo de 50 mg/dl excluem o diagnóstico. Em locais com disponibilidade de pesquisa de
quilomicra, esta deve ser solicitada, sendo diagnóstico o achado positivo. A análise do líquido pleural com leucocitose
e com predomínio de linfomonócitos (> 80 %) também é altamente sugestiva de quilotórax.
Na presença de líquido pleural ou peritoneal leitoso (turvo), solicitar análise do líquido e seguir o fluxograma descrito
a seguir.
Considerações terapêuticas
• Tentar identificar a causa do quilo:
- Ecocardiograma em todos os pacientes.
- Ecodoppler de pacientes com acesso central ou com história/suspeita de trombose.
No início da terapêutica
• Coletar hemograma, eletrólitos, glicose, TSH, T4, albumina, função hepática.
• Fluconazol profilático 6 mg/kg/dia nos pacientes em NPO.
• Nistatina oral nos pacientes com dieta.
• O antifúngico permanece apenas enquanto o quilo ainda não foi resolvido. Após, suspender.
• Tentar não colocar em pressão positiva.
Solicitar na análise do líquido pleural / peritoneal:
– triglicerídeos, colesterol, proteínas, glicose, contagem de leucócitos e diferencial.
Solicitar bacterioscópico e bacteriológico apenas se toracocentese/paracentese ou dreno recente (< 48 h).

Manejo do derrame
• Se possível, apenas puncionar e não passar dreno.
• Se drenar, não colocar em aspiração, exceto se disfunção respiratória e drenagem inefetiva.
• Indicação de dreno: disfunção respiratória.
• Manter o dreno o menor tempo possível: drenagem inferior a 10 ml/kg em 24 horas é indicativo de retirada.
Tratamento
1ª Etapa
Dieta pobre em triglicerídeos de cadeia longa (Pregomin e Alfarré)
- Observar resposta em 7 dias, caso não responda: seguir para etapa 2.
- Se mantiver drenagem elevada após 72 h*: seguir para etapa 2.
2ª Etapa
Manter dieta pobre em TCL e associar octreotide
- Iniciar octreotide 2 mcg/kg/h e aumentar de 2 em 2 a cada 12 horas até completar 8 mcg/kg/h.
- Observar resposta em 7 dias, caso não responda: seguir para etapa 3.
- Se mantiver drenagem elevada após 72 h*: seguir para etapa 3.
3ª Etapa
NPO + NPT e manter octreotide
- Observar resposta em 7 dias, caso não responda: seguir para etapa 4.
- Se mantiver drenagem elevada após 72 h*: seguir para etapa 4.
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4ª Etapa
Intervenção cirúrgica
- Quilotórax: ligadura do ducto torácico + pleurodese.
*Drenagem elevada: mais que uma volemia (80 ml/kg)
3 kg  drenagem > 240 ml em 24 horas
5 kg  drenagem > 400 ml em 24 horas
10 kg  drenagem > 800 ml em 24 horas

Acompanhamento
• Controle de peso a cada 24-48 horas.
• Acompanhamento laboratorial:
- Hemograma, eletrólitos, glicose – repetir exames a cada 48 horas.
- TSH, T4, albumina, função hepática, provas de coagulação – repetir a cada 7 dias.
Algoritmo do tratamento do quilotórax / quiloperitôneo

Derrame pleural, derrame pericárdico ou
líquido abdominal progressivo/persistente

Toracocentese,
Pericardiocentese ou
paracentese diagnóstica

TG < 110mg/dL

TG > 110mg/dL

Dieta pobre em TCL, rica em
TCM
(Pregomin ou Alfarré)

Volume ou resolução

Alta com dieta especial por 3
meses

Persistência de drenagem > 7d
ou
Drenagem elevada após 72h*

Investigar derrame pleural
infeccioso, ICC

Iniciar Octreotide
(2-8mcg/kg/h)

Persistência de drenagem > 7d
ou
Drenagem elevada após 72h*

NPO + NPT
Manter octreotide

Persistência de drenagem > 7d
ou
Drenagem elevada após 72h

Intervenção cirúrgica

*Ver quadro específico
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Redução do octreotide
• Reduzir 2 mcg/kg/h a cada 12 h, até suspensão total.
Reintrodução da dieta
• Iniciar 20 ml/kg/dia de dieta pobre em TCL, aumentando progressivamente conforme tolerância, até volume
pleno.
• Iniciar redução de octreotide (na velocidade já citada), assim que o paciente tolerar mais que 50 % da dieta plena.
Considerações sobre o octreotide
• Octreotide LAR é para administração apenas intramuscular. Não utilizar esta apresentação.
• Infusão endovenosa:
- Octreotide acetado solução injetável 0,1 mg/ml frasco de 1 ml (padronizado).
- Octreotide solução injetável 0,5 mg/ml frasco de 1 ml (não padronizado).
- Pode ser diluído em NaCl 0,9% ou SG 5%, preferir soro fisiológico.
• Efeitos colaterais do octreotide:
- Arritmias (bradi ou taquicardia), hipo/hiperglicemia, alterações da função tireoideana, alterações da função hepática, dor abdominal, diarreia e vômitos, constipação, alterações na função pancreática, alterações renais, reações urticariformes.

Referências:
1. BIEWER, E. et al. Chylothorax after surgery on congenital heart disease in newborns and efficacy of MCT-diet. Journal of Cardiothoracic Surgery. 2010 Dec 13;5:127.
2. YEH, J. et al. Utility of a clinical practice guideline in treatment of chylothorax in the post operative congenital heart patient. Ann
Thoracic Surg. 2013 Sep;96(3):930-6.
3. PESSOTI, C. et al. Uso do octreotide no tratamento do quilotórax e quiloperitôneo. Arquivos brasileiros de cardiologia. 2011
Ago;97(2)e33-6.
4. HEFFNER, E. Management of chylothorax . Uptodate , 19 de fev de 2016.
5. TESTONI, D. Safety of octreotide in hospitalized infants. Early hum Dev, 2015 Jul; 9(7)387-392.
6. TUTOR, J. Chylothorax in infants and children. Pediatrics. 2014 Apr;133(4):722-33
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Inicialmente em pacientes cardiopatas*, até 3 meses de idade, na chegada
• 24 horas de NPO.
• Realizar exames: gasometria, hemograma, lactato.
*Cardiopatias dependentes de canal e/ou prostin e cardiopatias com obstrução de ventrículo esquerdo (ex.: coarctação de aorta, síndrome do coração esquerdo hipoplásico, interrupção de arco aórtico).

Considerar alimentação
• Débito cardíaco adequado.
• Estabilidade hemodinâmica**.
• Acidose lática ausente (bicarbonato > 15 e lactato < 1,5).
• Ausência de sinais de enterocolite.
• Peso maior que 2500 g.
• Avaliar condições via oral (VO) x via sonda (VS).
**Utilizar Score de Wernovsky:
(Dopamina + Dobutamina) + Milrinone x 10 + Nora/Adrenalina x 100 = se maior ou igual a 20, considera-se instabilidade hemodinâmica.

Contraindicações absolutas para alimentar
• Baixo débito.
• Esterno aberto.
• Instabilidade hemodinâmica com dificuldade de desmame de drogas vasoativas.
Paciente extubado
• Dieta intermitente (leite materno ou fórmula de partida) 3/3h VS ou VO:
- 1º dia: 20 ml/kg/dia
- 2º dia: 40 ml/kg/dia
- 3º dia: 60 ml/kg/dia
- 4º dia: 80 ml/kg/dia
- 5º dia: 100 ml/kg/dia
- 6º dia: 120 ml/kg/dia
• Objetivo
- Uma vez tolerado volume do 6º dia por 24 horas, considerar fortificantes para atingir calorias necessárias (115
Kcal/kg/dia).
• Importante
- Caso haja sintomas de intolerância alimentar, voltar para NPO.
Paciente intubado ou em VNI
• Dieta contínua via sonda conforme fluxograma.

Intubado

Água 3ml/h por 6h sonda

Boa tolerância?

Sim

Boa tolerância?

Não

Suspender e retornar quando melhor
estabilidade.

LM ou pregomin 3ml/h por 12h

Sim

Não

Aumentar 3ml/h de 12/12h até dose
plena para cada paciente

Suspender e retornar NPO

Após atingir volume pleno, aumentar
24 calorias a cada 24h.

QUANDO TROCAR PARA FÓRMULA DE PARTIDA? Quando volume pleno.
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Observações importantes
• Se o paciente desenvolver sinais de alerta como: distensão abdominal, vômitos, sangramento nas fezes, ausência de RHA, vômito em mais de uma vez em um período de 4 horas: NPO e investigar. Caso resultados sejam
normais, recomeçar dieta conforme o início do protocolo.
• Utilizar omeprazol em todos os pacientes com SCEH quando começar alimentação. Nas demais cardiopatias,
avaliar individualmente.
• Sempre medir perímetro abdominal de 12/12 horas, ou seja, a cada troca de dieta (deverá ser medido também
quando troca de água para fórmula). Caso haja aumento em 10 % nessas medidas: NPO, verificar resíduo e avaliar necessidade de exames.
Como proceder à investigação
• Coletar hemograma, hemocultura, PCR, raio X de abdômen.
• Caso haja alguma suspeita de infecção pelos exames, imediatamente iniciar antibioticoterapia, solicitar ecografia abdominal e avaliação da cirurgia pediátrica.
Observações gerais quanto ao uso de sonda
• Checar o resíduo a cada 6 horas quando gotejamento contínuo e antes das alimentações intermitentes.
• Resíduo de 3 horas de alimentação com dieta contínua é aceitável ou menos da metade se intermitente.
• Se o resíduo for acima desses valores e exame físico normal: descartar resíduo e retornar ao que o paciente
tolerava (volume/concentração).
Progressão de volume e intervalos
• Quando volume completo após 24 horas:
- Dar 3 horas de alimentação em 2 horas e pausar 1 hora.
- Se boa tolerância em 24 horas, avançar alimentação em 1 hora e pausar 2 horas até chegar à alimentação de
3/3 horas.

Referências:
1. BECKER, K. et al. Necrotizing enterocolitis in infants with ductal-dependent congenital heart disease. Am J Perinatol.
2015;32(7):633-638.
2. SCAHILL, C. J. et al. Preoperative feeding neonates with cardiac disease. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2017 Jan;8(1):6268.
3. SIMSIC, J. M. et al. Reducing variation in feeding newborns with congenital heart disease. Congenit Heart Disease. 2017
May;12(3):275-281.
4. LUCE, W. A. et al. Necrotizing enterocolitis in neonates undergoing the hybrid approach to complex congenital heart disease.
Pediatric Crit Care Med. 2011 Jan;12(1)46-51.
5. SLICKER, J. et al. Nutrition algorithms for infants with hypoplastic left heart syndrome: birth through the first interstage period.
Congenit Heart Dis. 2013 Mar;8(2)89-102.
6. CASTILLO, S. L. et al. Reducing the incidence of necrotizing enterocolitis in neonates with hypoplastic heart syndrome with the
introduction of an enteral feed protocol. Pediatric Crit Care Med. 2010 May;11(3)373-7.
7. VIEIRA, M. T .C; LOPES, J. M. A. Fatores associados a enterocolite necrotizante. J. Pediatr. 2003 Apr;.79(2)online.
8. LEITCH, C. A. et al. Increased energy expenditure in infants with cyanotic congenital heart disease. J Pediatr. 1998;133(6):755-60.
9. BRAUDIS, N. J. et al. Enteral feeding algorithm for infants with hypoplastic left heart syndrome postage I palliation. Pediatric Care
Med. 2009;10:460-466.
10. HEBRA, A. et al. Mesenteric ischemia in hypoplastic left heart syndrome. J Pediatric surgery. 1993;28-606-611
11. CARLO, W. F. et al. Persistent diastolic flown reversal in abdominal aortic Doppler – flow profiles is associated with an increased
risk of necrotizing enterocolitis in term infants with congenital heart disease. Pediatrics 2007;119: 330- 336
12. TYPPO, K. V. Clinical Characteristics Associated with Postoperative Intestinal Epithelial Barrier Dysfunction in Children with
Congenital Heart Disease. Pediatr Crit Care Med. 2015 Jan;16(1):37–44.
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Pós-operatório imediato
1. NPO.
2. Monitorização: cardíaca contínua, oximetria contínua, sinais vitais h/h, PVC h/h, PAM invasiva ou PA h/h, controle horário da diurese (diurese esperada = 5 ml/kg/h).
3. Analgesia: evitar morfina contínua; se necessário, iniciar com 0,01 mg/kg/h. Dar preferência para analgesia
intermitente.
4. Cefazolina profilática iniciada no centro cirúrgico, manter por 24 horas.
- Antibioticoprofilaxia pode variar de acordo com o tipo de antibiótico utilizado pelo doador ou de condições do
receptor.
5. Omeprazol: 2mg/kg/dia de 8/8 h EV.
6. Imunossupressores conforme o caso (ver tabela a seguir).
- A dose inicial de Basiliximabe já foi feita no bloco, não precisa estar na prescrição da UTI; a segunda dose será
feita no 4º PO. Na prescrição da UTI estarão o corticoide, Tacrolimus e Micofenolato Sódico.
7. Albendazol 400 mg por 5 dias, caso não tenha sido usado no pré-operatório.
8. Extubação conforme evolução, em geral nas primeiras horas. Observar risco de edema pulmonar pela hiper-hidratação.
9. VP 400 ml/m²/dia SG 5 % (+ K 30-40 mEq/m²/dia se diurese presente).
10. Reposição da diurese horária com SF 0,45 %: AD 1000 ml + NaCl 20 % 20 ml.
- Nas primeiras horas repor 100% da diurese.
- Após, repor 100 % até 800 ml e 80% acima de 800 ml/h (em pacientes menores o limite será menor).
- Lembrar de lavar a SV para evitar obstrução da mesma por coágulos ou muco, especialmente quando há macro-hematúria e nos pacientes com ampliação vesical.
11. Discutir necessidade de heparina profilática 10 UI/kg/h:
- Doadores < 5 anos, receptores < 2 anos, síndrome nefrótica prévia/GESF, trombofilia identificada no receptor,
receptor com história prévia de trombose e peculiaridades cirúrgicas.
- Discutir exceções.
Exames na chegada
•G
 A, eletrólitos, ureia, creatinina, Ht, Hb, plaq, TP, KTTP, Rx tórax.
• Eletrólitos + GA + glicose 4/4 ou 6/6 h (conforme diurese).
• Dosagem urinária de Na se hiponatremia.
Orientações gerais iniciais
• Manter PVC > 10  Expansão com SF e/ou albumina 5% SN.
• Noradrenalina se necessário para manter PA (doador adulto/intervivos – manter PAM de adulto).
• Se ausência de diurese: expansão com volume para manter PVC e PA  por algumas horas + furosemide 0,5-1
mg/kg para tentar induzir diurese.
• Anúria: manter apenas reposição das perdas insensíveis.
• Diálise conforme exames e evolução.
• Proteger fístula arteriovenosa.
• Monitorizar a drenagem do dreno de J-Blake.
1º PO
1. Liberar dieta líquida – branda.
2. Nistatina oral – 5 ml 6/6 h até 30 kg e 10 ml se > 30kg.
3. Iniciar codeína e reduzir a morfina.
4. Suspender a VP de manutenção se ingesta hídrica adequada.
5. Ecografia renal com doppler.
6. Fisioterapia respiratória.
Exames 1º PO pela manhã
• GA, eletrólitos, albumina, ureia, creatinina, hemograma (completo), provas de função hepática e glicose.
• Controle de eletrólitos 6/6 ou 12/12 h conforme volume da diurese.
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Evolução
• Exames diários pela manhã por 7 dias, hemograma sempre completo.
• 2º-3º PO: nível sérico do inibidor de calcineurina – Tacrolimus (60-15 min antes da dose).
• Diminuir reposição da diurese conforme evolução e aceitação VO.
• 4º PO: retirar SVD e coletar urocultura (em uropatas, a sonda é retirada no 7º PO).
• Iniciar SMT + TMP 10 mg/kg à noite após retirada da sonda vesical (profilaxia de Pneumocistis).
• Dreno de J-Blake: retirada quando drenagem inferior a 10-15 ml/24 h.
Lembrar:
- transplante em GESF: medir proteinúria/creatinúria diária (se necessário: proteinúria de 24 h)
- transplante em SHU: dosar LDH diário

Imunossupressão
Indução
• Basiliximabe
-A
 té 35 kg = 10 mg
->
 35 kg = 20 mg (amp 20 mg)
-A
 dministrar na cirurgia e no 4º PO.
• Tacrolimus
-0
 ,3 mg/kg/dia 12/12 h.
• Micofenolato Sódico
- 860 mg/m²/dia 12/12 h.
• Corticoide (metilprednisolona):
- 300 mg/m² no centro cirúrgico
-1
 50 mg/m² no 1º PO
-7
 5 mg/m² no 2º PO
- Após: Prednisona
- Até 20 kg: 1 mg/kg
- 20-40 kg: 20 mg
- Acima 40 kg: 0,5 mg/kg.
Retransplante e hipersensibilizados ou nos casos de isquemia fria > 24 h
• Ao invés de basiliximabe, usa-se timoglobulina 1,5 mg/kg, início no centro cirúrgico.
• Administrar diariamente se os linfócitos totais forem > 300. Uso total: 3 doses.
• Com timoglobulina, sempre utilizar pré-medicação: hidrocortisona e polaramine.
Tabela 1 - Imunossupressão no transplante renal pediátrico
Doador vivo

Doador falecido

Retx/hipersensib/Isquemia fria>
24hs

Basiliximabe

< 35 kg 10 mg
> 35 kg 20 mg
2 doses PO 0 e 4

< 35 kg 10 mg
> 35 kg 20 mg
2 doses PO 0 e 4

-

Timoglobulina

-

-

1,5 mg/kg por 3 doses

Metilprednisolona

CC: 300 mg/m²
1º PO: 150 mg/m²
2º PO: 75 mg/m²

CC: 300 mg/m²
1º PO: 150mg/m²
2º PO: 75 mg/m²

CC: 300 mg/m²
1º PO: 150 mg/m²
2º PO: 75 mg/m²

Prednisona (a partir
do 3º PO)

Até 20 kg: 1 mg/kg
20-40 kg: 20 mg
> 40 kg: 0,5 mg/kg

Até 20 kg: 1 mg/kg
20-40 kg: 20 mg
> 40kg: 0,5 mg/kg

Até 20kg: 1 mg/kg
20-40 kg: 20 mg
> 40kg: 0,5 mg/kg

Tacrolimus

0,3 mg/kg/dia

0,3 mg/kg/dia

0,3 mg/kg/dia

Micofenolato Sódico

860 mg/kg

860 mg/kg

860 mg/kg

Referências:
1. GARCIA, C. D.; GARCIA, V. D.; PEREIRA, J. D. Manual de Doação e Transplantes - Informações práticas sobre todas as etapas do
processo de doação de órgãos e transplante. Editora Libretos, 2017. Livro eletrônico.
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Objetivos
• Diagnosticar mais precocemente pacientes com insuficiência renal, promover tratamento dialítico mais precoce
quando indicado, padronizar tratamento dialítico na UTI Pediátrica, padronizar prescrição da diálise peritoneal,
minimizar equívocos na elaboração da solução de diálise.
Lesão Renal Aguda (LRA)
• Incapacidade orgânica de manter a homeostase hidroeletrolítica e ácido-básica, resultando em incapacidade de
excretar adequadamente escórias nitrogenadas e/ou água, além de várias outras moléculas, com potencial de
reversibilidade.
• Incidência de LRA aparentemente está em aumento nos últimos anos, e a etiologia nas últimas décadas tem
mudado de doença primária renal para causas multifatoriais, particularmente em pacientes hospitalizados. É
causa ainda de substancial morbidade e alta mortalidade. As formas de LRA, antes consideradas reversíveis,
atualmente contribuem significativamente para o estabelecimento de doença renal crônica (DRC). Não necessariamente na LRA será observada oligúria/anúria, porém, nesses casos, há maior morbidade e mortalidade.
Alguns fatores genéticos podem predispor algumas crianças à LRA.
Epidemiologia
• A incidência e prevalência de LRA em pediatria não são bem determinadas devido à ausência de um consenso
bem estabelecido. Incidência pode variar de acordo com a definição utilizada e a localização geográfica:
- Países desenvolvidos: mais comum nas UTIs, em pacientes mais velhos, com DMO, sepse e condições de morbidade prévias.
- Países em desenvolvimento: nas áreas urbanas, as causas são semelhantes e nas áreas rurais, são geralmente
resultado de uma doença isolada ou infecção como GEA, malária, leptospirose ou SHU.
• Até 25% dos pacientes com LRA podem desenvolver, após alguns anos, proteinúria, HAS e nefropatia. Mortalidade se mantém elevada, variando entre 30 e 57%. A incidência tem aumentado nos pacientes hospitalizados,
principalmente naqueles submetidos à cirurgia cardíaca e transplante de células-tronco. Lesões hipóxico/isquêmicas e nefrotóxicas têm sido causas importantes de lRA em neonatos, crianças e adolescentes. Incidência em
neonatos de 8-24%, em especial nos submetidos à cirurgia cardíaca e RNs com muito baixo peso.
Diagnóstico
• Elevação no nível de Cr e Ur pode estar associada a outros fatores, além da redução de TFG.
• Cr pode ser considerada um marcador insensível e tardio de redução de função renal.
• Biomarcadores: gelatinase neutrofílica associada à lipocalina (NGAL), cistatina C sérica; interleucina 18 molécula
1 de lesão renal (KIM-1). Recentemente, proteína ligadora de ácido graxo associado ao fígado (L-FABP) tem se
mostrado um preditor precoce de LRA em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca.
• pRIFLE destaca o aumento progressivo da lesão renal, Risk (R), Injury (I) e Failure (F) e duas classes de desfecho,
Loss (L) e End-stage (E). As 3 classes de gravidade são definidas baseadas em alterações do clearance de creatinina (baseado na fórmula de Schwartz) e débito urinário.
• AKIN – Acute Kidney Injury Network – considera predominantemente nível de Cr. Tem limitado uso pediátrico.
• KDIGO – Kidney Diseases Improving Global Outcomes – associa os critérios; estadiamento em 3 graus.
• Clínico: história, exame físico, exames laboratoriais, auxiliando principalmente no estabelecimento das causas da LRA.
Classificação de lesão renal aguda
Tabela 1 - Classificação da lesão renal aguda
Pré-renal
Desidratação, sepse, hemorragia, hipoalbuminemia grave
Diminuição do fluxo sanguíneo renal por inadequado débito cardíae insuficiência cardíaca.
co ou volume intravascular.
Síndrome hemolítico-urêmica (SHU), necrose tubular aguDoença Renal Intrínseca
da, trombose de veia renal, nefrite intersticial aguda, sínDisfunções variadas com insultos ao parênquima renal (distúrbios drome de lise tumoral, glomerulonefrite pós-infecciosa,
isquêmicos, vasculares, tubulares e glomerulares persistentes).
nefrite lúpica, Púrpura de Henoch-Schonlein e glomerulonefrite membranoproliferativa.
Pós-renal
Devido a algum grau de obstrução do trato urinário.

Válvula de uretra posterior, obstrução bilateral da junção
ureteropélvica, urolitíase e bexiga neurogênica.

Livro de Protocolos da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio

| 79

Tabela 2 - Definições LRA
Definição

Crianças e Adolescentes

Recém-nascidos

Oligúria

Diurese < 300 ml/m²/dia

≤ 1 ml/kg/h

Anúria

≤ 75 ml/dia

≤ 0,5 ml/kg/dia

Tabela 3 - Clearance de creatinina pela fórmula de Schwartz
Clearence de creatinina estimado pela fórmula de Schwartz: definida em ml/min/1.73m² SC
Depuração estimada = 0.413 x altura (cm) / creatinina (mg/dl)
Tabela 4- Sobrecarga hídrica
Sobrecarga Hídrica - em %
% de SH = (fluidos recebidos) - (fluidos excretados) / peso de admissão (kg) x 100 %
Quadro 5 - Critérios de RIFLE
Critérios modificados de RIFLE para a população pediátrica
Cl estimado

Débito Urinário

Risk
Disfunção renal

eClCr < 25 %

< 0,5 ml/kg/h x 8 h

Injury
Lesão renal

eClCr < 50 %

< 0,5 ml/kg/h x 16 h

Failure
Insuficiência renal

eClCr < 75 %

< 0,3 ml/kg/h x 24 h ou
anúria x 12 h

Loss
Perda de função renal

Falência > 4 semanas

End
Doença renal terminal

Falência > 3 meses

ClCr = clearance de creatinina; eClCr = clearance de creatinina estimado; RIFLE: risk, injury, failure, loss, end stage
O eClCr foi calculado baseado na fórmula de Schwartz, a partir de uma creatinina medida até 3 meses da internação da UTIP e
caso não houvesse, considerava-se como eClCr de base 100 ml/min/1,73 m².
Fonte: Akcan- Arikan A, Zapirelli M, Loftis LL, Washburn KK, Jefferson LS, Goldstein SL. Modified RIFLE criteria in critically ill children with acute
kidney injury. Kidney Int. 2007;71:1028-35.

Tabela 6 - Sistema AKIN
Sistema AKIN - Acute Kidney Injury Network - de classificação/estadiamento para LRA
TFG

Débito urinário

AKIN 1

Aumento de Cr sérica 1,5-2 x basal ou de
< 0,5 ml/kg/h x 6 h
0,3 mg/dl

AKIN 2

Aumento da Cr sérica 2-3 x do valor basal

AKIN 3

Aumento da Cr sérica 3 x do valor basal
< 0,3 ml/kg/h ou anúria por 12 h
ou ≥ 0,3 mg/dl se Cr > 4

< 0,5 ml/kg/h x 12 h

TFG = taxa de filtração glomerular
Fonte: Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, Molitoris BA, Ronco C, Warnock DG, Levin A; Acute Kidney Injury Nework. Acute Kidney Injury Network: report
of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. Crit Care. 2077;11(2):R31.

Tabela 7 - Estadiamento LRA - KDIGO
Critérios KDIGO (Kidney Diseases Improving Global Outcomes)
Estágio

Creatinina

Diurese

1

1,5 a 1,9 x o valor basal ou aumento
≥ 0,3 mg/dl

< 0,5 ml/kg/h por 6-12 h

2

2-2,9 x o valor basal

< 0,5 ml/kg/h por ≥ 12 h

3

3 x o valor basal ou Cr ≥ 4 , ou início de < 0,3 ml/kg/h por ≥ 24h ou anúria por
TRS ou eclCr < 35 ml/min/1.73m²
≥ 12h

TRS = terapia renal substitutiva, Diálise em todas as formas.
Fonte: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney
Injury. Kidney Int Suppl.2012;2(Suppl 1):1-138.
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Tabela 8 - Abordagem da LRA segundo KDIGO
Abordagem da LRA baseada em seu estadiamento segundo o KDIGO - Kidney Diseases Improving Global Outcomes
Risco Elevado
Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Descontinue todos os agentes nefrotóxicos se possível.
Assegure pressão de perfusão e volume adequado.
Considere monitorização hemodinâmica funcional.
Monitore débito urinário e creatinina. Evite hiperglicemia.
Considere alternativas ao uso de exames contrastados.
Avaliação diagnóstica não invasiva.
Avaliação diagnóstica invasiva.
Confira correção de doses.
Considere TRS.
Considere admissão em UTI.
Evite cateteres em veia subclávia.
Tabela 9 - Manejo geral da LRA
Manejo geral da LRA
Tratamento da doença de base
Correção de anormalidades eletrolíticas
Evitar/manejar sobrecarga hídrica
Evitar aumento da LRA
Prover nutrição adequada
Ajuste das doses de drogas para a função renal
Terapia de substituição renal

Indicações de Manejo Dialítico
• Hipervolemia complicada por ICC, edema pulmonar ou hipertensão refratária a diuréticos e restrição de fluidos.
• Hipercalemia refratária ao manejo medicamentoso ou associada a alterações no ECG.
• Acidose metabólica refratária à administração de bicarbonato de sódio.
• Uremia sintomática com pericardite, neuropatia ou encefalopatia.
• Necessidade de remoção de fluidos ou ajuste de eletrólitos em pacientes oligúricos para melhor suporte nutricional e medicamentoso.
• Acúmulo volêmico superior a 20% do peso inicial do paciente (ideal com 10% de sobrecarga hídrica, quando não
houver expectativa de rápida recuperação da função renal).
• Erros inatos do metabolismo e intoxicações medicamentosas (ex: barbitúricos, etanol, isopropanol, acetona, metanol,
etilenoglicol, lítio, procainamida, teofilina, salicilatos, metais pesados, hidrato de cloral, atenolol, sotalol).
Manejo Dialítico - Modalidades
• TSR aguda pode ser realizada como: hemodiálise intermitente, diálise peritoneal ou TSR contínua.
• Dentre as modalidades de TSR, em ordem de utilização: DP – Diálise Peritoneal; HDC – Hemodiálise convencional; SLEED – Diálise Lenta Estendida; CVVHF – Hemofiltração Venovenosa Contínua.
• A escolha do método dialítico deverá ser realizada de acordo com o objetivo, a experiência do clínico, fatores
relacionados ao paciente como peso, idade, estado hemodinâmico e os recursos institucionais pesando-se as
vantagens e desvantagens de cada método.
• Diálise peritoneal e hemodiálise contínua são melhores para pacientes instáveis hemodinamicamente. Nas
intoxicações agudas, hiperamonemia secundária à EIM, a hemodiálise intermitente é mais eficaz, uma vez que
a remoção rápida das toxinas é importante para reduzir morbidade.
Diálise Peritoneal
•É
 a forma de TSR utilizada com mais frequência na faixa etária pediátrica.
•R
 elação superfície do peritônio/peso corpóreo é muito maior na criança, dobrando a eficiência dialítica.
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• Eficaz na remoção dos solutos por difusão (gradiente de concentração) e na retirada de fluidos por ultrafiltração
– UF (gradiente osmótico gerado pela glicose). O transporte de solutos por convecção é pequeno (passagem de
solutos junto com a água gerada pela UF e determinada pelo gradiente osmótico).
• O peritônio funciona como membrana semipermeável, permitindo equilíbrio entre a solução de diálise e o sangue nos capilares peritoniais.
• Tanto a retirada de líquido quanto o equilíbrio de solutos são feitos de forma lenta e bem tolerada, principalmente nos pacientes com instabilidade hemodinâmica.
• Não é considerada primeira escolha em pacientes com hipercalemia grave, sobrecarga hídrica grave ou intoxicações agudas, pela depuração lenta e impossibilidade de predeterminar a ultrafiltração e depuração de solutos.
Tabela 10 - Vantagens e desvantagens da diálise peritoneal
Diálise Peritoneal
Vantagens

Desvantagens

- Fácil instalação e manuseio.
- Baixo custo.
- Pode ser mantida por horas continuamente.
- Permite trocas contínuas e estabilidade hemodinâmica.
- Pode ser manejada pelos intensivistas.
- Cateter pode ser instalado em ambiente de terapia intensiva
pelo cirurgião pediátrico.
- Menor necessidade de restrição dietética.
- Não necessita de acesso vascular.

- Aumento de PIA quando volume de troca supera 30 ml/kg.
- Perda de sódio e proteínas em grande quantidade pelas
trocas.
- Possibilidade de não funcionamento.
- Infecções (peritoniais e no cateter).
- Hiperglicemia.

Tabela 11 - Contraindicações da diálise peritoneal
Diálise Peritoneal
Contraindicações absolutas
Onfalocele
Gastrosquise
Extrofia de bexiga
Hérnia diafragmática
Cavidade abdominal “congelada”
Falha da membrana peritoneal

Contraindicações relativas
Cirurgia abdominal recente (dias)
Derivação ventriculoperitoneal
Ventilação de alta frequência
Disfunção ventilatória grave

A presença de colostomia, gastrostomia, ureterostomia e/ou pielostomia não contraindica a DP

Acesso peritoneal
• Idealmente no centro cirúrgico com omentectomia parcial.
• A céu aberto ou por laparoscopia (incisão menor reduzindo a chance de extravasamento).
• Redução do risco de peritonite com antibiótico profilático (60 min antes do procedimento) – cefalosporinas de
primeira ou segunda geração.
• Ideal: cateter de Tenckhoff de cuff único; na ausência, dreno de tórax 8-10.
Banhos e Permanência
• Iniciar realizando 3 banhos sem permanência, para testar cateter e lavar cavidade.
• Volume de banho inicial: 15-20 ml/kg em crianças maiores e 10 ml/kg em RN e lactentes. Pode ser aumentado
gradativamente até máximo de 50 ml/kg.
• Tempo de permanência varia de 15-30 min. Ciclo completo de 30-45 min, sendo 1-5 min para entrada e 10 min
para saída.
• Cicladora reduz o risco de infecções e facilita a execução do procedimento, não pode ser usada com volumes
inferiores a 60 ml.
Complicações
•D
 renagem insuficiente (posição do cateter, epíplon, fibrina, constipação).
• Fístula peritônio-pleural: observar aumento de volume no dreno torácico. Diagnóstico a partir da dosagem de
glicose do líquido pleural.
•D
 istúrbio de coagulação: muito raro, heparina somente é absorvida se lesão de continuidade intra-abdominal.
•H
 iperglicemia: solução com manitol pode substituir a glicose como agente osmótico.
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• Peritonite: em torno de 12% dos casos; considerar na presença de febre, dor abdominal, saída de líquido de diálise turvo, náuseas, diarreia, toxemia. Coletar cultural do líquido de diálise, citometria, citologia, gram e cultura.
Diagnóstico: quadro clínico + aspecto alterado no líquido + aumento de celularidade (> 30 cél) com predomínio
de PMN. Considerar tratamento antimicrobiano empírico.
• Remover cateter: peritonite refratária ao tratamento antimicrobiano, peritonite fúngica, recidiva e infecção do túnel de saída associada à peritonite por mesmo agente e infecção de orifício resistente ao tratamento conservador.
Soluções
• As soluções comerciais em geral possuem lactato como tampão, dextrose 1,5%, 2,5% e 4,25% como agente
osmótico, eletrólitos em concentração equilibrada. Em recém-nascidos e pacientes com acidose lática ou insuficiência hepática, o lactato pode não ser metabolizado adequadamente, sendo preferível o uso de bicarbonato
como tampão. Essas soluções têm compartimento separado para o bicarbonato por problemas de instabilidade. Em solução com bicarbonato não há cálcio na solução em virtude de incompatibilidade => monitorar cálcio
e repor de acordo com a necessidade.
• Heparina 250-500 U/l -> prevenir obstrução cateter por coágulos ou filamentos de fibrina.
• Concentração de dextrose de acordo com necessidade de UF. Em geral, inicia-se com 1,5%. Para retirada rápida
de líquido, pode-se utilizar concentrações maiores, porém com maior risco de hiperglicemia e peritonite.
• Sódio: manter 136-140 mEq/l na solução de diálise para compensar perdas de Na decorrentes da DP. Corrigir
o sódio na diálise com Dianeal.
• Potássio: de acordo com o K sérico. Não havendo hiperpotassemia, procurar manter 4 mEq/L na solução de
diálise. Evitar concentrações maiores de 5 mEq/l.
• Magnésio: manter 1,6 mEq/l na solução de diálise.
Durante o uso de diálise peritoneal, é recomendada profilaxia de peritonite fúngica com uso de nistatina oral ou fluconazol EV
(6 mg/kg/dia).

• Escolher uma das soluções-padrão 1,5% de glicose inicialmente pela quantidade de bicarbonato.
• Há 2 opções: bicarbonato 40 mEq/l ou 60 mEq/l.
• A partir da bolsa escolhida, acrescentar potássio e heparina.
• Caso necessário e discutido em equipe, aumentar concentração de glicose.
• Conferir se a ampola de bicarbonato foi quebrada quando a bolsa for instalada.
Na ausência das soluções-padrão de diálise peritoneal
Água destilada: 900 ml
Concentração glicose: 1,5 - 2,5 %
Bicarbonato de Na: 40 ou 60 mEq/l
NaCl: para completar 136-140 mEq/l de Na
Potássio: 0-5 mEq/l conforme K sérico
Magnésio: 1,6 mEq/l
Heparina: 250-500 UI/l

Referências:
1. NISSENSON, A.; FINE, R. Pediatric Dialysis in Handbook of Dialysis. 867-76. Elsevier
2. BRADLEY, A. W. et al. Consensus guidelines for the prevention and treatment of catheter-related infections and peritonitis in
pediatric patients receiving peritoneal dialysis: 2012 update. Peritoneal Dialysis International. 2012 Jun;32 Suppl 2:S32-86.
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Considerações gerais
• A hérnia diafragmática é mais comumente encontrada à esquerda por persistência do forame póstero-lateral
de Bochdalek e pode se apresentar também como agenesia completa do diafragma. O grau de severidade da
doença está relacionado com a hipoplasia pulmonar e, consequentemente, hipertensão pulmonar.
• Pode estar associada a outras malformações como trissomias e síndromes genéticas.
• Diagnóstico é feito por ecografia pré-natal no 2º-3º trimestre de gestação. Em casos de dúvida, o exame de
escolha durante a gestação é RNM.
• A hipertensão pulmonar é decorrente da hipoplasia pulmonar e remodelamento da vascularização pulmonar.
Pode levar à hipoplasia do ventrículo esquerdo intraútero. A hipertensão pulmonar severa leva à hipertrofia e
posterior falência do VD e baixo retorno venoso pulmonar, com redução do débito do ventrículo esquerdo.
Fatores de pior prognóstico
Pré-natal
• Presença de cardiopatia congênita associada
• Extensão da hipoplasia pulmonar
• Herniação do fígado
• Herniação anterior às 25 semanas de gestação
Pós-natal
• Sintomas antes de 24 h de vida.
• Necessidade de ECMO.
Atendimento em sala de parto
• Clínica ao nascer: abdômen escavado (clássico), cianose, taquipneia e piora ao deglutir o ar. Essa piora pode
acontecer imediatamente após o nascimento ou haver um período de “lua-de-mel” de até 48 h. Ainda pode
haver desvio do ictus e labilidade de oxigenação na oximetria de pulso.
• Monitorizar com oxímetro no membro superior direito (pré-ductal).
• Entubação orotraqueal imediata e demais passos de reanimação neonatal. Ventilar com baby-puff para ajustar
parâmetros ventilatórios e objetivar PIP máxima de 25. Usar mínimo de FiO2 para saturação de 70% na 1-2 h
de vida.
• Passagem de SNG ou SOG.
• Garantir acesso venoso.
Cuidados na UTI
• NPO com VP conforme necessidade hídrica básica do RN.
• Monitorização e demais cuidados de rotina de UTI.
• Cateter umbilical arterial e venoso.
• Ventilação mecânica protetora:
- Tentar limite de PIP 25 (18-20) x PEEP 3-5 / FR 40-60 (Ti conforme idade gestacional/peso - 0,4).
- Ajustes ventilatórios conforme gasometria pré-ductal, considerando hipercapnia permissiva (pCO₂ 60, pH > 7,2).
• Objetivos: SpO₂ pré-ductal (MSD ) > 80 %, pós-ductal (MSE) >70%, PaO₂ 40-60.
• Surfactante conforme indicação clínica – não foi demonstrado benefício no seu uso de rotina.
• VAF: se não houve resposta à ventilação convencional ou se retenção de CO₂.
• Tratamento de hipertensão pulmonar:
- Óxido Nítrico quando ISO ≥ 20. Iniciar com 20 ppm; redução gradual se FiO₂ 0,6.
Fórmula ISO: MAPxFiO2x100/SpO₂ pré-ductal.
Resposta ao NO: aumento de 20 na relação PaO2/FiO2 antes e depois do início do NO.
Crianças no pós-operatório podem apresentar crises de HP após longos períodos estáveis.
- Milrinone e sildenafil
• Manejo hemodinâmico: otimizar PAM; considerar adrenalina, vasopressina para choque refratário.
• ECMO: para paciente com mais de 34 semanas de idade gestacional, acima de 2 kg que possuam inabilidade
de manter a saturação pré-ductal > 80% ou PaO₂ pós-ductal > 30; PIP > 28 MAP > 17; hipotensão resistente a
volume e inotrópicos; acidose metabólica persistente; ausência de hemorragia intracraniana e outras anomalias
congênitas; ECMO VA é preferível.
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• Cirurgia: “eletiva” – após estabilização clínica – discussão clínico-cirúrgica sobre “momento ideal”. Atentar que a
hipertensão pulmonar pode não melhorar com a correção cirúrgica (remodelamento vascular intraútero).
• Follow-up: atentar distúrbios gastrointestinais (DRGE, desnutrição), doença pulmonar crônica como displasia
broncopulmonar, recorrência da hérnia, problemas ortopédicos (pectus e escoliose).

Referências:
1. TANNURI, U.; CECCON, M. E. J. R. Hérnia diafragmática congênita: como conduzir? In: Sociedade Brasileira de Pediatria.
2. PROCIANOY, R. S.; LEONE, C. R. PRORN Programa de Atualização em Neonatologia: Ciclo 12. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2015.p.9-30. (sistema de educação continuada à distância, v.2).
3. HEDRICK, H. L.. ; DZICK, S. Congenital diaphragmatic hernia in the neonate – UpToDate 2013.
4. MIELNICZUK, M. et al. Current guidelines on management of congenital diaphragmatic hernia. Anaesthesiology Intensive Therapy. 2012;44(4)232-237.
5. HARRISON, M. et al. A randomized trial of fetal endoscopic tracheal occlusion for severe fetal congenital diaphragmatic hernia.
N Engl J Med. 2003;349:1916-24.
6. CHANDRASEKHARA, PK. et al. Congenital Diaphragmatic hernia – a review. Maternal Health, Neonatology, and Perinatology.
2017; 3:6 DOI 10.1186/s40748-017-0045-1
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Considerações gerais
• Onfalocele (do grego antigo: omphalos– umbigo; cele– hérnia).
• Onfalocele é um defeito congênito da parede abdominal, na inserção do cordão umbilical, consistindo de evisceração dos órgãos abdominais.
• Alta incidência de anomalias associadas (50-88%).
• Diagnóstico pré-natal: aumento de alfafetoproteína, aumento de acetilcolinesterase no líquido amniótico, ecografia pré-natal (a partir da 12ª semana gestacional), RNM pré-natal.
• Diagnóstico diferencial principal: gastrosquise (defeito paraumbilical à direita, sem membrana) ou onfalocele
rota, hérnia umbilical, extrofia de bexiga, extrofia de cloaca.
Manejo pré-natal
•A
 valiação diagnóstica completa: ecografia morfológica, ecocardiografia fetal, amniocentese.
•E
 quipe multidisciplinar (obstetra, neonatologista, cirurgião pediátrico e psicólogo).
•A
 lto risco para CIUR, parto prematuro, hipoplasia pulmonar e morte fetal.
• Parto pré-termo não é recomendado. O tipo de parto é discutível – cesareana nas onfaloceles gigantes (> 4 cm).
Parto em centro perinatal terciário, com acesso imediato à assistência neonatal e cirurgia pediátrica.
Manejo em sala de parto
• Reanimação neonatal conforme recomendação do manual de reanimação neonatal.
• Inspeção do defeito da onfalocele:
- Se a membrana estiver intacta – curativos não aderentes e impermeáveis (compressas estéreis secas – para
prevenir o trauma na região e minimizar a perda de calor do RN).
- Se ruptura da membrana – manejo conforme gastrosquise, mantendo cobertura do defeito com curativos não
aderentes e impermeáveis.
• Descompressão gástrica com SNG ou SOG.
Manejo neonatal pré-operatório
• NPO com VP – considerar perdas insensíveis maiores; se membrana rota: 100 ml/kg/dia, SG 10%.
• Monitorização.
• Acesso vascular.
• HGT de rotina.
• Antibioticoterapia se membrana rota (ampicilina e gentamicina).
• Antibiótico profilático, se membrana íntegra, no momento da cirurgia – cefazolina.
• Avaliação clínica geral para descartar malformações associadas.
• Ecocardiograma, ecografia abdominal e cerebral.
• Discussão clínico-cirúrgica.
Tratamento cirúrgico
•D
 e acordo com o tamanho e o tipo do defeito, o tamanho do RN e os problemas associados.
• Quando a membrana da onfalocele está intacta, não há necessidade de fazer fechamento imediato do defeito
abdominal. Uma avaliação completa de malformações associadas pode ser feita antes de qualquer intervenção
cirúrgica.
• Quando RN em boas condições e defeito relativamente pequeno, o reparo inicial e definitivo pode ser feito. Durante o reparo primário, a pressão intra-abdominal deve ser medida, a fim de evitar síndrome compartimental
abdominal.
•O
 nfalocele gigante: discussão clínico-cirúrgica.
•O
 nfalocele rota: “urgência” cirúrgica.
Manejo pós-operatório
• Suporte ventilatório – ventilação mecânica conforme fechamento e tamanho do defeito (extubação mais precoce possível), necessidade de sedação e analgesia, tratamento de hipertensão pulmonar quando associada
(considerar presença de hipoplasia pulmonar).
• Suporte hemodinâmico se necessário e se defeito cardíaco associado.
• Volume diário conforme necessidade do RN – reavaliar em casos de cardiopatia associada.
• Analgesia e sedação – contínua ou intermitente.
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• Sondagem vesical – controle de diurese e medida de pressão intra-abdominal (medida através de sonda vesical;
quando acima de 15 mmHg, está associada a maior risco de síndrome compartimental).
• Manutenção de antibiótico conforme decisão de profilaxia ou tratamento.
• Nutrição parenteral, conforme previsão de dieta enteral.
• Sonda nasogástrica e monitorização de resíduo gástrico – dieta enteral (leite materno ou fórmula de partida)
quando o volume do resíduo for mínimo e houver presença de atividade intestinal.
• Aumento lento e gradual da dieta: 20 ml/kg/dia a cada dia, idealmente por sonda em um primeiro momento. Se
boa aceitação e progressão da dieta, liberar via oral.
• Alta conforme ganho de peso, avaliação multidisciplinar e presença de demais malformações.

Referências:
1. GAMBA, P.; MIDRIO, P. Abdominal wall defects: Prenatal diagnosis, newborn management, and long-term outcomes. Semin
Pediatr Surg. 2014 Oct;23(5):283-90.
2. LURIE, S.; SHERMAN, D.; BUKOVSKY, I. Omphalocele delivery enigma: the best mode of delivery still remains dubious. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1999 Jan;82(1):19-22.
3. EIJCK, F. C. et al. Minor and giant omphalocele: long-term outcomes and quality of life. Journal of Pediatric Surgery. Jul
2009;44(7):1355-59.
4. LEDBETTER, D. J. Congenital Abdominal Wall Defects and Reconstruction in Pediatric Surgery Gastroschisis and Omphalocele.
Surg Clin North Am. 2012 Jun;92(3):713-2, x.
5. CHRISTISON-LAGAYA, E. R.; KELLEHER, C. M.; LANGERA, J. C. Neonatal abdominal wall defects. Seminars in Fetal & Neonatal
Medicine. 2011 Jun;16(3):164-72.
6. PREFUMO, F.; IZZI, C. Fetal abdominal wall defects. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.2014 Apr;28(3):391-402.
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July 2009;44(7)1474–1475.
8. PARTRIDGE, E. A. et al. Pulmonary hypertension in giant omphalocele infants. Journal of Pediatric Surgery. 2014 Dec;49(12):176770.
9. DANZER, E. et al. Patient characteristics are important determinants of neurodevelopmental outcome during infancy in giant
omphalocele. Early Human Development. 2015 Mar;91(3):187-93.
10. PANITCH, H. B. Pulmonary Complications of Abdominal Wall Defects. Paediatric Respiratory Reviews. 2015 Jan;16(1):11-7.
11. MARTIN, R.; FANAROFF, A.; WALSH, M. Neonatal-perinatal medicine – Diseases of the fetus and infant. 2014; 10ª Ed, Saunders.
12. GREVE, H. Gastrosquise: revisão da literatura e condutas no pós-operatório. 2014
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Quem deve ser triado?
• Pequeno para a idade gestacional (PIG): < percentil 10 de peso.
• Grande para a idade gestacional (GIG): > percentil 90 de peso.
• Gemelar discordante: peso 10% inferior ao do gêmeo maior.
• Filho de mãe diabética: principalmente se mal controlada.
• Baixo peso ao nascimento (< 2500 g).
• Estresse perinatal: acidose grave ou síndrome hipóxico-isquêmica.
• Hipotermia.
• Policitemia: hematócrito venoso > 70% / hiperviscosidade.
• Eritroblastose fetal.
• Síndrome de Beckwith-Wiedemann.
• Micropênis ou defeitos da linha média.
• Suspeita de infecção.
• Desconforto respiratório.
• Suspeita ou diagnóstico de erros inatos do metabolismo ou doenças endócrinas.
• Uso de drogas maternas (terbutalina, propranolol, hipoglicemiantes orais).
• Sintomatologia sugestiva de hipoglicemia.
Como triar?
• Paciente em grupo de risco, se alimentado VO
- Realizar HGT na 1ª, 2ª, 4ª e 6ª h de vida e após de 6/6 h (sempre antes da dieta).
• Paciente em NPO com VP
- Realizar HGT de 4/4 h, se adequado nas primeiras 12 h, espaçar para 6/6 h.
Para lembrar
• HGT subestima glicemia plasmática, e o nível de glicose cai 18 mg/dl/h à espera de análise.
• Sempre coletar glicose plasmática quando for tratar, não devendo, porém, atrasar o tratamento.
• Sintomáticos e HGT < 40:
- Grupos de maior risco para lesão cerebral.
- Glicose EV – bolus 2 ml/kg SG 10 % + TIG 6, aumentando conforme necessidade.
• Máxima [glicose]:
- Acesso periférico 12,5%.
- Acesso central 25%.
• Na urgência e paciente sem acesso venoso:
- Glucagon SC 0,5-1 mg.
ASSINTOMÁTICOS
COM RISCO*
Alimentar na 1ª h

<4 hv
(meta HGT>40)

HGT<25

Glicose EV

4-24 hv
(meta HGT>45)

HGT 25-40

Dieta se aceitação

HGT após 30min

Glicose EV=push 2ml/kg SG10%
seguido de TIG 4-6
RN ASSINTOMÁTICOS com IG≥35
sem e FMD, GIG, CIUR, iniciar com
TIG 4-6, sem push

HGT<35

24-48 hv
(meta HGT>50)

>48 hv
(meta HGT>60)

HGT 35-35

Glicose EV

Dieta/ glicose EV

SINTOMAS: Irritabilidade, tremores, mioclonia, convulsão, moro exagerado, choro
fraco ou agudo, apneia, cianose, taquipneia, hipotonia, fraqueza, letargia,
sudorese, palidez, vômitos, coma, hipotermia.

HGT>40: dieta a
cada 2-3h

RISCO: PIG, baixo peso, prematuro, CIUR, GIG, filho de mãe diabética, pós-data,
policitemia, PE/E/HAS, eritroblastose fetal, asfixia ou estresse perinatal, hipotermina, betabloqueador, hist. familiar de hipoglicemia, síndromes congênicas,
características fenotípicas anormais.

HGT 25-40:
glicose EV

Manter glicemia > 70 em pacientes com desordem genética hipoglicêmica, como
Síndrome de Beckwith Wiedemann.

Livro de Protocolos da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio

| 91

Redução TIG e controle HGT no paciente em tratamento
• Paciente estável, sem hipoglicemia há 24 h, em uso de TIG acima de 6:
- Realizar HGT de 1/1 h e reduzir TIG 2 pontos até chegar a 6; após, espaçar HGT para 4/4 h e reduzir conforme
tolerância.
- Alvo HGT: 60-120.
Paciente refratário ao tratamento
• TIG 12 sem resposta ao tratamento.
• Coletar exames na vigência de hipoglicemia.
• Avaliação Endocrinologista.
- Sempre deixar uma amostra laboratorial separada para exames complementares que forem necessários.
Tabela 1 - Exames na crise hipoglicêmica
Amostra crítica
Sangue

Urina

Glicose plasmática

Insulina, cortisol, GH, ACTH

Cetonúria

Gasometria arterial ou venosa

Perfil de acilcarnitinas

Substâncias redutoras

Eletrólitos (Na, K, Cl)

Cromatografia de ácidos orgânicos

Ácidos orgânicos

Cetonemia

Cromatografia de aminoácidos

Lactato, amônia, ácido úrico

Peptídeo C

Transaminases

IGFB-1

Hipoglicemia
Recorrente

Com Acidose
Metabólica

Cetogênese
Elevada

• Glicogenoses
tipo III, IV, IX
• Hipopituitarismo

Sem Acidose
Metabólica

Lactado Elevado

• Glicogenose tipo I
• Distúrbios da
Giconeogênese

• Defic. Isolada de GH
ou Cortisol
• Hipoglicemia Cetogênica
Idiopática (exclusão)
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• Hiperinsulinismo
• Dist. oxidação
ácidos graxos

Tabela 2 - Diagnóstico diferencial das hipoglicemias no período neonatal
Hipoglicemia da prematuridade
Hipoglicemia do pequeno para a idade gestacional (PIG)
Hiperinsulinismo transitório (filho de mãe diabética, asfixiado grave)
Hiperinsulinismo congênito persistente
Hipopituitarismo (deficiência de GH e ACTH)
Hipocorticortisolismo primário
Distúrbios da oxidação dos ácidos graxos
Distúrbios do metabolismo dos aminoácidos
Galactosemia
Intolerância hereditária à frutose
Glicogenoses

Diagnóstico de hiperinsulinismo
• Insulina > 5-10 mcg/ml
• Insulina/glicemia > 0,4
• Peptídeo C ≥ 0,5
• IGFBP-1 ≤ 110
• Hipocetonemia.
Teste estímulo glucagon
• Dose: 0,03 mg/kg.
• Monitorar glicemia a cada 10 min por 40 min.
• Se aumento de 30 mg/ml no HGT em relação ao basal  sugestivo.
• Se não houver aumento em 20 min, suspender teste e retornar TIG (suspender infusão de glicose temporariamente pelo risco de falso positivo).
Tratamento
•1
 ª escolha: Diazóxido 5-20 mg/kg/dia 8/8 h via enteral.
•U
 sar concomitantemente hidrocortisona.
•C
 rianças não responsivas: fazer teste genético.
•2
 ª escolha: octreotide 5-30 mcg/kg/dia 8/8 h ou uso contínuo.
•N
 ão responsivos: pancreatectomia subtotal.
•N
 ifedipina: 0,25-2,5 mg/kg/dia.
Referências:
1. LIBERATORE JUNIOR, R.; MARTINELLI JUNIOR, C. E. Hypoglycemia hyperinsulinemic of infancy. Arq Bras Endocrinol Metab.
2011;55(3):177-83.
2. DEMIRBILEK, H.; HUSSAIN, K. Hyperinsulinism: diagnosis and treatment update. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017;9(2):69-87.
3. STOMNAROSKA-DACEVSKI, O. et al. Neonatal Hypoglycemia: a continuing debate in definition and management. Pril (Makedon
Akad Nauk Umet Odd Med Nauki).2015;36(3):91-7.
4. THOMPSON-BRANCH, A.; HAVRANEK, T. Neonatal hypoglycemia. Pediatrics in Review. 2017 Apr;38(4):147-157.
5. 
ADAMKIN, D. H., Clinical report—postnatal glucose homeostasis in late-preterm and term infants. Pediatrics. 2011
Mar;127(3):575-9.
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Crises Convulsivas
no Recém-Nascido

Felipe Moreira Pereira
Liana Andres
Fernanda Silveira de Quadros
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4 cenários
1. Convulsão clínica com anormalidade EEG e instabilidade.
2. Crise clínica com EEG alterado sem instabilidade.
3. Crise identificada somente em EEG.
4. Crise clínica sem anormalidade ao EEG.
– Diagnóstico errado ou convulsões clínicas não vistas no EEG.
Diagnóstico padrão-ouro
• EEG contínuo.
• Dependente de neurologista com conhecimento em eletrofisiologia para avaliação.
Exames de imagem
• Ecografia cerebral – 1ª opção em neonatologia.

Tratamento
Quando tratar?
• Convulsão com instabilidade: apneia, alteração hemodinâmica, rebaixamento sensório  tratar.
• Crises clínicas que durem mais de 3 minutos e crises eletrográficas, mesmo sem clínica: recomenda-se tratar.
Causas tratáveis que geram convulsão
• Hipoglicemia: na suspeita, realizar HGT e push SG 10% 2 ml/kg.
• Meningite: realizar punção lombar. Se paciente com sinais de sepse, tratar empiricamente.
• Hipocalcemia: solicitar Ca sérico, não tratar empiricamente.
• Deficiência de Piridoxina: na ausência de hipoglicemia, meningite, hipocalcemia, lesão cerebral  OPÇÃO
• Corrigir causas: distúrbio hidroeletrolítico, hipoglicemia, sepse…
Tratamento
• Consultar fluxograma
• Observações importantes:
- Quanto tempo esperar pelo efeito? Aguardar até término da infusão do ataque; se mantiver convulsão, partir
para próxima etapa do fluxo.
- Levetiracetam EV: ainda não disponível no Brasil.
- Midazolam contínuo até 0,4 mg/kg/h.
- Piridoxina 100 mg/kg EV.
- Se necessitou de 2° ataque de fenobarbital, já deve iniciar manutenção de 5 mg/kg/dia 12/12 h.
- Ácido valproico: contraindicado em pacientes abaixo de 3 meses. Fatal quando usado nas hiperglicinemias não
cetóticas.
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Convulsões continuam e
a possível causa foi
corrigida
Se o neonato persistir
convulsionando após
FNB de ataque, instituir
segunda droga

Fenobarbital EV
20 mg/kg

Manutenção:
Se uma ou duas doses
interrompe a convulsão,
não é necessária
manutenção.

Fenobarbital EV
10 mg/kg

5mg/kg/dia 12h/12h
Fenobarbital EV
18-20 mg/kg

Levetiracetam EV
20 mg/Kg

Tentar interromper o uso o
quanto antes. Se
necessário, escolher outra
droga.

Midazolam
Dose+infusão
contínua

Piridoxina EV

Convulsões refratárias
Neurologista

Fosfato piridoxal
(enteral)
Biotina
Folinato de
Cálcio

Tratamento
determinado pela
causa

Quando descontinuar tratamento?
• Exame neurológico normal.
• Exame de imagem normal.
• EEG sem ondas de pico e imagem normal.
- Paciente com os 3 itens acima + sem episódio convulsivo há 7 dias  descontinuar o tratamento.
- Reinstituir se recorrência de crises.
Como retirar tratamento?
• Uso de apenas uma droga: descontinuar abruptamente o tratamento.
• Uso de 2 ou mais drogas:
- Descontinuar uma a uma abruptamente, deixando por último fenobarbital.
- Não é necessário repetir EEG entre as crises.
- Retirar uma droga por dia.
Importante
• Não é indicado usar anticonvulsivante profilático em pacientes com encefalopatia hipóxico-isquêmica.

Referências:
1. AGARWAL, R. K. et al. Guidelines on neonatal seizures / WHO Department of Mental Health and Substance Abuse, WHO Department of Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health, OASI Department of Mental Retardation, Unit of Neurology and
Clinical Neurophysiopathology.Geneva: World Health Organization, 2011.
2. BURANIGI, E. et al. Eletrographic seizures in preterm neonates inthe neonatal intensive care unit. J Child Neurol. 2017 Sep;32(10):880-885.Z.
3. HART, A. R. et al. Neonatal seizures—part 1: Not everything that jerks, stiffens and shakes is a fit. Arch Dis Child Educ Pract Ed.
2015;100:170-175.
4. SANDS, T. T.; McDonough, T. L. Recent Advances in Neonatal Seizures. Curr Neurol Neurosci Rep. 2016 Oct;16(10):92.
5. SHETTY, J. Neonatal seizures in hypoxic–ischaemic encephalopathy – risks and benefits of anticonvulsant therapy. Dev Med
Child Neurol. 2015 Apr;57(3):40-3.
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Manejo das
Infecções pelo
Streptococcus B
no Recém-Nascido

Tamires Goulart Brondani
Natália Larentis
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• Streptococcus do grupo B ou Streptococcus agalactie são diplococos facultativos, que colonizam o sistema genital
e digestivo humano, bem como trato respiratório superior em neonatos. Possui mais de 10 sorotipos, sendo o
3 mais relacionado à meningite e à sepse de início tardio.
• A infecção precoce é a que ocorre nos primeiros 7 dias de vida, sendo a mais frequente, em 80% dos casos.
Paciente evolui com sintomas clássicos de sepse neonatal nas primeiras horas de vida. A transmissão ocorre
através do canal de parto ou do útero.
• A forma tardia tem fisiopatogenia incerta, ocorrendo em até 20% dos casos. Transmissão horizontal, vertical
e nosocomial. As culturas maternas geralmente são negativas. Apresenta-se como meningite (30- 40 % dos
casos), onfalite, artrite e osteomielite.
Tabela 1 - Formas clínicas da doença pelo EGB no recém-nascido e em crianças
Formas clínicas da doença pelo EGB no recém-nascido e em crianças
Características

Precoce

Idade

Tardia

< 7 dias

Começo dos sintomas (média) 1 hora

Muito Tardia

7-89 dias

> 89 dias

> 7 dias

Desconhecida

Manifestações comuns

Sepse (80%)
Meningite (10%)
Pneumonia (10%)

Bacteremia sem foco (65%)
Meningite (25-30%)
---Pneumonia + lesão de tecidos
moles e osso (5-10%)

Complicações obstétricas
maternas

Frequente (70%)

Parto pré-termo

Variável

Incidência de prematuridade

Frequente (30%)

Aumentada

Comum

Sorotipos mais Comuns

I (Ia, Ib, Ia/c), II, III, V

III (90%)

Desconhecido

Mortalidade

3 a 10%

1 a 6%

Baixa

Fonte: Adaptado de Edwards e Nizet (2011).

• Todas as gestantes são triadas de 35-37 semanas, com swab vaginal e retal. O swab tem de ser de até 5 semanas antes do parto.
• Todo o RN cuja mãe recebeu antibioticoprofilaxia intraparto (AIP) deve ser observado por 48 horas. Caso seja prematuro (menor de 37 semanas) ou haja bolsa rota > 18 horas, deverá ser submetido à avaliação laboratorial limitada.
• Se a mãe apresentava sinais de corioaminionite, antibioticoterapia empírica deve ser iniciada.
• Na suspeita de sepse neonatal:
- Realizar triagem completa para sepse.
- Iniciar antibióticos empíricos: ampicilina (300 mg/kg/dia) e gentamicina.
- Se GBS identificado nas culturas, descalonar antibiótico para penicilina G 45 000 UI/Kg/dia.
- Fazer controle laboratorial, com hemograma e PCR em 72 horas após início dos antibióticos.
Figura 1 - Algoritmo de prevenção da infecção neonatal precoce por EGB

Sinais de Sepse
Neonatal
não
Corioamnionite Materna?
não
AIP indicada para a mãe?

sim

sim

não

sim

sim

Mãe recebeu ≥ 4h de penicilina,
ampicilina ou cefazolina EV
não
IG ≥ 37 sem; RB < 18h
não
IG < 37 sem ou RB ≥ 18h

Avaliação diagnóstica completa
Antibioticoterapia empírica

sim
sim
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Avaliação limitada e
Antibioticoterapia empírica
Cuidados clínicos de rotina

Observação por ≥ 48h

Observação por ≥ 48h
Avaliação limitada - Observação > 48h

Figura 2 - Investigação laboratorial
Febre materna >=
38,3ºC

Sem febre materna

Não

GBS + ou GBS
desconhecido

IG<37 semanas ou
RPM>= 18h ou
GBS+/GBS
desconhecido e SEM
profilaxia
adequada contra GBS

Sim
Sim

Cuidados de
rotina

Administração de
profilaxia satisfatória
contra GBS?

IG<37 semanas ou
RPM>=18h

Profilaxia satisfatória contra GBS=
penicilina G, ampicilina ou cefazolina
administrada >= 4h antes do parto

Profilaxia insatisfatória contra GBS
administração de qualquer antibiótico <4h
antes do parto ou de qualquer outro
antibiótico durante qualquer período

Hemocultura
Hemograma e PCR

Sim

Não
Não

Não

Sim

Hemocultura, líquor,
hemograma completo,
PCR, Rx de tórax
Iniciar ampicilina e
gentamicina IV
Recomendações de hemograma
completo por idade pós-natal:
<1h: não fazer hemograma completo
1 a 4h: o hemograma completo não é
recomendado. Se realizado, repita em 6 a 12h
para orientar as decisões de tratamento
>4h: hemograma completo com hemocultura
Estes valores despertam suspeita de infecção:
• Leucócitos < 5.000
• Contagem absoluta de neutrófilos < 2.000
• Razão I/T >= 0,3

Outras observações
1. A corioamniominite é um diagnóstico obstétrico feito com base em achados clínicos, dados laboratoriais e febre. Se a equipe obstétrica
diagnosticar corioamniominite, é preciso avaliar se o recém-nascido tem sepse e administrar antibioticoterapia empírica.
2. A febre materna ocorrida nos 60 min após o parto deve ser tratado como febre intraparto.
3. Deve-se administrar profilaxia intraparto contra GBS para as mulheres que já tiveram um bebê com doença por GBS.
4. As amostras devem ser colocadas em frascos de cultura para aeróbios e anaeróbios contendo, cada um, no mínimo 1ml de sangue.
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Figura 3 - Tratamento da infecção
RN com Sepse

Iniciar ampicilina
+ gentamicina

Líquor

Positivo para GBS com
hemocultura + ou -

Normal

Hemocultura + para
GBS

Hemocultura - para
GBS

Suspender ampicilina e
gentamicina.
Iniciar Penicilina G.

Manter ampicilina e
gentamicina

Suspender ampicilina e
gentamicina.
Iniciar Penicilina G.

Referências:
1. CLOHERTY, J. P.; EICHENWALD, E. C.; STARK, A. R. Manual de neonatologia Editora Guanabara-Koogan 2015 - 7ª edição.
2. ProRN - Programa de atualização em neonatologia. Secad, SBP.
3. Uptodate (última atualização em agosto de 2015).
4. Neofax. Thomson Reuters Clinical Editorial Staff 2011 - 24ª edição
5. TAKETOMO, C.K.; HODDING, J.H. Pediatric & Neonatal Dosage Handbook With International Trade Names Index. 31 dez 2012.
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Definição
A sequência rápida de intubação (SRI) descreve um processo sequencial de preparo, sedação e paralisia para facilitar
uma intubação traqueal de emergência.
Indicações
• Crianças com reflexo de vias aéreas intacto.
• Proteção/manutenção de via aérea por trauma, queimadura, perda de reflexos protetores adequados.
• Insuficiência respiratória.
• Apneia, hipoventilação.
• Obstrução de vias aéreas superiores.
• Choque (para redução do esforço respiratório).
• Procedimentos diagnósticos.
Contraindicações
• Absolutas
-P
 acientes em PCR ou coma profundo.
• Relativas
-D
 ificuldade conhecida de via aérea avançada.
-F
 ratura de laringe suspeitada ou confirmada.
- Epiglotite.
-T
 rauma penetrante de laringe.
-S
 angramento em vias aéreas.
-M
 assa/tumoração em cabeça e/ou pescoço.
-P
 onderar em pacientes que dependam de posicionamento ou tônus muscular para respirar.
Etapa 1: SAMPLE e exame físico específico
• SAMPLE (Sinais e sintomas, Alergias, Medicamentos, Passado Médico, Líquidos ou alimentos ingeridos, Eventos)
• Exame físico específico para avaliar dificuldade de IOT e determinar condições hemodinâmicas, neurológicas e
ventilatórias do paciente.
Possibilidade de IOT difícil
• Dificuldade de intubação anterior.
• Episódios de obstrução de vias aéreas superiores (roncos, apneia noturna).
• Achados anatômicos: macrocefalia, assimetria facial, hipoplasia facial, micrognatia, fraturas faciais, boca pequena,
pescoço curto, mobilidade do pescoço limitada, anormalidade lariongotraqueal, obesidade, trauma facial, sangramento em vias aéreas, edema, massa ou corpo estranho em orofaringe ou via aérea superior, macroglossia.
• Encaixe o paciente em um grupo para escolha das melhores medicações.
Etapa 2: Profissionais
Idealmente, ao menos 3 profissionais para realizar a intubação devem estar presentes:
• 1° para intubação.
• 2° para alcançar os equipamentos e para manobras auxiliares.
• 3° para administração de medicamentos e monitorização.
Etapa 3: Separação e preparo dos materiais
•E
 quipamentos de proteção individual – gorro, máscara, luvas, óculos.
•A
 spirador rígido e flexível com fonte de aspiração testada – utilizar pressão máxima de 120 mmHg.
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Tabela 1 – Tamanho do cateter de aspiração
N° do cateter de
aspiração

Peso

N° do cateter
de aspiração

Peso

3-5 kg

6

12-14 kg

10

6-7 kg

8

15-18 kg

10

8-9 kg

8

19-23 kg

10

10-11 kg

10

24-29 kg

10

> 30-36 kg

10-12

• Máscara facial com reservatório não reinalante (10-15 l/min, dependendo do tamanho do reservatório) – atentar para o reservatório estar bem inflado.
• Fonte de fluxo de oxigênio.
• Laringoscópio de acordo com idade da criança; lembrar de checar as pilhas (ter 2 à disposição, testadas) com
as lâminas retas e curvas, dependendo da idade da criança. A escolha da lâmina reta ou curva depende da experiência do médico.
Tabela 2 - Laringoscópico pelo peso
Peso

N° da Lâmina

Peso

N° da Lâmina

3-5 kg

1 reta ou curva

12-14 kg

2 reta ou curva

6-7 kg

1 reta ou curva

15-18 kg

2 reta ou curva

8-9 kg

1 reta ou curva

19-23 kg

2 reta ou curva

10-11 kg

1 reta ou curva

24-29 kg

2 reta ou curva

> 30-36 kg

3 reta ou curva

• Acesso venoso patente (ideal 2 acessos), se não for possível e situação de emergência, acesso intraósseo.
• Bolsa válvula máscara
- Máscara facial: a que melhor se adapte ao paciente, cobrindo da ponte nasal ao queixo (sem cobrir os olhos ou
passar do queixo).
Tabela 3 - Bolsa válvula máscara
Bolsa válvula máscara – AMBU MARK IV

Escolha do Tamanho
•P
 ediátrico: até 20 kg (4-5 anos)
•A
 dulto: de 15 kg para cima

Bolsa válvula máscara – AMBU OVAL SILICONE
RESUSCITATOR

Escolha do Tamanho

• Adulto: > 30 kg (1475 ml)
• Pediátrico: 10-30 kg (600 ml)
• Neonatal: < 10 kg (220 ml)

• Tubos
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Tabela 4 - Tamanho dos tubos endotraqueais
Com Balonete

Sem Balonete

N° do TOT = idade/4 +3,5

N° do TOT = idade/4 +4

•S
 elecionar 3 TOT – o número da equação, um maior e um menor.
• Selecionar 3 TOT – o número da equação, um maior
• Testar o balonete conforme instruções do fabricante antes da intubae um menor.
ção. Nunca em recém-nascidos.
• Escolha em recém-nascidos.
• Escolha TOT com balonete: quanto maior resistência em via aérea ou
menor complacência.
• Quando utilizar TOT com balonete, aferir diariamente pressão com
manômetro.
Utilizar esta fórmula para maiores de 2 anos de idade.
Tabela 5 - Altura do tubo endotraqueal
Idade

Diâmetro interno do tubo

Distância orotraqueal (cm)

Distância nasotraqueal (cm)

Prematuro

2-3

6-8

7-9

Recém-nascido

3-3,5

9-10

10-11

3-9 meses

3,5-4

11-12

11-13

9-18 meses

4-4,5

12-13

14-15

1,5-3 anos

4,5-5

12-14

16-17

4-5 anos

5-5,5

14-16

18-19

6-7 anos

5,5-6

16-18

19-20

8-10 anos

6-6,5

17-19

21-23

11-13 anos

6-7

18-21

22-25

14-16 anos

7-7,5

20-22

24-25

Altura do TOT no lábio na IOT: número do TOT x 3 ou idade/2+12.

• Guia
- Dependendo da dificuldade e da experência do médico a realizar a IOT.
- Sugerida quando há sabida estenose subglótica.
- Para evitar trauma durante a intubação, a ponta do estilete não pode ultrapassar a porção distal do tubo endotraqueal, devendo ficar posicionada a 1 cm da extremidade distal da cânula traqueal. Mesmo com esse cuidado,
há maior risco de trauma (sangramento, laceração), devendo ser utilizada com cautela.
• Medicamentos
- Apropriados já diluídos ou aspirados, além de identificados.
- Considerar reversores (NALOXONE, FLUMAZENIL, SUGAMADEX).
- Soro fisiológico para lavagem do acesso.
• Monitor cardíaco
• Oximetria de pulso
• Equipamento para aferir pressão arterial
• Capnógrafo
• Coxim para posicionamento do paciente
• Equipamento para via aérea alternativa na falha da IOT: máscara laríngea, bougie
• Cânulas orofaríngeas já do tamanho para o paciente
• Material para fixação do TOT
• Seringas de 5 e 10 ml para teste e inflar o balonete
Etapa 4 - Monitorização
• Monitorização cardíaca.
• Monitorização respiratória.
• Pressão arterial.
• Oximetria de pulso.
• Durante a monitorização, realizar sondagem nasogástrica ou orogástrica e manter a sonda aberta em frasco.
• Capnografia.
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Etapa 5 – Pré-oxigenação
• A pré-oxigenação estabelece uma reserva de oxigênio dentro dos pulmões, assim o paciente pode tolerar alguns minutos em apneia sem dessaturação.
• Criança respirando espontaneamente: pré-oxigenação com máscara não reinalante a 100%. Se apneia ou sem
drive respiratório: ventilar com bolsa válvula máscara, cuidando para não hiperdistender o estômago, dando
volumes menores.
• Se em CPAP ou BIPAP: com expansão razoável e mantendo boa oximetria de pulso, considere fazer a pré-oxigenação com a VNI.
• Tempo: 3-5 minutos
• Contraindicação: cardiopatia dependente do canal arterial.
Etapa 6 - Pré-tratamento
• Para reduzir os efeitos da laringoscopia.
• Inicia no 5º min da pré-oxigenação.
• Medicamentos que podem ser utilizados nesta etapa: atropina, fentanil, lidocaína.
Atropina
•A
 gente anticolinérgico.
• Indicação:
- Criança menor de 1 ano.
- Bradicardia precedendo IOT.
• Dose:
- 0,02 mg /kg, com máximo de 0,5 mg.
- Dose máxima: pode ser repetida 1x em crianças (dose cumulativa de 1 mg) e em adolescentes. Dose total máxima de 3 mg.
•E
 feitos adversos:
- Midríase, interferindo na avaliação pupilar à luz e mudanças no estado neurológico, uma vez que o paciente está
paralisado.
• Contraindicações:
- Glaucoma de ângulo agudo (em situações de emergência, utilizar igual).
•E
 feito na SRI:
- Diminui a resposta reflexa à estimulação dos nervos vago e glossofaríngeo.
- Evita a bradicardia durante o uso da succinilcolina.
Lidocaína
• Agente antiarrítmico, classe IB, além de anestésico local. Atenua as respostas adrenérgicas durante a laringoscopia e a passagem do tubo endotraqueal.
• Indicação:
- TCE.
- HIC.
• Dose:
- 1-2 mg/kg, 2-5 min antes da laringoscopia.
- Eficácia máxima em 3-5 min após infusão EV.
- Dose máxima: 300 mg para adultos.
• Administração:
- 25-50 mg/min, SG 5% 4 mg/ml.
• Efeitos adversos:
- Bradicardia, confusão.
• Contraindicações:
- BAV de alto grau ou Wolff Parkinson White.
- Usar com cautela em hepatopatas.
• Efeito na SRI:
- A lidocaína é administrada para atenuar a resposta adrenérgica e fisiológica à laringoscopia e ao posicionamento
do tubo endotraqueal.
- Tem sido associada à redução da PIC e da pressão intraocular.
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- Reduz a hipertensão arterial sistêmica, a taquicardia, o aumento da pressão intracraniana e da pressão intraocular associada à intubação.
- Especialmente benéfica naqueles pacientes vítimas de TCE.
Fentanil
• Analgésico opioide potente, que interage predominantemente com o receptor μ-opioide.
• Indicações:
- Analgesia quando utilizado sedativo não analgésico com menor efeito.
- Atenuar reflexo simpático à laringoscopia (dissecção aórtica, IAM, aneurisma aórtico).
- Hipertensão pulmonar (utilizar doses altas).
• Dose:
- 1-4 mcg/kg; doses simpatolíticas são maiores, 5-7 mcg/kg (maior risco de hipotensão).
- Dose máxima: 100 mcg.
• Efeitos adversos:
- Depressão respiratória.
- Hipotensão.
- Rigidez torácica está associada à dose e à velocidade de infusão.
• Contraindicações:
- Hipersensibilidade ao fentanil.
• Início de ação: 1-2 minutos.
• Tempo de ação: 30-60 minutos.
• Considerações:
- Início rápido, duração curta, pouco efeito hemodinâmico, analgésico, reverte com naloxone. Rigidez torácica
deve ser tratada com bloqueador neuromuscular ou reversor de opioide.
• Naloxone: reversor de opioide, dose de 0,1 mg/kg, máximo de 2 mg.
Etapa 7- Sedação
• O sedativo escolhido deve ser administrado 30 segundos após a pré-medicação.
Tiopental
• Barbitúrico de curta duração, com rápido início de ação, que reduz a pressão intracraniana e a demanda metabólica e de oxigênio, produzindo um efeito protetor ao sistema nervoso central (importante no paciente com
trauma cranioencefálico, estado convulsivo e meningite). Não é analgésico. Tem propriedades anticonvulsivantes e anestésicas.
• Indicações:
- Primeira opção em TCE, HIC, status epilepticus, meningite.
- Diminui a PIC e a demanda metabólica cerebral.
• Dose:
- 2-5 mg/kg.
- Dose máxima: 1000 mg.
• Efeitos adversos:
- Depressão miocárdica e hipotensão.
- Broncoespasmo, laringoespasmo.
- Em doses altas pode causar convulsão.
• Contraindicações:
- Evitado ou em menores doses nos pacientes hipotensos.
- Não usar em pacientes hipovolêmicos.
- Contraindicado nas porfirias e no broncoespasmo.
- Ponderar em pacientes com insuficiência renal e hepática.
• Início de ação: 30 segundos.
• Tempo de ação: 10 minutos.
• Considerações:
- Se extravasamento, risco de necrose tecidual.
- Administrar lentamente para evitar hipotensão.
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Cetamina
• Derivado da fenciclidina, é um anestésico dissociativo, caracterizado por produzir rápida sedação, amnésia,
analgesia, mantendo os reflexos e a estabilidade cardiorrespiratória.
• Indicações:
- Asma, bronquiolite.
-U
 tilizar benzodiazepínico associado (midazolam).
• Dose:
- 1-2 mg/kg EV, 3-7 mg/kg IM.
-D
 ose máxima: sem referência.
• Efeitos adversos:
- Produz aumento na secreção de via aérea.
- Reações psíquicas como pesadelos são reportadas, mas raras em crianças. O risco dessas alterações pode ser
atenuado com concomitante uso de benzodiazepínico.
- As evidências de que a cetamina eleva a pressão intracraniana e é danosa a pacientes com injúria cerebral são
fracas.
-A
 umenta a frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, pressão arterial pulmonar.
-E
 stimula os beta-receptores pulmonares, ocasionando broncodilatação.
-P
 ode causar depressão cardíaca e laringoespasmo.
• Contraindicações:
- TCE, trauma penetrante ocular, glaucoma, hipertensão arterial ou pulmonar preexistente.
-E
 vitar em menores de 3 meses.
• Início de ação: 2 minutos EV e 5-10 minutos IM.
• Tempo de ação: duração de 10-30 minutos.
• Considerações:
- Produz liberação de catecolaminas, resultando no aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, além de
dilatação das pequenas vias aéreas (B1 e B2 receptores).
-D
 eve ser usada com cautela nas doenças cerebrais.
- Pode causar depressão cardiovascular nos pacientes depletados de catecolaminas, como em doenças crônicas.
- Administração:
-N
 ão administrar mais rápido do que 60”.
Propofol
• Indutor anestésico e sedativo, altamente lipofílico, que se distribui rapidamente pelo cérebro, tem início de ação
rápida e curta duração (10-15 minutos). Não é analgésico.
• Indicações:
- Pacientes hemodinamicamente estáveis.
• Dose:
- 1-2,5 mg/kg.
- Doses menores são usadas naqueles com hipotensão.
- Administrar em 30 segundos.
- Dose máxima: sem referência.
• Efeitos adversos:
- Hipotensão, hipertrigliceridemia, crises convulsivas.
- Propofol-related infusion syndrome (PRIS) é um efeito colateral grave com alta mortalidade (33%), caracterizada
por ICC, arritmia, acidose metabólica, lipemia, rabdomiólise ou mioglobinúria e insuficiência renal.
- Se utilizado junto com fentanil, há maior risco de bradicardia.
• Contraindicações:
- Pacientes com alergia à proteína do ovo e de soja, hipotensão, hipertrigliceridemia.
• Início de ação: 10-20 segundos.
• Tempo de ação: 10-15 minutos.
• Considerações:
- Diminui a PIC e o metabolismo cerebral.
- Seu efeito neuroprotetor pode ser anulado pelo efeito hipotensor sistêmico.
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Midazolam
• Benzodiazepínico de ação rápida, tem potente propriedade amnésica (anterógrada).
• Indicações:
- Asma, pressão arterial normal, hipovolemia, hipotensão.
• Dose:
- 0,1-0,4 mg/kg.
-D
 ose máxima: 10 mg.
• Efeitos adversos:
- Pode ocasionar hipotensão.
• Contraindicações:
- Uso de inibidores da CYP3A4 (amprenavir, atazanavir, ou ritonavir).
-G
 laucoma de ângulo agudo.
• Início de ação: 1-2 minutos.
• Tempo de ação: 30-60 minutos.
• Considerações:
- É um benzodiazepínico de ação rápida, com potente propriedade anticonvulsivante e amnésica, com um tempo
de ação curto.
- Produz uma redução moderada no fluxo sanguíneo cerebral, devendo ser considerado naqueles com PIC aumentada.
-A
 dose típica é de 0,1 a 0,2 mg/kg, muito maior do que a dose de sedação de 0,03 a 0,05 mg/kg.
-C
 ausa depressão respiratória, podendo ocasionar apneia e hipoxigenação antes da intubação.
-T
 em efeito depressor no miocárdio e reduz a resistência vascular sistêmica.
• Reversor:
- Flumazenil – 0,01 mg/kg, máximo de 0,2 mg.
Etapa 8 - Pressão na cricoide e posicionamento
• Após a sedação, considerar manobra de Selick (pressão sobre a cricoide) para evitar aspiração de conteúdo
gástrico.
• Cuidados: pode prejudicar a visualização na laringoscopia e aumentar a pressão necessária para expansão torácica na ventilação com bolsa válvula máscara.
• Se não houver suspeita de trauma cervical, posição de cheirador. Posicionar o coxim no bebê atrás dos ombros.
Na criança, sob o occipital.
Etapa 9 - Paralisia
•O
 bloqueador neuromuscular é administrado 1-2 minutos após o sedativo.
•A
 gentes paralíticos provêm relaxamento muscular completo, facilitando a intubação traqueal rápida.
•N
 ão fornecem sedação, analgesia ou amnésia. Portanto, devem ser sempre usados após a sedação.
Rocurônio
• Agente paralítico não despolarizante, que induz paralisia muscular por antagonismo competitivo no receptor
colinérgico nicotínico. É um aminoesteroide. Também é mediamente vagolítico e pode bloquear o efeito de bradicardia das outras medicações. O tempo de recuperação é mais longo em crianças com menos de 10 meses e
pouco mais longo naquelas com mais de 5 anos (45 min e 26 min, respectivamente). Tem um rápido efeito de
ação (30-60 segundos), com tempo de ação mais prolongado que a succinilcolina – 30-40 minutos. Não tem
nenhuma contraindicação da succinilcolina.
• Doses
- 0,6 – 1 mg/kg – quanto maior a dose, mais prolongado o tempo de duração da medicação.
• Uso com cautela:
- Hepatopata.
- Sensibilidade aumentada em pacientes com miastenia gravis, Eaton Lambert, queimados, imobilizados, com
infecção.
• Condições que potencializam a ação do BNM:
- Acidose, porfiria intermitente aguda, hipermagnesemia, hipocalcemia, hipocalemia, hiponatremia, insuficiência
hepática, insuficiência renal, doenças neuromusculares.
• Condições que antagonizam a ação dos BNM:
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- Alcalose, lesões desmielinizantes, diabetes melitus, hipercalcemia, neuropatias periféricas.
• Reversor:
- Sugamadex – dose: 2-16 mg/kg.
* Optado por não incluir a Succinilcolina neste protocolo pelo grande número de contraindicações e efeitos adversos:
- Bradicardia ocorre mais comumente em crianças. O risco de bradicardia e, às vezes, assistolia é mais significativo quando doses repetidas de succinilcolina são administradas. Hipercalemia preexistente. A presença de
doença neuromuscular, como miotonia/distrofia neuromuscular, acidente vascular cerebral ou paraplegia, é outra contraindicação devido à associação com hipercalemia e parada cardíaca.
- Hipertermia maligna é uma complicação potencialmente fatal, metabólica, caracterizada por aumento na temperatura até 43,3°C, CIVD, acidose metabólica, rabdomiólise.
- Grande parte de nossos pacientes apresenta contraindicações, absolutas ou relativas para a succinilcolina.
Etapa 10 - Intubação
•D
 eve ser realizada após 1 minuto e 30 segundos do bloqueador neuromuscular.
•D
 eve demorar 45-120 segundos.
• Identificar a via aérea na Escala de Cormack:
Tabela 6- Escala de Cormack

*Grau 1: todo o orifício glótico é visualizado.
*Grau 2: apenas a parte posterior do orifício glótico é visualizada.
*Grau 3: apenas a epiglote é vista.
*Grau 4: não é visualizada a epiglote.

Etapa 11 - Verificação da posição do TOT
• Capnografia.
• Oximetria de pulso.
• Radiografia de tórax.
• Ausculta pulmonar e expansão torácica.
Na falha da IOT:
• Máscara laríngea.
• Introdutor de tubo endotraqueal.
Etapa 12 - Cuidados pós-intubação
•S
 edação e analgesia adequadas.
•F
 ixação adequada do TOT.
•P
 reencher folha de SRI.
•C
 ontrolar a pressão do balonete com manômetro.
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Fluxograma do Protocolo de Sequência Rápida de Intubação
Preenche um dos critérios de indicação. Excluídos ou ponderados
critérios de exclusão.

Possibilidade de SRI
Etapa 1: SAMPLE e Exame físico direcionado
Etapa 2: Profisisonais
Etapa 3: Separação e Preparo dos Materiais
Etapa 4: Monitorização
Etapa 5: Zero

Etapa 5: Pré-Oxigenação

Etapa 6:5’ min

Etapa 6: Pré-Tratamento

Etapa 7:6’ min

- Atropina (<1 ano ou bradicardia)
- Lidocaína (TCE ou HIC)
- Fentanil

Etapa 7: Sedação de acordo com a condição clínica do paciente

Pressão Arterial
Normal:
Midazolam
- Tiopental

Hipovolemia ou Hipotensão:
- Midazolam
- Cetamina

TCE ou HIC
- Pressão Arterial
Normal - Tiopental ou
propofol
- Hipotensão - Tiopental
dose menor

Asma:
- Cetamina
- Midazolam

Etapa 8: Posicionamento e Proteção da Via Aérea
Etapa 9:7’ min

Etapa 10: 8’30’

Etapa 9: Bloqueador Neuromuscular

Rocurônio

Etapa 10: Intubação Orotraqueal
Se falha na Intubação: Máscara Laríngea ou Introdutor de tubo endotraqueal
Etapa 11: Confirmação da Posição do TOT
Confirmação da Posição
do TOT
- Capnografia
- Ausculta Pulmonar
- Oximetria de Pulso
- Radiografia de Tórax

Linha do Tempo

Etapa 12: Cuidados Pós-Intubação
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- Fixação do TOT
- Analgesia e sedação
- Estabilização
- Preencher folha de SRI
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Desmame
Ventilatório

Luciane Dani
Yina Mercedes Timana Delgado

112 | Livro de Protocolos da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio

Definição de desmame/importância/riscos:
• Desmame ventilatório, ou descontinuação da ventilação mecânica, é a transição entre o suporte ventilatório e
a respiração espontânea.
• Pode demandar até 40% do tempo do paciente em VMI.
• Tanto o atraso no processo de desmame e extubação, quanto a falha na extubação estão associados a piores
desfechos – aumento do número de dias em VM, maior tempo de internação e UTI, maior taxa de falha de
extubação, maior mortalidade, aumento do custo global, maior estresse e sofrimento psíquico da família e do
paciente.
• Falha de extubação é causa independente de aumento de mortalidade de até 5 vezes na faixa etária pediátrica.
• Principal motivo de falha = obstrução alta 37%, tempo de ventilação prolongado > 7 dias.
• Técnicas de desmame – SIMV / PSV / CPAP: não há um modo-padrão em Pediatria; redução gradual de parâmetros ventilatórios – redução de PIP para manter um VAC adequado 8 a 10 ml/kg, volume corrente em
Pressão Suporte 5 mlkg, redução progressiva de FR mandatória em 2 movimentos por minuto a cada 6 horas
– vários estudos descrevem redução de FR mandatória até 8, porém não há parâmetros considerados mínimos
para permitir extubação, principalmente em pacientes com tempo de VM mais curto até 48 horas.
Critérios clínicos para iniciar o desmame:
• Resolução da etiologia da insuficiência respiratória / fase aguda da doença.
• Estabilidade hemodinâmica: ausência ou diminuição progressiva de drogas vasoativas.
• Ausência de sinais clínicos de sepse.
• Nível adequado de consciência (COMFORT ≥ 18).
• Desmame/retirada de sedação.
• Suspensão de relaxantes musculares por, pelo menos, 24 horas.
• Correção de desequilíbrios metabólicos e eletrolíticos importantes.
• Esforço respiratório espontâneo.
• Troca gasosa adequada com PEEP ≤ 8 cmH2O e FiO2 ≤ 0,5 , PIP < 25.
• Ausência de acidose (pH 7,3) e hipercapnia ( pCO2> 50 cmH2O em gasometria arterial).
• Ausência de novos infiltrados na radiografia de tórax.
• Hemoglobina adequada para a condição clínica.
• Controle de balanço hídrico.
• Reflexo da tosse e deglutição presentes – questionar equipe de enfermagem e fisioterapia.
• Volume de secreção – intervalo de 2 a 4 horas entre as aspirações – questionar equipe de enfermagem e fisioterapia.
• Adiar extubação quando houve programação de transporte para exames ou cirurgia com anestesia geral nas
próximas 24 h.
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Identificação/reconhecimento do paciente em condições de desmame/extubação:
TRE 8 +5 , 0.4 ( 30-120 min)

Sem procedimentos nas próximas 24 horas
Estável hemodinamicamente
Sem aumento de droga vasoativa
Escala de Confort B >18
Suspensão da sedação
Sem uso de relaxantes musculares nas
últimas 24 h
Drive respiratório
Sem aumento de VM nas últimas 12 horas
PEEP < 6, FiO2 < 50, SpO2 adequada
VM PIP < 25, Vt 6-8 ml/Kg
Resolução da etiologia da insuficiência
respiratória
Correção de desequilíbrios metabólicos e
eletrolíticos
Controle de balanço hídrico

Reflexo de tosse
*
Deglutição
Volume de secreção

* Fisioterapeuta ** Técnico de enfermagem

Critérios de falha:
Mudança do estado de consciência**
Início ou piora do desconforto
respiratório
Sudorese intensa
Sinais de aumento do trabalho
respiratório
Saturação de oxigênio baixa doença
de base
Taquicardia ou bradicardia
Hipertensão ou hipotensão
Taquipneia

Critérios de sucesso:
FR adequada para faixa etária
SatO₂ adequada à patologia com
FiO2< 0,40
Oscilação de até 20% na FC
PAS adequada à faixa etária
Sem sinais de aumento do
esforço ventilatório (uso de
musculatura acessória, batimento de asas nasais, movimentos
ventilatórios paradoxais ou
assíncronos, diaforese, agitação).

FALHA TRE

EXTUBACÃO

Reavaliar em 24 h * * *

VNI

CN

* * * Reavaliar em 12 horas se Falha TRE foi por sedação

Extubação – planejamento conforme protocolo de extubação, imediatamente após teste de respiração espontânea positivo:
• Pacientes em mais de 6 dias de VM são considerados desmame prolongado – considerar VNI eletiva pós-extubação.
• Extubação não planejada – falha em até 60 a 70% dos pacientes, principalmente quando ocorre na fase aguda/
não controlada da doença, em presença de FiO2 acima de 0,50 e em menores de 6 meses com risco de até 20%
de colapso cardiovascular – esses pacientes requerem reintubação imediata. Extubação não planejada durante
o desmame ventilatório, a taxa de falha reduz para 50% dos pacientes, e nesses, especialmente se maiores de
6 meses, pode-se tentar VNI eletiva. Em geral, a falha ocorre nos primeiros 20 minutos, por obstrução alta ou
insuficiência respiratória, associada ou não à deterioração hemodinâmica.
Prevenção de falha:
• Fisioterapia e reabilitação motora precoce – primeiro ou segundo dia de VM.
• Uso judicioso de sedação, analgesia e relaxantes musculares.
• Permitir ventilação espontânea e uso judicioso de corticoides – evitar atrofia diafragmática.
• VNI pós-extubação eletiva ou de resgate: taxa de sucesso entre 70 e 80% dos pacientes. A falha ocorre principalmente na primeira hora. Seguir protocolo específico de Ventilação Não Invasiva.
- Eletiva: VMI prolongada, falha extubação prévia, doença muscular (diminuição da força), diminuição da mobilidade diafragmática, doença cardíaca ou respiratória relevante, <3 meses e desnutridos, VM prolongada
> 6 dias, fração de ejeção baixa, síndrome de baixo débito, injúria pulmonar aguda ou SARA, desordens
neuromusculares, cirurgia cardíaca com RACHS 4-6.
- Resgate: hora ouro 1ª hora, por 6-24 horas.
Pacientes com falha /desmame ventilatório difícil:
• Identificação das causas e seu adequado seguimento.
• Redução gradual de parâmetros ventilatórios – sugestão: treinamento em PSV com tempos progressivos, man-
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tendo VAC de pelo menos 5 ml/kg e padrão ventilatório confortável sem esforço (semelhante à ventilação do
paciente saudável sem esforço) – atenção para os pacientes menores de 3 meses (o volume corrente lido pelo
respirador pode não ser fidedigno quando volumes pequenos). Alguns serviços optam por manter o paciente
em PSV quando apresentam ventilação espontânea efetiva.
• Indicação de nasofibro/fibrobroncoscopia: após segunda falha de extubação eletiva; presença de estridor ou
disfonia 72 h após extubação; antes da primeira extubação eletiva em pacientes com história de entubação
difícil ou suspeita de malformação de via aérea.
• Aplicação de protocolo de sedação e analgesia, tratamento adequado de abstinência e delirium.
• Protocolo específico de manejo de pacientes traqueostomizados e uso de válvula fonatória.
• Controle nutricional – ganho ponderal antes das tentativas de extubação subsequentes que não tenham sido
por obstrução alta.
• Avaliação do diafragma – atrofia, hipertrofia, paralisia.
• Protocolo de mobilização / tratamento da miopatia do doente crítico.
• NAVA – modo ventilatório cuja demanda é proporcional à atividade elétrica do diafragma, minimizando a assincronia, a hiperinsuflação dinâmica, auto-PEEP, otimizando a variabilidade ventilatória, o consumo de oxigênio
da musculatura respiratória e o condicionamento do diafragma. Taxas relatadas de sucesso na primeira extubação de até 97%, mesmo em paciente em desmame prolongado acima de 10 dias.
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Extubação

Renata Sabag Kostin
Luciane Dani

Extubação

• Paciente deve estar incluído nos critérios de extubação.
• Paciente intubado há 7 dias ou mais => primeira dose de dexametasona 0,5 mg/kg/dose (máximo 8 mg) 24 h
antes da extubação e manutenção da medicação em intervalo a cada 6 h.
• Paciente intubado há menos de 7 dias => não administrar dexametasona.
• Redução e suspensão da sedação contínua na véspera.
• NPO por no mínimo 3 horas antes da extubação (1 dieta).
• Realização de fisioterapia otimizada e aspiração adequada de VAS e TOT.
• Elevação do decúbito 30º.
• Extubação entre 3 h antes e 3 h após a quinta dose de dexametasona.
• Nebulização com 2 ml de adrenalina e 2 ml de solução salina imediatamente após a retirada do TOT.
• Se sinais clínicos de obstrução alta, realizar resgate com nebulização com adrenalina a cada 20 min 3x e após de
h/h até melhora do estridor ou necessidade de reintubação (nebulizar de h/h por no máximo 12 h).
• Suporte de O₂ com CN ou máscara conforme necessidade do paciente.
• Suporte com VMNI conforme necessidade do paciente.
• Suspensão da dexametasona após a administração da 6ª dose.
• Considerada falha de extubação como necessidade de reintubação dentro de 48 h.
• Se extubação acidental durante o protocolo, completar apenas mais 2 doses de dexametasona após a extubação e suspender.
Utilizar dexametasona naqueles intubados por < 7 dias se:
• Choque
• Presença de balonete
• Intubação difícil
• Intubação fora da UTI (emergência ou enfermaria)
• Falha da extubação ou intubação prévia
• Extubação acidental prévia
• Malformação de VAS.
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PROTOCOLO DE
EXTUBAÇÃO DA UTIP

Não

Preenche critérios de
extubação?
Sim
Sim

Não extubar

Não usar dexametasona

Não
Não

Entubado por mais de 7
dias?

Algum fator de risco?

NPO 3 horas antes da extubação
(1 dieta)

Sim

Dexametasona 0,5 mg/kg/dose
de 6/6 horas, iniciando 24 horas
antes da extubação

Iniciar redução e suspensão da
sedação contínua na véspera

Realizar fisioterapia otimizada
e aspirar adequadamente
a VAS e TOT

Nebulizar com 2 ml de adrenalina
+ 2 ml de solução salina
imediatamente após
a extubação

Extubação 3h antes e 3h depois
da 5ª dose de dexametasona

Elevação de decúbito 30°

Sim

Não
Sinais clínicos de
obstrução alta?

Manter nebulização de 20/20
minutos por 3 vezes e depois
passar nebulização para de h/h,
no máximo por 12 horas.
Manter com O2 por CN ou máscara
Conforme necessidade do paciente

Melhorou?

Manter com O2 por CN ou
máscara ou VMMI conforme
necessidade do paciente

Suspender a dexametasona
após a 6ª dose

Sim
Reentubar

*Fatores de risco
Choque
Presença de balonete
Entubação difícil
Entubação fora da UTIP (emergência ou enfermaria)
Falha de extubação ou entubação prévia
Extubação acidental prévia
Malformações da VAS

Em caso de extubação acidental durante o protocolo,
completar apenas mais 2 doses de dexametasona
após a extubação e suspender

Não

Referências:
1. BARANWAL, A.K. et al. Dexamethasone pretraetment for 24 h versus 6 h for prevention of post extubation airway obstruction in
children: a randomized double-blin trial. Intensive Care Medicine. 2014;40:1285-1294.
2. BAUMAN, K.A. et al.Extubation Management. Uptodate Set 2014.
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Ventilação de
Alta Frequência

Sirlei de Moura Goulart Giacomolli
Claudia Pires Ricachinevsky
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Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo - Definição de Berlin, 2012

• Surgimento de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda após no máximo sete dias de um insulto primário ou
piora de sintomatologia respiratória também dentro deste período.
• Alterações radiológicas (opacificações) que surgem dentro de 7 dias do insulto inicial, não explicadas por atelectasia, nódulos ou derrame pleural.
• Insuficiência respiratória não explicada por insuficiência cardíaca ou sobrecarga volumétrica.
• Eventualmente, pode ser necessária realização de ecocardiografia para excluir edema pulmonar hidrostático,
quando não estiver presente nenhum fator de risco para SDRA.

Classificação da SDRA
Oxigenação

Leve

Moderada

Severa

PaO₂/FiO₂

300-201

200-101

< 100

PEEP ≥ 5 cm H₂O

PEEP/CPAP/VNI

PEEP

PEEP

Age

Exclude patients with peri-natal related lung disease

Timing

Within 7 days of known clinical insult

Origin of Edema

Respiratory failure not fully explained by cardiac failure or fluid overload

Chest Imaging

Chest imaging findings of new infiltrate(s) consistent with acute pulmonary parenchymal
disease
Non Invasive mechanical
ventilation

Oxygenation

Invasive mechanical ventilation

PARDS (No severity stratification)

Mild

Moderate

Severe

Full face-mask bi-level ventilation
or CPAP ≥ 5 cm H2O2

4 ≤ OI < 8

8 ≤ OI < 16

OI ≥16

PF ratio ≤ 300
SF ratio ≤ 2641

5 ≤ OSI ≤ 7.51

7.5 ≤ OSI ≤ 12.31

OSI ≥ 12.31

Special Populations
Cyanotic Heart Disease

Standard Criteria above for age, timing, origin of edema and chest imaging with an acute deterioration in oxygenation not explained by undertying cardiac disease.3

Chronic Lung Disease

Standard Criteria above for age, timing, and origin of edema with chest imaging consistent
with new infiltrate and acute deterioration in oxygenation from baseline which meet oxygenation criteria above.3

Left Ventricular dysfunction

Standard Criteria for age, timing and origin of edema with chest imaging changes consistent
with new infiltrate and acute deterioration in oxygenation which meet criteria above not explained by left ventricular dysfunction.

Fonte: Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome: Consensus Recommendations From the Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference.
The Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group. 2015, Ped Crit Care.

Ajuste de PEEP de acordo com FiO₂ para obter Sat 88-90 % na VM convencional
FiO₂ 0,3

FiO₂ 0,4

FiO₂ 0,5

FiO₂ 0,6

FiO₂ 0,7

FiO₂ 0,8

FiO₂ 0,9

FiO2 1,0

PEEP 5

PEEP 5-8

PEEP 8-10

PEEP 10

PEEP 10-14

PEEP 14

PEEP 14-18

PEEP 18-22
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Opções terapêuticas na SDRA conforme a gravidade

ECMO
ECCO2-R
VAFO
Posição Prona
VNI
Aumento da
intensidade
da intervenção

Bloqueador Neuromuscular
PEEP alto

PEEP baixo a moderado
Ventilação com baixo volume de ar corrente
SDRA Leve

300

250

SDRA Moderada

200

150

SDRA Grave

100

50

PaO2/FiO2
Fonte: Force ADT, Ranieri VM, Rubenfeld GD et al. Acute Respiratory distress syndrome: the Berlim Definition. JAMA 2012 June 20:307(23):2526-33

VM-SDRA

Ventilação protetora
• Reduzir o dano causado pela VM, diminuindo incidência de volutrauma, atelectrauma, barotrauma e biotrauma.
Durante HFOV, são alcançadas oxigenação e ventilação adequadas, utilizando baixos volumes correntes e pequenas mudanças de pressão em frequências suprafisiológicas.
• Diferentemente de outros modos de HFV, HFOV tem uma fase expiratória ativa. HFOV é um modo seguro e
eficaz de ventilação no tratamento de pacientes pediátricos com insuficiência respiratória refratária à ventilação
mecânica convencional otimizada, com melhores resultados quando iniciada precocemente.
Conceito
• É um modo de ventilação que pode ser definida por sua natureza de proteção pulmonar e aplicação sistemática,
com uma estratégia baseada em recrutamento alveolar e estabelecimento de um volume pulmonar ótimo.
• No contexto pediátrico, HFOV é uma técnica segura e eficaz para o resgate pulmonar com melhores resultados
quanto mais precocemente utilizada, capaz de reduzir a mortalidade e a incidência de doença pulmonar crônica.
• Quanto à aplicação eletiva, HFOV contra VMC em pacientes pediátricos com doença respiratória que requerem
uma ventilação assistida, não há atualmente evidência mostrando as vantagens ou desvantagens para uso
como VM de primeira linha.
• HFOV prevê “abrir o pulmão e mantê-lo aberto”, usando, assim, volumes correntes muito pequenos (1-2 ml/kg)
para frequências suprafisiológicas (240-900 resp. / Min [4-15 Hz] versus a de 15 a 30 resp. / Min usado em VMC).
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Vantagens
• Expiração ativa: proporciona melhor eliminação de CO₂. Feita pela pressão negativa entre o pistão e o diafragma.
Então, o manejo da oxigenação e ventilação se dá separadamente.
• Pode ser usado em qualquer paciente, sem limite de peso (Sensormedics 3100A e B// Sthephanie).
• Compatível com outras técnicas: NO, hélio, posição prona, insuflação traqueal e ventilação líquida parcial.
OXIGENAÇÃO: MAP E FiO2
VENTILAÇÃO: AMPLITUDE, FREQUÊNCIA E RELAÇÃO

Indicações
• Ventilação de resgate antes do fracasso da VMC optimizada.
• Critérios: insuficiência respiratória grave de qualquer etiologia, com um índice de oxigenação (IO) > 13 em duas
amostras de gasometria arterial em um intervalo de 6 h, a despeito de VMC optimizada.
ISO = 100 x FiO2 x PMA
SatO2

IO = 100 x FiO2 x PMA
PaO2

• SDRA ou VSR.
• Paciente com escape aéreo (pneumotórax, pneumoperitôneo e pneumomediastino) tolera bem VAF, permitindo
a retirada precoce de drenos.
Contraindicações relativas
• Resistência de via aérea muito aumentada.
• HIC.
• Instabilidade hemodinâmica.
• Dependência de fluxo sanguíneo pulmonar passivo.
Monitorização
• PVC
• PAM
• Gasometria arterial.
Preparação do ventilador: erro na montagem ou fuga
• Cuidar as vedações, válvulas, limites.
• Umidificador, tampa vedada da saída d´água.
• Calibrações.
Preparação do paciente
• Estabilidade hemodinâmica: PAM adequada, PVC 10-15 mmHg.
- 1º: PVC ~15 mmHg: expansão cristaloide/coloide.
- 2º: Se PVC alvo: drogas vasoativas (idealmente: dobutamina 5-20 mcg/kg/min).
• Sedação e bloqueador neuromuscular.
• Aspiração TET sistema aberto (após a instalação da HFOV, o sistema de aspiração deverá ser fechado).
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Programação inicial
• Antes de colocar no paciente: ajuste da MAP e limite no máximo do ponteiro do relógio; aumentar o fluxo até
a MAP de 12-15 cmH₂O acima do desejado, reajustar o limite de MAP 3 cmH2O acima do desejado, então no
ajuste de MAP volta para o desejado.
1. Calibração inicial: alarmes, limites no máximo.
2. FiO₂ 100%.
3. MAP 4-8 cm H₂O > MAP VMC; aumentar 1-2 cmH₂ O até volume pulmonar ótimo.
- Proporcionar uma SatO₂ que permita redução da FiO₂ até 60%.
- Diafragma a nível T8-T9 na radiografia de tórax.
4. Fluxo (bias flow):
- 20-30 l/min até 20 kg.
- 30-40 l/min entre 20 e 50 kg.
- > 30 l/min acima de 50 kg, fluxo mínimo de 20 l/min.
5. Frequência:
- 2 a 12 kg – 10 Hz
- 13 a 20 kg – 8 Hz
- 21 a 30 kg – 7 Hz
- > 30 kg – 6 Hz.
6. Amplitude – iniciar em 40 e aumentar até que haja vibração:
- Umbigo em RN e lactentes.
- Coxa para crianças e adolescentes.
7. Tempo inspiratório: 33%.
Estratégia geral e manejo de parâmetros
•F
 iO₂: deve-se a primeira a ser reduzida, usando como parâmetro gasometria (SatO₂ > 90 %). Após chegar em
60%, reduzir MAP.
• MAP: redução de 1 cmH₂O por vez se o paciente tolerar.
•A
 mplitude: ajuste de 5 cmH₂O por vez dependente do PCO₂ da gasometria: RELAÇÃO INVERSA. Se PCO₂ alto
ainda e já no limite máximo de amplitude, começar a reduzir FR.
• Frequência: manter igual durante todo processo, exceto se PCO₂ alto ainda e já no limite máximo de amplitude.
•T
 empo inspiratório: manter em 33%, exceto se não conseguir diminuir PCO₂, a despeito de amplitude no máximo
e FR no mínimo de 3 Hz. Manobra de exceção. Para isso, aumenta-se o tempo inspiratório. ATENÇÃO: QUANTO
MAIOR O TEMPO INSPIRATÓRIO, < O TEMPO EXPIRATÓRIO, ASSIM MAIOR RISCO DE PNEUMOTÓRAX!
•T
 axa de fluxo: geralmente, não é necessário mudar, exceto por hipercapnia, a despeito de outros ajustes: aumentar fluxo 5 l/min (cada 15-30 min). Lembrar de reduzir MAP para o valor desejado.
Critérios e modos de retirada
•C
 línico: o paciente está preparado para sair da VAF quando aspirações e eventuais desconexões não provocam
dessaturações por mais que 10 min após retornar à VAF.
• Objetivos – quando o paciente está com:
- FiO₂ < 40%
- MAP < 15 cmH₂O
- Amplitude < 40 cmH₂O
• Modo de retirada – reprogramar VMC inicialmente:
- Modo: controlado a pressão
- Volume corrente 6-8 ml/kg
- I:E: 1:1
- PEEP 10
- MAP similar à usada na VAF
- FiO₂ 10 % maior que a programada na VAF
- Quando FiO₂ ≤ 40 %, passar I:E 1:2
- Após reduzir PEEP até 5 cmH₂O
- Desmame da VMC
Critérios de fracasso da VAF
• Falha em melhorar oxigenação: impossibilidade de reduzir FiO₂ em 10% nas primeiras 24 h.
• Falha em melhorar ou manter ventilação adequada: impossibilidade de manter PCO₂ < 80-90 com ph > 7,25.
• Relativos: próximo passo seria ECMO.
•N
 ão significa ter que voltar à VMC, já que, na maioria dos casos, a evolução do paciente será pior em outros
modos ventilatórios.
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Aspectos práticos do paciente em VAF
• Desconexão e desrecrutamento alveolar: minimizar.
• Voltar de forma transitória MAP 1-2 cmH₂O acima e FiO₂ 100%.
• Controle clínico do paciente – vibração:
- Mais sensível que ausculta para detecção de complicações de pacientes em VAF.
- Aspirar: tem que voltar ao padrão; caso contrário, suspeitar de complicação = controle radiológico.
- Se houver aumento da vibração: indicativo de melhora do volume pulmonar.
• Ausculta:
- Oscilação do diafragma: diferença na tonalidade e simetria – aspirar; Rx para ver TOT, atelectasia, pneumotórax.
- Cardíaca: parar a oscilação sem desconectar pelo menor tempo possível, assim não há desrecrutamento.
-A
 spiração: auscultar antes e depois de aspirar, sempre fechado; aspirar somente se necessário e aumentar FiO₂
transitoriamente a 100%.
Monitorizações
• Oximetria
• PaO₂ e PCO₂; não é possível utilizar capnógrafo.
• Gasometria de 1/1 h nas primeiras 6 h.
• RX Tórax: após 1 h, controle do volume pulmonar 8-9ª costela.
Na suspeita de complicações
• Monitorização hemodinâmica.
• Sedação e bloqueadores neuromusculares.
• Posição do paciente e tubulação: o mais reta possível, no máximo ligeira inclinação até o paciente. Supina, lateral, prona (pior para o controle de vibração).
Efeitos secundários
• Mortalidade 33-45%; dos que não toleram a técnica: 85%.
• Principal complicação: novos escapes aéreos – 20-25%.
• Repercussão hemodinâmica: diminuição do retorno venoso.
Situações especiais
• Escape aéreo:
- Tentar utilizar pressões menores que a que produz borbulhas; hiperóxia permissiva.
- Começar com MAP semelhante à da VMC.
- FR 2 Hz menor que a preconizada.
- Hipercapnia permissiva: menor amplitude para manter ph > 7,25.
- Bloqueador neuromuscular.
• Quadros obstrutivos com resistência aumentada (asma/bronquiolite):
- MAP 1-2 cmH₂O acima da VMC.
- FR 1-2 Hz menor que o preconizado para aumentar volume expiratório.
- Amplitude mínima para ph > 7,25.
- Fluxo 5-10 l/min acima do correspondente com reajuste da MAP para o desejado.
- Bloqueador neuromuscular.

Referências:
1. RAMÍREZ, J. B. Retirada de la ventilación, complicaciones y otros tipos de ventilación. An Pediatr. 2003;59(2):155-80.
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Nomenclatura

• Na passagem de plantão, registrar em livro o IPAP e o EPAP sem somar valores.

Montagem e instalação do circuito no paciente
• “Aparelho de BIPAP”:
- A válvula expiratória deve ser colocada o mais próximo da máscara do paciente e nunca deve ser vedada.
- Fluxo pode variar de 8-14 l/min, conforme conforto do paciente.
- Frequência respiratória – FR backup 12-16 mpm.
• Servo com software para ventilação não invasiva:
- Escolher o modo ventilação não invasiva.
- Determinar modo ventilatório a pressão e trigger a fluxo.
Instalação da interface e início da ventilação (comum ao “aparelho de BIPAP” e ao Servo)
• Instalar primeiro a máscara na face sem estar conectada ao respirador, já com O₂ suplementar.
• Ao fixar a interface, inicia-se com pressão mínima (exemplo IPAP 4, EPAP 2).
• Pode-se também começar com CPAP isolado 3-5 cmH₂O para facilitar a tolerabilidade.
• Verificar ajuste da interface e extravasamento de gás.
Alvos ventilatórios
• EPAP 3-5, máximo 10, com objetivo de melhorar recrutamento alveolar.
- Na bronquiolite especificamente: EPAP 7.
- Paciente sem hipercapnia ou disfunção respiratória significativa, pode-se usar somente CPAP.
• IPAP 8-10, máximo 20, com objetivo de melhorar ventilação alveolar
- Pressão de suporte:
• Valores mínimos: 7 em circuito adulto e 10 em circuito infantil.
• Valores máximos: 20 para ambos os circuitos.
• FiO₂: iniciar entre 0,3 – 0,5 e ir até o necessário para manter saturação 92-97%.
• Volume de ar corrente: 6-8 ml/kg.
Parâmetros avaliados
• Resposta clínica: melhora dos sinais de desconforto respiratório, FR, FC e dispneia, Sat 92-97% e redução da
pressão arterial nas primeiras horas.
• Monitorizar nível de consciência, distensão abdominal, náuseas e vômitos.
• Gasometria: considerar 1-2 h após instituição da VNI em pacientes em que ainda há dúvida quanto à resposta,
quando não fecham os critérios clássicos de falha.
Sedação
• Considerar sedação leve em pacientes que necessitarem, podendo ser utilizado midazolam, morfina, cetamina
ou Precedex.
• Incluir metadona e diazepam em pacientes em desmame de sedação.
Nutrição
• Iniciar dieta por sonda nasoenteral, com 50% do volume previamente utilizado ou do alvo para o paciente.
Critérios de falha da ventilação não invasiva
• IPAP > 15-17
• EPAP > 10-12
• FiO₂ > 0,6
• Fatores precoces
- FiO₂ > 80% em 1 h após instalação.
- Relação Sat/FiO₂ < 193.
- pH < 7,25 em 2 h.
- Ausência de melhora dos sintomas em 1-2 h após a instalação.
• Severidade da doença
• Falência de segundo órgão
• SDRA: reavaliar 1 h após a instituição da terapêutica. A ausência de resposta clínica indica intubação e ventilação
mecânica invasiva, uma vez que adiar a intubação está relacionado com aumento da mortalidade.
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Desmame ventilatório
O desmame da VNI deve ser feito com redução gradual dos parâmetros:
• 1ª redução da FiO₂
• 2ª redução IPAP
• 3ª redução EPAP
A cada redução, verificar se mantém VAC e saturação, sem aumento do trabalho respiratório.
Sugestão para retirada gradual da ventilação não invasiva:
• Intercalar 5 h VNI / 1 h suporte O₂
• Intercalar 4 h VNI / 2 h suporte O₂
• Intercalar 2 h VNI / 4 h suporte O₂

Referências:
1. AKASHIBA, T. et al. The Japanese Respiratory Society Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) Guidelines (second revised edition). Respir Investig. 2017 Jan;55(1):83-9.
2. LAFEVER, F. et al. Non-invasive mechanical ventilation after heart surgery in children. BMC Pulm Med. 2016 Nov 29;16(1):167.
3. YAMAN, A. et al. Efficacy of noninvasive mechanical ventilation in prevention of intubation and reintubation in the pediatric intensive care unit. J Crit Care. 2016 Apr;32:175-81.
4. SILVA, et al. Noninvasive ventilation in status asthmaticus in children: levels of evidence. Rev Bras Ter Intensiva. 2015 OctDec;27(4):390-6.
5. CUMMINGS, J.J. et al. Noninvasive respiratory support. Pediatrics. 2016 Jan;137(1).
6. RABEC, C. et al. New modes in non-invasive ventilation. Paediatr Respir Rev. 2016 Mar;18:73-84.
7. FRANKLIN, D. et al. Early high flow nasal cannula therapy in bronchiolitis, a prospective randomised control trial (protocol): A
paediatric acute respiratory intervention study (PARIS). BMC Pediatr. 2015 Nov 14;15:183.
8. VISSCGER, M. et al. Face masks for noninvasive ventilation: fit, excess skin hydration and pressure ulcers. Respir Care. 2015
Nov;60(11):1536-47.
9. BECK, J.et al. Neurally-adjusted ventilatory assist (NAVA) in children: a systematic review. Minerva Anestesiol. 2016 Aug;82(8):87483.
10. CRULLY, B. et al. Safety of paediatric tracheal intubation after non-invasive ventilation failure. Pediatr Pulmonol. 2016
Feb;51(2):165-72.
11. ESSOUR,I S.et al. Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group. Noninvasive support and ventilation for pediatric
acute respiratory distress syndrome: proceedings from the Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference. Pediatr Crit Care
Med. 2015 Jun;16(5 Suppl 1),:S102-10.
12. DEMARET, P. et al. Non-invasive ventilation is useful in paediatric intensive care units if children are appropriately selected and
carefully monitored. Acta Paediatr. 2015 Sep;104(9):861-71.
13. Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group. Pediatric acute respiratory distress syndrome: consensus recommendations from the Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference. Pediatr Crit Care Med. 2015 Jun;16(5):428-39.
14. FIORETTO, J. R.et al. Comparison between noninvasive mechanical ventilation and standard oxygen therapy in children up to
3 years old with respiratory failure after extubation: a pilot prospective randomized clinical study. Pediatr Crit Care Med. 2015
Feb;16(2):124-30.
15. RAIMONDI, F. et al. Use of neonatal chest ultrasound to predict noninvasive ventilation failure. Pediatrics. 2014
Oct;134(4):e1089-94.
16. KALLIO, M. et al Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) in pediatric intensive care--a randomized controlled trial. Pediatr
Pulmonol. 2015 Jan;50(1):55-62.
17. JAMES, C.S. et al. Predicting the success of non-invasive ventilation in preventing intubation and re-intubation in the paediatric
intensive care unit. Intensive Care Med. 2011 Dec;37(12):1994-2001.
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Introdução:

A cânula nasal de alto fluxo (CNAF) é um método não invasivo de suporte ventilatório, que se caracteriza pela mistura
de gases aquecidos e umidificados. Diferentemente de outros sistemas de oferta de oxigênio, ele é capaz de fornecer
uma fração inspirada de oxigênio (FiO2) de até 100% e de operar com fluxos elevados, atingindo taxas máximas de até
60 l/min. É indicado para disfunções ventilatórias leves a moderadas e quando o paciente não tolera outras interfaces.
Mecanismo de ação:
1) redução da resistência inspiratória;
2) redução do espaço morto anatômico nasofaríngeo (clerance de CO2);
3) redução do trabalho metabólico relacionado ao condicionamento de gás;
4) melhora da condutância, da complacência e do transporte mucociliar;
5) fornecimento de baixos níveis de pressão expiratória positiva final (PEEP).
Constituintes do sistema de alto fuxo disponível no HCSA:
1) uma fonte pressurizada de oxigênio e ar, regulada por um misturador, que permite definir o fluxo e a FiO2 fornecidos;
2) um reservatório de água com função umidificadora;
3) um circuito que leva o ar umidificado ao paciente e que, internamente, possui uma resistência para manter o ar
aquecido. O oxigênio é ofertado a uma temperatura de 36 0 C.
Indicações:
A Bronquiolite Viral Aguda é a principal indicação do uso da CNAF, pois há estudos comprovando a sua eficácia em
reduzir o esforço respiratório. Entretanto, é possível encontrar relatos do uso na(o):
• Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA)
• Pneumonia
• Asma aguda
• Displasia broncopulmonar
• Obstrução de via aérea alta
• Doenças Neuromusculares
• Pós-operatório de cirurgia cardíaca
• Desmame ventilatório
Para sua utilização, é importante que exista um desconforto respiratório de leve a moderado, associado a sinais ou
sintomas de esforço ventilatório, como: gemência, taquipneia, tiragem, batimento de asa de nariz e SatO2 < 92%.
Na figura 1: sistema de ventilação por CNAF optiflow, da Fischer e Paykel Healthcare
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Instalando o CNAF:
Checar se os circuitos de gases estão conectados à fonte e à unidade principal do equipamento (geralmente, a cor
verde corresponde à saída de oxigênio e a cor amarela, à de ar comprimido).
1. Conectar o equipamento ao cabo de alimentação e verificar se os displays acendem.
2. Na extremidade do circuito deve ser instalado um suporte, onde será conectado um frasco de 500-1000 ml de
água destilada, a qual irá preencher a cascata assim que o aparelho for ligado.
3. Monitorizar o paciente: FC, FR e SatO2 contínuos.
4. Escolher o calibre da cânula conforme a Tabela 1.
5. Ajustar os parâmetros conforme a Tabela 1.
6. Aspirar as vias aéreas e conectar a extremidade da cânula ao paciente. Esta não deve ocupar mais que 50% das
narinas.
7. Todas condições de falha do equipamento são reportadas através de alarmes sonoros e luminosos.
Uma vez instalada a CNAF, ela tem durabilidade de 28 dias e, dentro deste período, caso o tratamento seja descontinuado e reiniciado, a mesma cânula pode ser reutilizada.
TABELA 1 – MANEJO INICIAL DO FLUXO CONFORME A IDADE
Idade

Peso (Kg)

Cateter

Fluxo Inicial
(l/min)

Variação de
Fluxo (l/min)

FiO2 (%)

Temperatura
(°C)

0-30 dias

<4

Neonatal

4–5

2–8

40

37

1 mês – 1 ano

4 – 10

Infantil

4 – 10

2 – 20

40

37

1 – 6 anos

10 – 20

Pediátrica

5 – 15

5 – 30

40

37

6 – 12 anos

20 – 40

Pediátrica

10 – 20

4 – 40

40

37

> 12 anos

>40

Adulta

20 – 30

5 – 50

40

37

Adaptado de Slain e colaboradores (2017)

Avaliação da resposta clínica:
É manifestada clinicamente pela redução da FR, diminuição do esforço e manutenção da SatO2 > 92%. Os pacientes
respondedores apresentarão benefício precoce da terapêutica, portanto, não se deve insistir em períodos > 60 minutos se não houver uma resposta clínica favorável.
Desmame:
Considerá-lo quando não houver mais desconforto respiratório. Inicia-se pela diminuição gradual do fluxo em 1-2 l/
min por hora, associado à redução da FiO2 em 5-10% por hora.
Efeitos adversos:
São raros, e a terapêutica é considerada segura. Em alguns casos, pode-se observar epistaxe, irritações cutâneas
causadas pela interface da cânula e aerofagia.
A escolha de uma cânula de tamanho inapropriado aumenta o risco de pneumotórax e pneumomediastino.
Benefícios associados:
O principal benefício atrelado à terapêutica está em melhorar o desconforto respiratório e em reduzir a evolução para
um suporte ventilatório invasivo. Além disso, por ser confortável, não exige o uso de sedativos e mantém a VO do
paciente preservada.
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Fluxograma de atendimento

Não

Paciente em
atendimento

INSTALAR
OXIGENIOTERAPIA
CONVENCIONAL

Seguir fluxo de
atendimento

Paciente com
disfunção
respiratória
leve-moderada
Taquipneia, BAN, tiragem,
gemência, hipoxemia
(Sat)2 < 92% em AA

VNI SE
INSUFICIÊNCIA
RESPIRATÓRIA
MODERADA

IOT SE
INSUFICIÊNCIA
RESPIRATÓRIA
GRAVE

Não

Sim

PRESCREVER
CNAF

AUMENTAR
FLUXO E
REAVALIAR EM
1 HORA

Melhora do
esforço respiratório
após 1 hora?

CNAF - Cânula Nasal de Alto Fluxo
1º) Monitorizar o paciente: FC, FR e SatO2 contínuos;
2°) Aspirar as narinas e boca;
3º) Escolher o tamanho da cânula conforme o peso do
paciente;
4º) Determinar o fluxo inicial*:
* Neonatos: 5L/min.
* 1 mês: 6L/min.
* 1 ano: 8L/min.
* 1-6 anos: 10L/min.
* 6-12 anos: 12L/min.
* > 12 anos: 20L/min.
* Fazer aumentos de 1L/min, conforme a necessidade
5º) FiO2 inicial a 40%. Objetivo é atingir SatO2 > 92%;
6º) Temperatura do dispositivo: 37ºC.

Seguir fluxo de
atendimento

Seguir fluxo de
atendimento
Não
Esforço
respiratório
piorou?

Sim

MANTER
PARÂMETRO
E REAVALIAR
PERIODICAMENTE

AVALIAR
VNI X
IOT

Seguir fluxo de
atendimento

Seguir fluxo de
atendimento

MANTER
PARÂMETROS E
REAVALIAR
PERIODICAMENTE

Sim
MANTER
CNAF

Não
Apresenta
ausência de esforço
respiratório?

INICIAR
DESMAME
DE CNAF

Sim

REAVALIAR
PERIODICAMENTE
ATÉ SUSPENSÃO

Seguir fluxo de
atendimento

Reduzir fluxo 1-2L/min
por hora e a FlO2 em
5% - 10% por hora

Referências:
1. Slain KN, Shein SL, Rotta AT. The use of high-flow nasal cannula in the pediatric emergency department. J Pediatr (Rio J). 2017;
93:36-45.
2. Dres M, Demoule A. O que todo intensivista deve saber sobre oxigenoterapia nasal de alto fluxo em pacientes críticos. Rev. Bras.
Ter. intensiva . 2017; 29(4): 399-403.
3. González Martínez F, González Sánchez MI, Toledo Del Castillo B, et al. Treatment with high-flow oxygen therapy in asthma exacerbations in a paediatric hospital ward: Experience from 2012 to 2016. An Pediatr (Barc). 2018; 12 [S1695-4033(18)30306-0].
4. Mikalsen IB, Davis P, Oymar K. High flow nasal cannula in children: a literature review. Scand J Trauma Resusc Emerg Med.
2016;24:93.
5. Colleti Junior J, Longui TE, Carvalho WB. Cânula nasal de alto fluxo pós-extubação traqueal em criança com obstrução de vias
aéreas superiores: relato de caso. Rev. Paul. Pediatr. 2018; 36(3): 372-375.
6. Lee JH, Rehder KJ, Williford L, Cheifetz IM, Turner DA. Use of high flow nasal cannula in critically ill infants, children, and adults: a
critical review of the literature. Intensive Care Med 2013; 39: 247-57.
7. Frat J-P, Thille AW, Mercat A, et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med
2015; 372: 2185-96.
8. Mayfield S, Bogossian F, O’Malley L, Schibler A. High-flow nasal cannula oxygen therapy for infants with bronchiolitis: pilot study.
J Paediatr Child Health 2014; 50: 373-8.
9. Bressan S, Balzani M, Krauss B, Pettenazzo A, Zanconato S, Baraldi E. High-flow nasal cannula oxygen for bronchiolitis in a pediatric ward: a pilot study. Eur J Pediatr 2013; 172: 1649-56.
10. Pham TM, O’Malley L, Mayfield S, Martin S, Schibler A. The effect of high flow nasal cannula therapy on the work of breathing
in infants with bronchiolitis. Pediatr Pulmonol 2015; 50: 713-20.
11. Schibler A, Pham TM, Dunster KR, et al. Reduced intubation rates for infants after introduction of high-flow nasal prong oxygen
delivery. Intensive Care Med 2011; 37: 847-52.
12. Slain KN, Shein SL, Rotta AT. The use of high- flow nasal cannula in the pediatric emergency department. J Pediatr (Rio J). 2017
Nov-Dec;93(Suppl 10):36-45.
13. Pires P, Marqyes C, Massip J. Cânulas nasais de alto fluxo: uma alternativa de oxigenioterapia na insuficiência respiratória aguda.
Medicina Interna. 2018 Jun;25(2):123-33
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Definição de SDRA (PALLIC, 2015):

• Pode acometer todas as faixas etárias pediátricas.
• Estão excluídas as causas de hipoxemia aguda do período neonatal e anormalidades congênitas.
• Pacientes cardiopatas não estão excluídos. Deve ser considerada em pacientes com disfunção ventricular esquerda com hipoxemia de instalação aguda e achados radiológicos compatíveis, não explicada pela insuficiência
cardíaca.
• O aparecimento de hipoxemia e mudanças radiológicas devem ocorrer em um intervalo de até 7 dias após uma
agressão clínica conhecida.
• Achados radiológicos: novos infiltrados consistentes com doença do parênquima pulmonar, mesmo que unilaterais.
• Hipoxemia: adotar o índice de oxigenação (IO) ou utilizar o índice de saturação de oxigênio (ISO), na eventualidade de não dispor da PaO2.
IO = PMA* x FiO2

ISO = PMA* x FiO2

PaO2

SatO2*

* PMA corresponde à pressão média de via aérea.
* Quando a saturação for utilizada como critério para a classificação da hipoxemia, deve-se obter uma saturação
entre 88-97% (que corresponde a uma PaO2 ao redor de 60 mmHg).
* Em pacientes submetidos à VMNI com BiPAP ou CPAP de no mínimo 5 cmH2O, define-se SDRA através da relação PaO2/FiO2 ≤ 300 ou SatO2/FiO2 ≤ 264.
Classificação da gravidade da SDRA de acordo com a hipoxemia:
LEVE

MODERADA

GRAVE

IO

4a<8

8 a < 16

≥ 16

ISO

5 a < 7,5

7,5 a < 12,3

≥ 12,3

Fonte: Tabela adaptada de Pediatric Lung Injury Consensus Conference Group (2015)

O IO ou o ISO deverão ser calculados na admissão do paciente, com 12h de evolução e após 1x ao dia, preferencialmente na rotina da manhã.
Estratégias terapêuticas na SDRA:
Controle do fator causador: sepse, choque, etc.
Estratégias ventilatórias:
1. Ventilação não invasiva
• Estratégia de primeira linha em pacientes imunocomprometidos.
2. Ventilação mecânica invasiva:
• Instituir ventilação mecânica protetora:
• Exposição controlada ao oxigênio: tolerar saturação entre 88-92% em pacientes com SDRA moderada a grave.
ATENÇÃO: Quando saturação < 92%, monitorizar saturação venosa central e marcadores de oxigenação tecidual.
• Prevenção de volutrauma: no quadro inicial, limitar volume de ar corrente a 5-8 ml/kg de peso ideal.
• Prevenção de atelectrauma e biotrauma: utilizar PEEP adequada, conforme necessidade de FiO2, em casos de
SDRA grave:
FiO2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

PEEP

5

5-8

8-10

10

10-14

14

14-18

18-22

→ Considerar estabilidade hemodinâmica do paciente.

• Limite da pressão de platô: 28-32 cmH20 (média 28 cmH20)
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Pressão nas vias aéreas

Para calcular a Pplatô, paciente deve estar curarizado,
ventilado a volume com fluxo constante, ou seja, onda
quadrada. Realizar pausa inspiratória e expiratória,
anotar no prontuário medidas de complacência, resistência, Pplatô e auto-PEEP.

Pressão de pico
Pressão de platô (Pplatô)
Driving pressure
PEEP
Tempo

Driving pressure ≤ 15 cmH20.

Driving pressure: diferença entre o platô e a pressão expiratória final.

* Em pacientes com comprometimento de pequenas vias aéreas, pode ser necessário utilizar estratégias diferentes das preconizadas naquelas situações com comprometimento apenas da complacência.
3. Ventilação não convencional:
• Ventilação de alta frequência (VAFO): ver protocolo institucional específico.
Indicações:
• Sara moderada (IO > 8, ISO >7,5) ou grave (IO >16, ISO >12,3).
• Hipoxemia persistente e refratária na VM convencional com pPlatô > 28, sem resposta à ventilação protetora,
prona e recrutamento.
• FIO2 > 0,7 para manter saturação > 90%, a despeito de PEEP > 12-14 e PIP > 30.

• Oxigenação de membrana extracorpórea (OMEC):

Indicações respiratórias:
• Insuficiência respiratória com etiologia potencialmente reversível.
• IO > 40 e/ou hipercarbia e pH < 7,1 com piora da insuficiência respiratória mesmo com suporte ventilatório
máximo PO2/FIO2 < 100.
• Suporte ventilatório por menos de 14 dias.
Contraindicações: doença neurológica grave, doença hemorrágica de base ou incontrolável, falência de múltiplos
órgãos, sem perspectiva de melhora com instalação da ECMO.
4. Manobras de recrutamento:
• Indicação: pacientes com SDRA severa grave apresentando hipoxemia refratária, sem resposta à elevação cuidadosa da PEEP. Objetivo de recrutar alvéolos recrutáveis, aumentando a capacidade residual funcional.
→ Realizar recrutamento por meio da elevação gradual da PEEP; pode-se utilizar insuflação sustentada ou aumentos breves da PEEP. Preferir recrutamento por aumentos breves da PEEP.
5. Prona:
• Indicada na SDRA grave, precoce (primeiras 48 h), por pelo menos 16 h diariamente.
• Posicionamento: posição do nadador invertido ou braços ao longo do corpo.
• Quando não pronar? Esternotomia recente, instabilidade hemodinâmica.
• Até quando? PaO2/FIO2 > 150 por 4 h, FIO2 < 60 e PEEP < 10.
6. Preferir uso de tubos endotraqueais com balonete:
• Durante a VAFO, pode-se permitir um escape de gás ao redor do tubo traqueal, desde que isso não impeça a
manutenção da pressão média da via aérea desejada.
Pressão máxima do cuff: 25 cmH2O

Livro de Protocolos da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio

| 135

7. Aspiração de vias aéreas:
• Deve ser realizada preferencialmente em sistema fechado (trach care), a não ser que haja plugs.
• Evitar instilação de solução fisiológica.

Estratégias não ventilatórias:

1. Controle de balanço hídrico:
• Administração criteriosa de fluidos: evitar balanço hídrico cumulativo positivo.
⇒ BH cumulativo maior que 15% está associado a pior prognóstico e mortalidade aumentada.
• Considerar: drogas vasopressoras, diuréticos e diálise.
2. Otimização hemodinâmica e do aporte de oxigênio tecidual:
• Manter hemoglobina acima de 7,0 mg/dl.
• Hipercapnia permissiva: tolerar pCO2 70-90 mmHg e pH 7,15-7,3 com VM protetora.
⇒ Contraindicações: hipertensão intracraniana e hipertensão pulmonar.
3. Terapia medicamentosa:
• Surfactante: sem evidência científica.
•Ó
 xido nítrico: priorizar nos casos de disfunção ventricular direita por hipertensão pulmonar documentada ou
nos casos mais severos de SDRA, na tentativa de evitar ou postergar a instituição de oxigenação por membrana
extracorpórea.
• Corticosteroides e outros anti-inflamatórios: sem evidência científica.
4. Analgesia e sedação:
• Administrar o mínimo necessário para tolerar suporte, otimização da entrega e consumo de O2 e melhora do
trabalho respiratório.
⇒ Utilizar escala de sedação e protocolo institucional específico.
⇒ Utilizar bloqueadores neuromusculares nos casos em que a sedação não permita uma adequada ventilação e
oxigenação.
5. Suporte nutricional:
• Manter suporte nutricional adequado, pois fatores desencadeantes são altamente catabólicos.
• Utilizar peso ideal do paciente para cálculos.
• Preferir nutrição enteral.
• Iniciar NPT se necessidade de NPO por mais de 72 h.
6. Suporte psicológico para o paciente e seus familiares.
7. Orientações gerais:
• Cabeceira elevada, traqueias para baixo.
• Sempre conferir o sistema de traqueias, se optado por utilização do sistema de umidificação aquecida, conferir
nível de água do aparelho.
• Conferir pressão do cuff do tubo endotraqueal 1/x ao turno.
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1) Se paciente encontrar-se na emergência ou na enfermaria, acionar a equipe responsável por atender casos confirmados ou suspeitos de COVID-19.
2) Garantir um acesso venoso seguro.
3) Indicações de IOT:
• Insuficiência ventilatória iminente: taquipneia, utilização da musculatura acessória, SatO2< 93% em pacientes
que falharam ou não em outros suportes ventilatórios, relação PaO2/FiO2< 200 (IO ≤ 8 ou ISO ≤ 7,5).
• Na pediatria, como a sazonalidade dos vírus respiratórios coincidirá com a da COVID-19, não há recomendações
suficientes para evitar VNI e/ou CNAF e para indicar a IOT precoce.
• A VNI e/ou CNAF não devem atrasar a intubação.
A. Critérios de falha de VNI: IPAP > 15-17, EPAP > 10-12, FiO2 > 60% ou FiO2 > 80% após 1 h de instalação,
relação SatO2/FiO2 < 193, pH < 7,25 em 2 h, persistência dos sintomas após 1-2 h de instalação.
B. No caso de uso de CNAF, se o paciente for colaborativo, usar máscara cirúrgica – de tamanho adequado à
face – em cima do dispositivo.
4) Preparação do material necessário: Carro de PCR + materiais especiais para intubação de COVID-19
• Drogas da SRI já aspiradas.
• Dispositivo bolsa-válvula-máscara já preparado com filtro.
• TOT com CUFF do tamanho adequado ao paciente (testar o CUFF com uma seringa de 5 ml).
• Abertura do TOT será ocluída pela tampa do T de Ayre.
• Pinças Reinold para oclusão do TOT.
• Trach-care.
• Conectar o filtro HEPA no ramo expiratório do ventilador e o filtro HME após a peça Y.
• Fixador de TOT.
• Estetoscópio.
• Capnógrafo.
• Material de apoio: Máscara Laríngea, Videolaringoscópio (CMAC).
5) Equipe de intubação dentro do box deverá ser composta por: 1 médico, 1 técnico de enfermagem e 1 enfermeiro.
Um segundo médico e um segundo técnico de enfermagem devem estar na antessala ou na frente do box já paramentados, caso seja necessário auxílio.
6) Paramentação conforme comissão de controle de infecção hospitalar da instituição:
• Amarre os cabelos e remova os adornos.
• Mantenha as mãos longe da face e dos equipamentos de proteção individuais (EPIs).
• Paramentação:
A. Higienize as mãos.
B. Vista o avental impermeável.
C. Fixe o velcro/tira do pescoço.
D. Amarre a tira da cintura – o lado direito, mais interno, pode ser amarrado com um nó apenas, e o lado esquerdo, externo, pode ser amarrado em laço e para trás.
E. Coloque a máscara N 95 e ajuste-a na ponte nasal.
F. Fitas da máscara: superior fica no topo da cabeça, acima das orelhas; inferior fica na altura da nuca.
G. Se for usar óculos: coloque-os neste momento.
H. Coloque a touca de proteção; lembrar de cobrir as orelhas.
I. Coloque a face shield.
J. Higienize as mãos.
K. Calce as luvas (exclusivamente no caso do médico que efetivará a intubação, calçar 2 luvas).
L. Sobreponha as luvas aos punhos do avental.
M. Para abrir a porta do box: o circulante de fora pode ajudar.
7) Parametrizar VMI
• Adotar VMI protetora.
• Modo ventilatório: SMIV + Pressão Controlada.
• Volume corrente de 4-8 ml/kg.
• PEEP/FiO2 conforme as recomendações de SARA em pediatria (PALLIC). Embora sejam pacientes caracteristicamente hipoxêmicos, a titulação da PEEP não precisa seguir a tabela PEEP/FiO2 ARDSNet, pois esses pacientes
normalmente têm uma boa complacência pulmonar. Deve-se usar a menor PEEP possível para prevenir o colapso alveolar, entregando o volume corrente alvo com o menor gradiente de pressão (Ppico – PEEP).
• Pressão de Platô entre 28-32.
• Driving Pressure (pressão de platô – PEEP < 15).
• FiO2 para manter uma SatO2> 94%.
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8) Sequência rápida de Intubação e preparação do material:
• Iniciar oxigenação do paciente com máscara com reservatório com o menor fluxo de O2 possível, entre 6-7 l/min
para manter uma SatO2 > 94%, durante a preparação.
• Conectar o bolsa-válvula-máscara à fonte de O2.
• Conectar o filtro HME entre o dispositivo bolsa-válvula e a máscara.
• Ocluir o TOT com a tampa do T de Ayre.
• Conectar o Trach-car e o capnógrafo às traqueias do ventilador.
• Pré-oxigenação: por 3-5 minutos com O2 a 100% (10-15 l/min) com o dispositivo bolsa+válvula+filtro+máscara.
A. Evitar a ventilação assistida antes da intubação do paciente pelo risco de produção de aerossol. Porém, nos
casos de impossibilidade de pré-oxigenação adequada e que venha agregar risco ao procedimento, a VPP deve
ser realizada de forma controlada, levando em consideração a alta prevalência de doenças infecciosas sazonais
causadoras de insuficiência ventilatória e a baixa incidência de casos de COVID-19 graves na pediatria.
• Realizar a SRI:
A. Pré-medicação: atropina se < 1 ano, se instabilidade hemodinâmica ou se a pré-oxigenação não for capaz
de promover uma SatO2> 94%.
B. Indução: midazolam + fentanil (midazolam poderá ser substituído por cetamina nos casos de broncoespasmo).
C. Bloqueador neuromuscular: rocurônio.
• Fazer a laringoscopia e inserir o TOT ocluído.
• Com um dos pares de luvas, cobrir o laringoscópio e descartá-lo na bandeja.
• Insuflar o balonete.
• Clampear o corpo do TOT com a pinça Reinold.
• Conectar o ventilador.
• Desclampear o TOT.
• Verificar a posição do TOT através da capnografia (ETCO2 entre 35-45) ou através da ausculta.
9) Transportar o paciente para UTIP no respirador de transporte se paciente na enfermaria ou emergência.
10) Desparamentação conforme CCIH:
• Dentro do box:
A. Retire as luvas:
i. Puxe uma das luvas com os dedos da oposta e segure a luva removida na mão que ainda está enluvada.
ii. Posicione os dedos indicador e médio da mão não enluvada abaixo da luva a ser retirada próximos ao punho
e encape a luva que está sendo segurada.
iii. Descarte-as no lixo infectante.
iv. Higienize as mãos.
B. Retire o avental:
i. Desamarre o avental pelas costas, sem encostar a frente – primeiro solte o velcro, depois o laço do lado
esquerdo.
ii. Retire o avental pelos punhos.
iii. Enrole o avental pelo lado avesso.
iv. Descarte o avental no lixo infectante.
v. Higienize as mãos.
• Fora do box:
A. Retire o Face Shield e coloque-o na superfície contaminada.
B. Higienize as mãos.
C. Retire a touca.
D. Higienize as mãos.
E. Remova a máscara pelo elástico e descarte.
F. Higienize as mãos.
11) Desconexões do sistema (evitar pela contaminação com o ambiente externo):
• No momento da desconexão, o paciente deve estar sedado e é indicado um bolus de pancurônio.
• Clampear o corpo do TOT com a pinça Reinold.
• Pausar o ventilador.
• Realizar a desconexão.
• Ocluir o circuito com uma luva estéril.
• Ao reconectar, conectar o circuito ao TOT, desclampear o TOT e após, reiniciar a VM.
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12) Solicitar os seguintes exames: PCR COVID 19, MIPAS (caso ambos ainda não tenham sido solicitados), ECG, Rx
de tórax, Hemograma completo, proteína C reativa, gasometria arterial ou venosa, TP, KTTP, D-dímeros, LDH,
eletrólitos, função hepática, função renal, culturas conforme indicação clínica. Pró-calcitonina e PCR Viral Neo
(individualizar caso a caso).
13) Solicitar TC de Tórax para os pacientes confirmados. Individualizar para casos suspeitos.
14) Prescrição inicial sugerida (conforme CCIH de cada instituição):
• NPO + hidratação venosa
A. < 10 Kg: VP 100 ml/kg/dia// Na 136 mEq/l// K2 mEq/kg/dia; se em VM: 80 ml/kg/dia// Na 136 mEq/l/ K2 mEq/
kg/dia.
B. > 10 Kg : VP 1800 ml/m2/dia// Na 136 mEq/l// K 20 mEq/m2/dia se em VM 1500 ml/m2/dia// Na 136 mEq/l//
K 20 mEq/m2/dia.
C. Cardiopatas usar 60% da manutenção.
• Sintomáticos.
• Sedoanalgesia: midazolam 0,2 mg/kg/h e morfina 0,02 mg/kg/h.
• Se for necessário uso de drogas vasoativas, seguir as mesmas recomendações usadas no choque séptico:
A. Choque frio -> adrenalina
B. Choque quente -> noradrenalina
• Se suspeita de sobreinfecção bacteriana (piora clínica, radiológica ou dos marcadores inflamatórios):
A. Se sepse, seguir protocolo específico da instituição.
B. Sobreinfecção bacteriana comunitária (até 48h após internação): Ampicilina-Sulbactam 200 mg/kg/dia EV
6/6 h (máx. 2 g/dose)
C. Sobreinfecção bacteriana nosocomial (após 48 h internação, história de internação nos últimos 60 dias ou em
quimioterapia ambulatorial): Vancomicina 60 mg/kg/dia EV 6/6 h (máx. 4 g/dia) + Cefepima 150 mg/kg/dia EV
8/8h (máx. 2 g/dose)*
* Pacientes com insuficiência renal, optar por Piperacilina+Tazobactam 300 mg/kg/dia EV 8/8 h (máx. 4g/dose)
• Oseltamivir por 5 dias ou até resultado de MIPAS/PCR viral negativos para influenza (usar mesmo se paciente
em NPO):
A. Lactentes: < 8 meses: 3 mg/kg 12/12 h VO/VS
> 9 meses: 3,5 mg/kg 12/12 h VO/VS
B. Crianças: < 15 Kg: 30 mg 12/12 h VO/VS
> 15 – 23 Kg: 45 mg 12/12 h VO/VS
> 23 – 40 Kg: 60 mg 12/12 h VO/VS
> 40 Kg: 75 mg 12/12 h VO/VS
• Terapias específicas devem ser indicadas conforme evidências atualizadas, individualizando caso a caso.
A. Antivirais: existem estudos em andamento sobre o uso de remdesivir em adultos.
B. A
 nticoagulantes: devido à lesão endotelial e efeitos pró-coagulantes, estudos recentes em adultos sugerem
necessidade de anticoagulação conforme gravidade.
• Corticoide: em paciente com necessidade de oxigenoterapia ou suporte ventilatório, indicado uso de dexametasona 0,15mg/kg 1x ao dia (máx 6mg).
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2. Zhi‑Min Chen, Jun‑Fen Fu, et al. Diagnosis and treatment recommendations for pediatric respiratory infection caused by the
2019 novel coronavirus. World Journal of Pediatrics 2020; doi.org/10.1007/s12519-020-00345-5.
3. Anvisa. Nota técnica GVMS/GCTES/Anvisa no 04/2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle
que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), atualizada em 24 /03/2020.
4. World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected. January 2020.
5. Governo da Espanha. Nota técnica. Manejo clínico del COVID-19: unidades de cuidados intensivos, atualizado em 19/03/2020
6. AMIB. Nota ténica. Ricardo Maria Nobre Othon Sidou Mário Ferreira Carpi Marcelo Barciela Brandão Tiago Henrique de Souza .
Intubação de pacientes pediátricos com suspeita ou confirmação de covid-19 Atualizado em 23 de março de 2020
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1. Todas as medidas apropriadas para garantir a adequada proteção individual (conforme protocolo institucional de atendimento a casos de COVID-19) durante a RCP devem ser provisionadas antes que a PCR ocorra. A pronta disponibilidade de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) promoverá menor retardo no início das compressões torácicas.
2. A segurança da equipe é prioridade. Ainda que possa ocorrer atraso no início das compressões torácicas, o uso de EPIs adequados é indispensável pela equipe que atende à PCR. Nenhum procedimento deve ser realizado sem a instalação prévia
do EPI completo, incluindo compressão torácica e procedimentos em via aérea.
3. Os EPIs para procedimentos com geração de aerossol devem ser usados por todos os membros da equipe de ressuscitação
e devem ser adequadamente instalados antes da entrada no local de atendimento à PCR.
4. Conjuntos de EPI devem estar disponíveis no carrinho de ressuscitação ou parada, para pronto uso.
5. O reconhecimento e manejo da PCR seguem a conduta preconizada pela AHA/PALS.
6. Considerando ser a hipóxia uma das principais causas de PCR nestes pacientes, o acesso invasivo da via aérea deve ser
priorizado.
7. Quando a PCR ocorrer em pacientes sob ventilação mecânica, deve-se manter o paciente conectado ao ventilador em
circuito de ventilação fechado, com fração inspirada de oxigênio a 100%, modo controlado a volume, com alta pressão inspiratória de pico no limite de alarme.
8. Restringir o número de funcionários no local do atendimento (1 médico, 1 enfermeiro e 1 técnico + 1 circulante para preparar medicações).
9. Realize o debriefing ao final de cada procedimento. Isso estimula melhorias e crescimento da equipe.

Referências:
1. Wujtewicz M. A. et al. COVID-19 – what should anesthesiologists and intensivists know about it? Anaesthesiol Intensive Ther
2020; 52, 1: 34–41.
2. Wax, R.S., Christian, M.D. Practical recommendations for critical care and anesthesiology teams caring for novel coronavirus
(2019-nCoV) patients. Can J Anesth/J Can Anesth (2020). https://doi.org/10.1007/s12630-020-01591-x
3. Recomendações para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de pacientes com diagnóstico ou suspeita de COVID-19. AMIB,
ABRAMEDE, SBC, AMB. 2020. Disponivel em:https://www.amib.org.br/pagina-inicial/coronavirus/
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Definição

Critérios bioquímicos
• Hiperglicemia > 200 mg/dl.
• Acidose: pH < 7,3 ou Bicarbonato < 15 mmol/l.
• Cetonemia ou cetonúria (≥ 2+).
Critérios clínicos
• Desidratação, poliúria, polidipsia, perda ponderal, taquicardia, rubor facial, taquipneia, respiração de Kussmaul,
dispneia, hálito cetônico, náusea, vômitos, dor abdominal, confusão mental, sonolência, rebaixamento do sensório.
Classificação
• Leve: pH < 7,3 ou Bicarbonato < 15 mmol/l.
• Moderada: pH < 7,2 ou Bicarbonato < 10 mmol/l.
• Severa: pH < 7,1 ou Bicarbonato < 5 mmol/l.
Fatores desencadeantes
• Infecção (especialmente IVAS, pneumonia e ITU).
• Trauma.
• Medicações (corticoides, antipsicóticos atípicos e tiazídicos).
• Consumo de álcool e drogas (cocaína).
Fatores de risco
• DM tipo I recém-diagnosticada: idade < 2 anos, diagnóstico tardio, baixo poder socioeconômico, baixa incidência
local de DM I (diagnóstico tardio).
• DM tipo I com diagnóstico prévio: uso irregular de insulina, controle metabólico ruim, CAD prévia, GEA com vômitos persistentes e desidratação, doenças psiquiátricas, problemas sociais e familiares, puberdade e adolescência, acesso limitado à saúde e falha da bomba SC de insulina.
Atendimento inicial
• Pesar o paciente.
• SNG aberta em frasco se rebaixamento do sensório ou vômitos.
• Suporte Avançado de Vida em Pediatria – avaliar ABCDE.
• Definir grau de desidratação e nível de consciência.
• Identificar possível fator desencadeante.
• Exames laboratoriais imediatos:
- Glicemia, eletrólitos (sódio, potássio, cloro, magnésio, fósforo, cálcio iônico), gasometria venosa, função renal,
hemograma completo e EQU.
- Quando disponíveis, solicitar cetonemia e cetonúria.
• Se febre, iniciar antibiótico após coleta de culturas -> leucocitose isolada (não associada à infecção) pode ocorrer
por atividade adrenocortical em excesso.
• Ressuscitação volumétrica:
- Se desidratação: SF 0,9% 20 ml/kg em 1 h.
- Se persistir desidratação: repetir SF 0,9% 20 ml/kg em 2 h.
Monitorização e controles
• De hora em hora:
- Controle de SV.
- Escala de Coma de Glasgow
- Diurese e balanço hídrico.
- HGT.
Exames laboratoriais
• Exames laboratoriais a cada 6 h – enquanto em CAD:
- Eletrólitos (sódio, potássio, cloro, magnésio, fósforo, cálcio iônico), glicemia, gasometria venosa e fita urinária
para cetonúria.
• Exames laboratoriais diários:
- Eletrólitos, glicemia, gasometria venosa, função renal, Ht, Hb e EQU.
• Não coletar do acesso.
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Volume de manutenção
• Manutenção diária conforme o peso do paciente:
< 10 kg: 100 ml/kg/dia
> 10 kg: 1800 ml/m²/dia
• Repôr 1,5x a manutenção diária:
- Descontar o volume do push da fase de ressuscitação.
- Volume máximo de manutenção: 125 ml/h (3000 ml/dia)  reduzir se cardiopata.
• Iniciar volume de manutenção 4 h após ressuscitação volêmica, com sistema de 2 bolsas (Desenho 1 e Tabela 1):
- Bolsa 1: solução hipotônica Na 75 mEq/l + 40 mEq/l de potássio.
- Bolsa 2: SG 10% + solução hipotônica Na 75 mEq/l + 40 mEq/l de potássio.
• Manter volume de manutenção por 48h e reduzir TIG se hiperglicemia persistente - se necessário, manter VP sem
TIG apenas para reposição intravascular do volume depletado. Após 48h, reduzir VP conforme aceitação da dieta.
• Sinais de alerta: hipoglicemia ou queda do HGT ≥ 90 mg/dl.
• Se sódio sérico < 135 mg/dl, usar solução isotônica (NaCl 136 mEq/l) no sistema de 2 bolsas.
Figura 1: Sistema de 2 Bolsas

BOLSA 1:
NaCl 75 mEq/l
KCl 20 mEq/l
Fosfato P 20 mEq/l

BOLSA 2:
SG 10%
NaCl 75 mEq/l
KCl 20 mEq/l
Fosfato P 20 mEq/l

PADRÃO:
1. NaCl 0,9% Ecoflac 500
ml (usar 250 ml, desprezar o resto)
2. Água Destilada Ecoflac
250 ml
3. KCl 10 % 7,5 ml
4. Fosfato P 5 ml

PADRÃO:
1. SG 10% Bolsa 500 ml
2. NaCl 20% 11 ml
3. KCl 10 % 7,5 ml
4. Fosfato P 5 ml

Tabela 1: Sistema de 2 bolsas
Bolsa 1: NaCl 75 mEq/l +
KCl 20mEq/l + Fosfato de P 20 mEq/l

Bolsa 2: SG 10% + NaCl 75 mEq/l + KCl
20 mEq/l + Fosfato de P 20mEq/l

HGT > 350

100%

0%

HGT 250-349

50%

50%

HGT 100-249

0%

100%

HGT ≥ 500

100%

0%

HGT 400-499

75%

25%

HGT 300-399

50%

50%

HGT 200-299

25%

75%

HGT 100-199

0%

100%

Glicemia inicial < 500 mg/dl

Glicemia inicial ≥ 500 mg/dl
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Reposição de eletrólitos
• Reposição de potássio conforme a Tabela 2.
• Reposição de fósforo: metade da reposição de potássio realizada na forma de Fosfato de K (20 mEq/l de KCl +
20 mEq/l de Fosfato de K).
Tabela 2: Reposição de potássio e fósforo
Potássio sérico

Sistema de 2 bolsas

≥ 5,5 mEq/l ou oligoanúria

Sistema de 2 bolsas sem potássio

3,0 – 5,5 mEq/l

20 mEq/l de Cloreto de K + 20 mEq/l Fosfato de K

< 3,0 mEq/l

Pausar insulina contínua
e fazer correção de potássio

Insulinoterapia
• Iniciar insulina regular contínua 1 h após ressuscitação volêmica:
- Dose inicial: 0,1 UI/kg/h – não fazer bolus; há maior risco de edema cerebral e hipocalemia.
- Em pacientes com BI contínua SC, desconectar o aparelho.
• Se acidose resolvida (pH > 7,3 ou Bicarbonato > 15), suspender insulina contínua e iniciar esquema SC (Tabela 3)
- Preferencialmente, suspender a insulina contínua em horários próximos às refeições (almoço, janta ou café).
- Iniciar insulina SC 30 min antes de suspender a contínua.
- Iniciar insulina em BI contínua SC 60 min antes de suspender a contínua.
Suspender a insulina contínua se
• Acidose resolvida (pH > 7,3 ou Bicarbonato > 15).
• Hipocalemia < 3 mEq/l: corrigir potássio, coletar K de controle e reiniciar insulinoterapia.
Tabela 3 - Insulina SC para uso diário
Diabéticos prévios e em uso de insulina

Primodiagnóstico de DM e virgens de insulina
1º Calcular a dose total de insulina diária:
- Pré-púberes: 0,5 UI/kg de peso corporal
- Púberes: 1 UI/kg de peso corporal

Retornar com doses utilizadas previamente, para
posterior ajuste pela equipe de endocrinologia pe- 2º Dividir a dose total de insulina em 50% basal e 50% bolus
diátrica.
3º Distribuir as doses ao longo do dia:
- Basal (insulina NPH): ½ AC - ¼ AA - ¼ 22h
- Bolus (insulina regular): AC - AA - AJ

Dieta
• Alimentar os pacientes nas primeiras 24 h.
• Liberar dieta via oral se: Glasgow 15 e sem vômitos, independentemente da acidose.
• Iniciar dieta normal para diabético.
Complicações
• Edema cerebral.
• Hipocalemia e hipofosfatemia.
• Hipoglicemia.
• Acidose hiperclorêmica.
• Outras: hipocalcemia; hipomagnesemia; trombose venosa pulmonar e periférica; mucormicose; sepse; pneumonia aspirativa; EAP; SDRA; pneumotórax; rabdomiólise; IRA; pancreatite.
Edema Cerebral
• Fatores de risco: crianças pequenas, primodiagnóstico, maior duração dos sintomas.
• Costuma ocorrer 12h após início do tratamento.
• Sinais de alerta: cefaleia, bradicardia, vômitos recorrentes, irritabilidade/sonolência, paralisia de pares cranianos, hipertensão, dessaturação, hipernatremia (Diabetes Insipidus).
• Critérios diagnósticos:
- Resposta motora ou verbal anormal à dor; descerebração ou decorticação; paralisia de pares cranianos; grunhidos, dispneia, respiração de Cheyne-Stokes, apneia.
- Critérios maiores: flutuação do sensório, bradicardia sustentada, incontinência.
- Critérios menores: vômitos, cefaleia, letargia, PAd > 90 mmHg, idade < 5 anos.
• Realizar TC de crânio para afastar sangramento/trombose.
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• Tratamento:
- Cabeceira elevada a 30º; IOT se necessário.
- Reduzir volume de manutenção em .
- Manitol 20%0,5-1 g/kg em 10-15 min e repetir em 30 min a 2 h se irresponsivo.
- Solução hipertônica 3% 2,5-5 ml/kg em 15 min, se irresponsivo ao manitol.
Prevenção
• Manejo da CAD é incompleto até que seja identificada e tratada sua causa.
Prognóstico
• CAD é a principal causa de óbito em crianças com DM1. Mortalidade por CAD em crianças pode chegar até 5%.
• Principal causa de morbidade e mortalidade: lesão neurológica.
• Edema cerebral corresponde a 60-90% das causas de óbito.
• 10-25% dos sobreviventes que tiveram edema cerebral têm danos cerebrais residuais importantes.
Tabela 4: Orientação do tratamento
Hora

1ª hora

Hidratação

Insulina

Se desidratação:
- SF 0,9 % 20ml/kg Não
em 1h

Potássio

Fósforo

Exames
- glicemia
- eletrólitos
- gasovenosa
- função renal
- hemograma
- EQU
- cetonemia e
cetonúria se
disponíveis.

Não

Não

1. Reposição K
conforme a
Tabela 2.

1. Reposição de HGT
fosfato conforme
a Tabela 2.

2ª hora

Se desidratação
1. Insulina
perisitir:
regular contínua
- SF 0,9% 20ml/kg EV 0,1 UI/kg/h.
em 2h.

3-4ª hora

1. Volume de ma- 2. Suspender se 2. Correção se K <
3mEq/l.
nutenção confor- K < 3 mEq/l.
me Tabela 1 e De- Reiniciar após a
senho 1.
correção de
potássio.

HGT de 1/1h

4-48ª hora

2. Reduzir volume
conforme aceitação da dieta.

1. A cada 6 h,
enquanto em
CAD:
- eletrólitos
- glicemia,
- gasovenosa
- cetonúria.
2. Diariamente:
- eletrólitos
- glicemia
- gasovenosa
- função renal,
- Ht, Hb
- EQU

Referências:
1. SAVAGE, M. W. et al. Joint British Diabetes Societies: Guideline for the management of diabetic ketoacidosis. Diabetic Medicine.
2011 May;28(5):508-15.
2. WESTERBERG, D. P. Diabetic ketoacidosis: evaluation and treatment. American Family Physician. 2013 Mar 1;87(5):337-46.
3. WOLFSDORF, J. et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014. Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar
state. Pediatric Diabetes. 2014 Sep;15 Suppl 20:154-79.
4. Nice Guideline. Diabetes (type 1 and type 2) in children and young people: diagnosis and management. 2015 Aug.
5. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2015-2016. Rio de Janeiro: GEN, 2016.
6. VEVERKA, M. et al. A Pediatric diabetic ketoacidosis management protocol incorporating a two-bag intravenous fluid system decreases duration of intravenousinsulin therapy. The Journal Of Pediatric Pharmacology And Therapeutics. 2016 Nov-Dec;21(6):512-517.
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POTÁSSIO

Valor de referência: 3,2-5,5 mEq/l
Apresentação:
• KCl 10%: 1 ml = 1,34 mEq (EV)
• KCl 6%: 1 ml = 0,8 mEq (VO)
• KCl drágea: 1 ml = 8 mEq (VO)
Hipocalemia
K < 2,8:
• 1 mEq/kg em 2 h (0,5 mEq/h) + manutenção de 2 mEq/kg/dia.
• Controle de potássio em 4-6 h.
K entre 2,9-3,2:
• 0,5 mEq/kg em 1 h + manutenção de 1 mEq/kg/dia.
• Controle de potássio em 4-6 h.
Cuidados com administração:
• Não deve exceder 20 mEq/h.
• Não diluir em soro glicosado.
• Concentração: acesso periférico – máximo 80 mEq/l.
acesso central – máximo 200 mEq/l.
Hipercalemia
K entre 5,6 – 6,4:
• Suspender aporte de K.
• Considerar diurético de alça ou tiazídico.
K > 6,5:
• Se alterações eletrocardiográficas: Gluconato de Cálcio (solução 10 %) 0,5-1 ml/kg (dose máxima 20 ml) EV ou
Cloreto de Cálcio 20 mg/kg (dose max 1000 mg) EV.
• Insulina regular 0,1 U/kg, (dose máxima de 10 U), juntamente com glicose de 0,5 g/kg durante 30 minutos.
Crianças < 5 anos: administrar soro glicosado 10% (100 mg/ml) na dose de 5 ml/kg.
Crianças > 5 anos: administrar soro glicosado 25% (250 mg/ml) na dose de 2 ml/kg.
• Salbutamol EV: Aerolin injetável – 1 ml = 0,5 mg (500 µg) de salbutamol – dose 5 µg/kg em 20 minutos, pode
ser repetido em 2 h. Dose máxima 0,5 mg.
• Salbutamol solução para nebulização 5 mg/ml:
Até 10 kg: 0,25 ml
10-20 kg: 0,5 ml
20-30 kg: 0,75 ml
> 30 kg: 1 ml
*Diluir em SF 0,9% 2 a 3 ml.
• Salbutamol spray 100 µg/jato: mínimo 2 jatos (< 5 kg) até 10 jatos em crianças maiores e adolescentes. Dose
pode ser repetida em 2 horas.
• Bicarbonato de Sódio 1 mEq/kg (dose máxima de 50 mEq). Pode ser administrado como 1 ml/kg de uma solução
de 8,4%. Usar apenas em pacientes acidóticos.
• Furosemida 1 mg/kg/dose EV.
• Controle de potássio em 2-4 h.
K ≥ 7:
• Sempre fazer Gluconato de Cálcio (solução 10%) 0,5-1 ml/kg (dose máxima 20 ml) EV ou Cloreto de Cálcio 20
mg/kg (dose máxima 1000 mg) EV.
• Realizar as medidas anteriores e associar Poliestirenossulfonato de Cálcio (Sorcal) pó oral 900 mg/g – 1 g/kg/
dose (dose máxima 30 g). Pode ser dividido de 12/12h ou 8/8h. Diluição mínima 20 ml.
• Controle de potássio em 2 h.
• Se não houver modificação nos níveis séricos de potássio ou seguir em elevação, iniciar diálise.
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FÓSFORO

Valores de referência:
0 a 3 meses: 4,8 a 7,4 mg/dl (1,55 a 2,39 mmol/L)
1 a 5 anos: 4,5 a 6,5 mg/dl (1,45 a 2,1 mmol/l)
6 a 12 anos: 3,6 a 5,8 mg/dl (1,16 a 1,87 mmol/l)
13 a 20 anos: 2,3 a 4,5 mg/dl (0,74 a 1,45 mmol/l)
Apresentação:
• Fosfato de potássio: 1 ml = 2 mEq = 1,1 mmol (EV)
• Solução Fosfato Monobásico de Potássio 1600 mg + Fosfato Dibásico de Sódio 400 mg:
1 ml da solução contém 0,35 mEq de fosfato, 1,35 mEq de fósforo, 0,23 mEq de potássio e 0,11 mEq de sódio
(VO)
• Fosfato de Cálcio Tribásico 12,9%:
1 ml da solução contém 0,83 mEq de fosfato (79 mg) e 0,4 mEq de cálcio (50 mg) (VO)
Hipofosfatemia (fosfato < 2,5 mg/dl = 0,8 mmol/l)
• Dose oral: 30-80 mmol/dia de fosfato
Se fosfato ≥ 1,5: 1 mmol/kg/dia (máximo 80 mmol) a cada 6-8 h
Se fosfato ≤ 1,5: 1,3 mmol/kg/dia (máxima de 100 mmol) a cada 6-8 h
• Reposição EV:
Fosfato sérico de 2,3 a 3,0 mg /dl (0,73 a 0,96 mmol/l): 0,32 mmol/kg
Fosfato sérico de 1,6 a 2,2 mg/dl (0,51 a 0,72 mmol/l): 0,64 mmol/kg
Fosfato sérico inferior a 1,6 mg/dl (0,50 mmol/l): 1 mmol/kg.
Hiperfosfatemia
• Considerar diálise e administração de solução salina.

CÁLCIO

Valor de Referência:
• Cálcio Iônico
< 12 meses: 5,0 – 6,0 mg/dl (1,24 – 1,49 mmol/l)
> 1 ano: 4,65 – 5,25 mg/dl (1,2 – 1,3 mmol/l)
• Cálcio total – 8,5 –10,5 mg/dl (2,12 – 2,62 mmol/l)
Correção do cálcio total pela albumina: a cada 1 g/dl de redução na albumina sérica, o cálcio total reduz em 0,8 mg/dl
(0,2 mmol/l).

Apresentação:
Endovenoso

Via Oral

Gluconato de cálcio 10% – 100 mg/ml
(9,3 mg/ml ou 0,46 mEq/ml de cálcio elementar)

Carbonato de cálcio cápsula 250 mg
(100 mg de cálcio elementar)

Cloreto de cálcio 10% – 100 mg/ml
(27,3 mg/ml ou 1,4 mEq/ml de cálcio elementar)

Carbonato de cálcio envelope 50 g
(20 g de cálcio elementar)

Solução de reposição de cálcio 130 mEq/l

Carbonato de cálcio suspensão 50% 100 ml
(200 mg de cálcio elementar)

Solução de reposição de cálcio 184 mEq/l

Hipocalcemia
Se sintomas (espasmo carpopedal, tetania, convulsões), prolongamento do intervalo QT e/ou Ca corrigido ≤7,5 mg/
dL (Cai ≤ 3 mg/dl):
• Gluconato de cálcio 10% – 100-200 mg/kg/dose (até 2 g) pode ser repetido em 6 h, seguido de infusão contínua
de gluconato de cálcio 200-800 mg/kg/dia.
• Cloreto de cálcio 10% – 10-20 mg/kg/dose máximo 1 g, em 4-6 h.
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Assintomático ou sintomas moderados (parestesias):
• Gluconato de cálcio EV 200-500 mg/kg/dia em infusão contínua ou 6/6 h.
• Se via enteral -> 45-65 mg/kg/dia de cálcio elementar.
Observações:
• Importante lembrar de corrigir a hipomagnesemia se presente.
• Associar vitamina D e/ou calcitriol se necessário.
Hipercalcemia
Leve: cálcio total < 12 mg/dl (3 mmol/l)
• Mobilizar o paciente.
• Suspender medicamentos que possam contribuir com o aumento nos níveis séricos de cálcio (ex. tiazídicos, lítio)
• Hidratar.
• Reduzir cálcio na dieta.
Moderada: cálcio total 12-14 mg/dl (3-3,5 mmol/l)
• Medidas acima.
• Considerar bifosfonados.
Grave: cálcio total > 14 mg/dl (3,5 mmol/l)
• Medidas acima.
• Bifosfonados – Pamidronato 0,25-1 mg/kg infundido em 4-6 h ou zolendronato 0,0125 mg/kg.
• Prednisolona – em doenças granulomatosas, tuberculose, sarcoidose, necrose subcutânea.
• Hemodiálise – redução mais rápida do cálcio.

Referências
1. VIEIRA, A. J. et al. Potassium Disorders: Hypokalemia and Hyperkalemia. American Academy of Family Physicians. 2015;92(6):487495.
2. RHODES, L. A. et al. Decreasing IV Potassium in Pediatric Cardiac Intensive Care: Quality Improvement Project. Pediatric Crit Care
Med 2016; 17:772-778.
3. CUMMINGS, B. M. et al. Potassium Abnormalities in a Pediatric Intensive Care Unit: Frequency and Severity. Journal of Intensive
Care Medicine. 2014 Sep-Oct; 29 (5):269-74.
4. AMIRNOVIN, R. et al. Safety, Efficacy, and Timeliness of Intravenous Potassium Chloride Replacement Protocols in a Pediatric
Cardiothoracic Intensive Care Unit. Journal of Intensive Care Medicine. 2018 Jan 1:885066617752659.
5. STERNS, R. H. et al. Treatment of hyperkalemia: something old, something new. Kidney International 2016.
6. SHAW, N. J. A Practical Approach to Hypocalcaemia in Children. Endocr Dev. 2015; 28: 84-100.
7. STEVEN, A. et al. Hypercalcemia in Children and Adolescents. Curr Opin Pediatr. 2010 August ; 22(4): 508–515.
8. DAVIES, J. H.. et al. Investigation and management of hypercalcaemia in children. Arch Dis Child 2012; 97: 533-538.
9. BRUNELLI, S. M.; GOLDFARB, S. Hypophosphatemia: Clinical Consequences and Management. JASN July 2007, 18 (7) 19992003.
10. PIVA, J.; CELINY, P. Medicina Intensiva em Pediatria. 2014, Editora Revinter.
11. COIFFER, B. et al. Guidelines for the management of pediatric and adult tumor lysis syndrome: an evidence-based review. J Clin
Oncol 2008; 26:2767.
12. LENTZ, R. D.; BROWN, D. M.; KJELLSTRAND, C. M. Treatment of severe hypophosphatemia. Ann Intern Med 1978; 89:941.
13. PULCINI, C. D. et al. Refeeding Syndrome. Pediatr Rev. 2016 Dec; 37 (12): 516-523.
14. GOLTZMAN, D. Treatment of hypocalcemia. Uptodate. Março, 2019.
15. SOMERS, M. J. Management of hyperkalemia in children. Uptodate. Aug, 2018.
16. SOMERS, M. J.; TRAUM, A. Z. Hypokalemia in children. Uptodate. Nov, 2018.
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SÓDIO

Valor de referência 135-145 mEq/l
Apresentação:
• Cloreto de Sódio 20% 1 ml = 3,4 mEq
• Cloreto de Sódio 0,9% 1 ml = 0,15 mEq
⇒ NaCl 3% (AD 85 ml + NaCl 20% 15 ml) 1 ml = 0,5 mEq
Osmolaridade plasmática = (Na x 2) + (Ur/2,8) + (gli/18)

Manutenção em pacientes com sódio sérico normal:
• Solução isotônica (Na 136 mEq/l)
• Exceção:
Pacientes com patologia de SNC ou pós-operatório de cirurgia SNC: solução com Na 150 mEq/l
Pós-operatório de cirurgia cardíaca com CEC: solução com Na 75 mEq/l
Neonatos: solução com 75 mEq/l
Hipernatremia (Na > 145 mEq/l)
Na 145-155, paciente assintomático:
• Revisar – excesso de sódio? BH negativo?
• Controle de Na em 12 h
Aguda (instalação inferior há 48 h):
Sintomas graves:
• Taxas máximas de redução de 1-2 mEq/l/h nas primeiras horas de tratamento.
• Controle de sódio a cada 2-4 horas.
Crônica ou quando já ocorreu processo de adaptação:
• Velocidade de correção < 0,5 mEq/l/h ou 8-10 mEq/l em 24h.
• Casos assintomáticos/distúrbio moderado: controle de Na de 6/6 h.
MUDANÇA DE SÓDIO SÉRICO = sódio infundido* – sódio sérico
                                                                            (0,6 x peso) + 1
* zero, solução utilizada: SG 5% ou AD

Diabetes insipidus
• Diagnóstico: poliúria, DU < 1005 e hipernatremia
• Tratamento:
Remover causa de base.
Manter euvolemia, corrigir hipernatremia com reposição de água livre.
Desmopressina:
- EV (4 mcg/ml)
- IN (spray nasal 0,1 mcg/ml 1 jato = 0,1 ml = 10 mcg)
- IN (solução nasal 0,1 mcg/ml)
Dose inicial:
- EV 2 mcg 1- 2x/dia
- IN (spray nasal) 10 mcg (1 jato) – não é o ideal quando a dose mínima é de 5 mcg
- IN (solução nasal) 5 mcg – não padronizado no HCSA
Manutenção: 5-20 mcg/dose 1 a 2x ao dia
Máximo < 12 anos: 30 mcg
> 12 anos: 40 mcg
Diuréticos tiazídicos
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Hiponatremia (Na < 135 mEq/l)
A correção da hiponatremia deve levar mais em consideração a presença de sintomas do que o valor absoluto do
sódio. Considerar sempre o sódio basal do paciente.
Sódio sérico < 125:
• Aumentar 8 mEq/l/dia pela fórmula abaixo.
Sódio sérico 125-135:
• Aumentar aporte ou iniciar VP isotônica ou Na 3 mEq/kg/dia enteral.
Sintomas leves (cefaleia, náuseas, vômitos, letargia):
• Aumentar 8 mEq/l/dia pela fórmula abaixo.
• Controle de sódio a cada 6 horas.
Sintomas severos (convulsões, PCR, pupilas dilatadas, descerebração, decorticação, coma):
• Bolus de NaCl 3% 1-3 ml/Kg (até 150 ml) em 10 min (até 3x) e, se necessário, infusão contínua 1-3 ml/kg/h até
desaparecimento dos sintomas.
• O aumento pode ser rápido nas primeiras horas de tratamento (até 6 mEq/l) enquanto houver sintomas, mas
após, a correção deve ser reduzida e mantida por 24-48 h.
• Controle de sódio a cada 2 horas.
Correção com NaCl3%:
• Não deve exceder 8 mEq/l/d.
• Suspender a correção quando desaparecerem as manifestações clínicas ou Na = 125.
• Infundir em acesso central, preferencialmente, pelo risco de flebite.
MUDANÇA DE SÓDIO SÉRICO = sódio infundido* – sódio sérico
                                                                            (0,6 x peso) + 1
* 513 - solução utilizada: NaCl 3%
Secreção inapropriada do hormônio antidiurético (SIADH):
• Diagnóstico: osmolaridade sérica baixa, hiponatremia, osmolaridade urinária elevada, sódio urinário > 40 mEq/l
• Tratamento:
Restrição de fluidos, balanço hídrico negativo
Diuréticos de alça
Reposição de NaCl 20% via enteral
Solução hipertônica em pacientes sintomáticos
Síndrome perdedora de sal (SPS):
• Diagnóstico: sódio sérico < 135 mEq/l, hipovolemia, osmolaridade urinária elevada e sódio > 40 mEq/l.
Diferenciação com SIHAD: hipovolemia na SPS
• Tratamento:
Restauração da volemia com solução salina

MAGNÉSIO

Valor de referência: 1,5 –2,5 mg/dl
Apresentação:
• Sulfato de magnésio 50% (4 mEq/ml) EV ou IM. Diluição: 0,5 mEq/ml, não exceder 1 mEq/kg/h.
• Hidróxido de magnésio (2,74 mEq/l) VO. Única solução oral disponível, mas não há relato na literatura para seu
uso como tratamento.
• Óxido de magnésio (cp 350 mg = 17,5 mEq).
• Pidolato de magnésio – recomendado na literatura, mas não disponível no HCSA.
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Objetivo:
• Cardiopatas e asmáticos: manter acima de 1,7 mg/dl.
• Demais pacientes: manter acima de 1,5 mg/dl.
Manutenção: 0,4 mEq/kg/dia.
Hipomagnesemia sintomática (magnésio < 1 mg/dl)
• Casos sintomáticos graves: 0,2-0,4 mEq/kg EV (máximo 16 mEq/dose), infusão a cada 4-6 h.
• Casos leves: 0,3-0,5 mEq/kg/dia EV 12/12 h.
Hipermagnesemia (magnésio > 2,8 mg/dl)
• Suspender soluções e medicamentos que contenham magnésio (exceto PO cardíaco).
• Pacientes com função renal normal: usar diurético de alça ou tiazídico.
• Pacientes com insuficiência renal anúrica ou sintomas graves:
Indicar hemodiálise
Gluconato de cálcio 10% 1 mEq/kg.

ZINCO

Valor de referência: > 60 µg/dl
Apresentação:
• Sulfato de zinco 1%: 1ml = 2,27 mg Zn elementar/ml
Recomendações:
• Deficiência de zinco devido à ingestão inadequada: 1 a 2 mg/kg/dia de zinco elementar.
• Pacientes com diarreia aguda/crônica e pacientes em uso de antibiótico de amplo espectro:
5 – 10mg/dia para lactentes < 6 meses de idade
10 – 20mg/dia para crianças ≥ 6 meses
• Duração do tratamento: 14 dias.
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Critério de Inclusão
• PCR ≥ 2min.

Critérios de Exclusão

• JET e RN com encefalopatia hipóxico-isquêmica com indicação de hipotermia.

Protocolo
• Manter controle térmico 1/1 h (antecipar se necessário).
• Termômetro de controle: esofágico (sempre que disponível e sempre que em uso de colchão térmico) ou axilar
(se esofágico não disponível).
• Controle da temperatura com colchão térmico em todos os pacientes, se disponível:
- Durante 24h, no mínimo; manter o maior tempo possível.
- Temperatura programada em modo automático a 36,8ºC.
- Realizar controle diário de hemograma completo e proteína C reativa, enquanto em uso de colchão térmico,
para triagem de sepse.
• Temperatura-alvo do protocolo: 36-37ºC → média 36,8ºC.
• Tratar febre rigorosamente: uso de antitérmico se Tax > 37,8ºC → não manter antitérmico fixo.
• Duração do protocolo: 5 dias.
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2. Rastreio:
I. Déficit Focal:
a) Paresia unilateral ou
parestesia
b) Perda visual ou diplopia
c) Disfasia
d) Tontura ou dificuldade
para deambular
II. Sintomas iniciaram ou
pioraram de repente?
III. Sintomas há menos de 5h?
(quando a criança foi vista bem
pela última vez?)

Preparar para
RMN com
material
adequado
(TC com
contraste ou
Angio TC na
ausência de
RMN)

Medidas
neuroprotetoras*

1. Qualquer criança com
potencial para AVC
UTI
Enfermaria
Emergência
Extra-Hospitalar

Considerar
neuropediatra e/ou
RMN. Iniciar cuidados
neuroprotetores
e pensar em
diagnósticos
diferenciais

NÃO
3. Atende a todos
os critérios (I-III)

SIM

4. Considerar:
UTI, 2 acessos,
exames (hemograma
completo, gasometria,
coagulação,
fibrinogênio,
glicose, íons)

* Medidas Neuroprotetoras / Suporte Inicial:
1) NPO + Cabeceira Plana
2) Normotensão: Manter PAS < P90 ou < 120 x 80mmHg se ≥ 13 anos
• Hipotensão: drogas vasopressoras
• Hipertensão: Labetalol (reduzir ≈ 25% em 24h)
3) Normovolemia: hidratação e bolus de SF 0,9% SN
4) Normoglicemia
5) Normalizar pH, pCO2 e Sat02
6) Se convulsão  Anticonvulsivantes

160 | Livro de Protocolos da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio

Avisar time rápido
de AVC:
1) Neuropediatra
2) Anestesista
3) UTI
4) Farmacêutico

Cuidados
neuroprotetores e
considerar admissão
em UTI

SIM

1)
2)
3)
4)

NÃO

RMN sem
hemorragia e
com sinais de
infarto

SIM

1)
2)
3)
4)

Início dos sintomas <5h
Persistência do déficit
Pcte > 2 anos
Sem contraindicação
para alteplase **

SIM

Início dos sintomas <5h
Melhora do déficit visual
Pct ≤ 2 anos
Contraindicação
para alteplase **

SIM

CANDIDATO AO USO DE tPA (alteplase)

Contato urgente com farmacêutico para
providenciar a droga

**Contraindicação ao uso de tPA:
1) História
Tempo dos sintomas ≥ 5h
Início dos sintomas desconhecido
AVC, TCE ou cirurgia intracraniana nos últimos 3 meses
AVC hemorrágico, MAV ou aneurismas conhecidos
Cirurgia de grande porte ou biópsia de órgão há menos de 10 dias
Sangramento gastrointestinal nos últimos 21 dias
Paciente com neoplasia ou que finalizou tratamento há 1 mês
Distúrbio hemorrágico significativo, disfunção plaquetária leve, Doença de von Willebrand leve ou outros
distúrbios hemorrágicos devem ser considerados
Diagnóstico prévio de arterite cerebral
2) Fatores do Paciente
Recusa à transfusão de sangue, se indicado
Suspeita de IAM ou pericardite com necessidade de avaliação do cardiologista
Punção arterial em local não compressível ou punção lombar há menos de 7 dias
3) Etiologia
AVC devido à anemia falciforme, meningite ou Doença de Moyamoya
4) Exame Físico
PAS > 15% p95 persistente
Déficit muito leve ou muito grave (AVC muito extenso), conforme avaliação neurológica
5) Imagem
AVC extenso de artéria cerebral média
6) Exames
Glicose < 50 ou > 400
Plaquetas < 100.000 / RNI >1,4 / KTTP alterado
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tPA
Bolus: 10% da dose em 5 min
Manutenção: 90% durante 1 h
Dose Total: 0,9 mg/kg

Tratar HAS quando
- PAS acima de 15% do p95 por
mais de 1h
- PAS acima de 20% p95 em
qualquer momento

Manter monitorização
cardiorrespiratória e parâmetros
aceitáveis para infusão de tPA

1) Labetalol 0,2 mg/kg em 2-3 min.
Repetir em 15 min SN
2) Considerar Nicardipina 1mcg/kg/min
(usar com cuidado em asmáticos e com
doença cardíaca subjacente)

Tratamento de AVC Isquêmico
Área de Isquemia Grande (bilateral, apagamento de
sulcos extenso, mais de 1/3 do território da artéria
cerebral média)

1.
2.
3.
4.

Tratamento para HIC vide protocolo específico.
Não anticoagular antes de 7 dias!
Se herniação, craniectomia urgente!
Se recorrência do AVC, iniciar aspirina
3-5mg/kg/dia.
5. Repetir RM em 5 a 7 dias ou antes se
mudança no quadro clínico.

Área de Isquemia Menor

Considerar anticoagulação com
heparina ou com aspirina
(contraindicações ao uso da heparina:
plaquetas<50.000, hemorragia
cerebral ou sistêmica recente,
cirurgia grande dentro das
últimas 24h)

Fazer TC ou Angio TC em 3 dias

Reavaliar o tratamento para todos os pacientes, 7 a 10 dias depois do AVC, com base
na avaliação inicial e no risco recorrência

RISCO BAIXO OU DESCONHECIDO:

ALTO RISCO

AVC idiopático, por arteriopatia
cerebral (estenose idiopática,
pós-varicela ou outras infecções,
vasculite, moyamoya), doença
cardíaca congênita incluindo FOP,
estados protrombóticos leves
definidos pela hematologia

AVCs recorrentes ou AIT mesmo em uso de
aspirina; dissecção arterial extracranial/cervical
(definida ou provável), estenose arterial maior
de 90% com baixo fluxo na angiografia, doença
cardíaca congênita com alto risco de
cardioembolismo, estados protrombóticos
maiores definidos pela hematologia

1. Trocar anticoagulação para
aspirina 3-5mg/kg/dia.
2. Repetir RM em 3-6 meses para
avaliar recorrências subclínicas
ou vasculopatia progressiva.
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1. Trocar anticoagulação para oral ou continuar
com heparina de baixo peso molecular por
3 a 6 meses ou mais, se necessário.
2. Após 3-6 meses, trocar anticoagulação para
aspirina 3-5mg/kg/dia.
3. Repetir RM em 3-6 meses.

Tratamento do AVC Hemorrágico

Diagnóstico de AVC hemorrágico por Angio TC/TC
(se menos de 6h dos sintomas) ou AngioRM/RM
(se mais de 6h)

Definir subtipos: hemorragia
subaracnoide, intraventricular
ou hematoma intracerebral

Corrigir coagulação:
plaquetas, vit K,
plasma, fator VIII
(a critério hemato ou
equipe UTI)

Solicitar perfil de coagulação
com TP, RNI, plaquetas, fatores
de coagulação

Sinais/sintomas de herniação ou Glasgow ≤ 8:
• Avaliação Neurocirurgia para possibilidade de ventriculostomia, manejo do hematoma
ou hemicraniectomia
• UTI: manejo de HIC conforme protocolo específico

Após avaliação inicial, exame de imagem não invasivo definitivo (AngioRM - com angio e venografia)

Possível lesão cirúrgica?
(malformações arteriovenosas,
aneurismas, cavernomas,
anomalias do desenvolvimento
venoso)

Sem lesão cirúrgica

Infarto hemorrágico
arterial – seguir protocolo
de AVC isquêmico

Infarto Hemorrágico
Venoso –
contatar o especialista

Angiografia e avaliação
neurocirúrgica
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Definição:

Refere-se a qualquer crise com duração maior do que 30 minutos ou múltiplas crises sem a restituição do nível normal de consciência entre os episódios. Atualmente, é considerado um tempo menor como critério diagnóstico para
EME, pois a maioria das crises que cedem de forma espontânea acontecem nos primeiros 5 a 10 minutos de início.
Tempo Considerado para EME:
• 10 minutos.
• As crises benignas cessam espontaneamente nos primeiros 5 a 10 minutos. Quando passam de 5 minutos, há
maior risco de se tornarem estado de mal convulsivo.
Abordagem Diagnóstica:
• Investigação Inicial: glicose, eletrólitos, gasometria, creatinina, nível sérico de fármaco antiepiléptico, punção lombar
com análise do líquor, hemograma, função renal, hepática, triagem toxicológica, EEG, tomografia de crânio.
Lembrar:
Após todo episódio de EME, solicitar avaliação da equipe de neurologia clínica para auxílio no manejo das drogas de
manutenção e posterior desmame. Além disso, todos os pacientes devem ser submetidos ao EEG no leito, pois isso
atestará a interrupção ou continuidade das crises.
Conduta Terapêutica:
•F
 ase 1 (estágio premonitório): uso de benzodiazepínicos, avaliar se paciente tem acesso periférico. Caso não
apresente, deve receber dose intramuscular (midazolam). A dose intranasal necessita ser maior, pois a absorção
em mucosa é menor e pouco mensurável.
•F
 ase 2 (estabelecido precoce): uso das medicações de segunda linha: fenitoína e fenobarbital. Pacientes que
fazem uso crônico de fenitoína ou de fenobarbital podem estar com níveis séricos baixos. Após controle da crise,
solicitar nível sérico e função hepática (principais efeitos colaterais).
•F
 ase 3 (refratariedade): indicação das medicações de uso contínuo. Midazolam, cetamina, tiopental, propofol.
Durante o atendimento, avaliar repetidamente e assegurar a via aérea. Quando o paciente evolui para a segunda fase,
geralmente, é necessário realizar sequência rápida de intubação.
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Primeira escolha se tem acesso periférico: Diazepam 0,2 mg/kg/dose (Máx. 10 mg).
Na ausência de acesso venoso periférico: Midazolam 0,2 mg/kg/dose IM (Máx.10 mg).

Persistência da crise após 2 minutos
da aplicação de benzodiazepínico: Repetir dose!
Persistência de crise após segunda dose de benzodiazepínico (2 min):
Fenitoína na dose de 15 mg/kg/dose (máximo 300 mg/dia).
# Podem ser realizados repiques de benzodiazepínico durante a
infusão de fenitoína se a crise persistir.
# Assegurar via aérea - > IOT sequência rápida!

Persistência da crise após infusão de Fenitoína:
Fenobarbital 20 mg/kg/dose – Pode ser feito IM! Na folha de parada, a dose é 5 mg/kg/dose
– lembrar de ajustar. (Máximo 100 mg/kg).

Estado de Mal Epiléptico Refratário:
Primeira Opção -> Midazolam contínuo: iniciar em 0,2 mg/kg/h e
aumentar a cada 2 min até 0,5 mg/kg/h.
Segunda Opção -> Cetamina contínua: 5 – 50 mcg/kg/min.

Persistência da crise após dose máxima da infusão contínua de Midazolam:
Bolus de Tiopental até a preparação da infusão contínua.
Tiopental contínuo: 1-5 mg/kg/h.
Persistência da crise após a infusão contínua de tiopental na dose máxima:
Bolus de Propofol
Infusão Contínua de Propofol: 125-150 mcg/kg/min.
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Causas de HIC:
1. Traumatismo Cranioencefálico
2. Hemorragia Intracraniana (ruptura de MAV ou aneurismas)
3. Infecções do SNC (meningites, encefalites, abcessos)
4. Acidente Vascular Cerebral
5. Neoplasias
6. Vasculites
7. Hidrocefalia de diversas causas
8. Encefalopatia Hipertensiva
9. Hipertensão Intracraniana Idiopática (Pseudotumor Cerebral)
Fisiopatologia:
Doutrina de Monro Kelie:
• O crânio é uma estrutura rígida, com volume interno fixo, cujos conteúdos são: 80% cérebro, 10% sangue, 10%
líquido cefalorraquidiano (LCR).
• O aumento no volume de um desses componentes intracranianos ou a presença de elementos patológicos gera
o deslocamento das estruturas, com aumento da Pressão Intracraniana (PIC) e possível comprometimento da
Pressão de Perfusão Cerebral (PPC).

PPC = PAM – PIC
* PAM (Pressão Arterial Média)
Para manter o volume total constante dentro da caixa craniana e evitar aumento da PIC e redução da PPC, com consequente Isquemia Cerebral e herniação, existem mecanismos compensatórios (limitados):

• Drenagem de LCR para fora do crânio pelas granulações aracnoideas ou espaço subaracnoideo espinhal.
• Bebês: abaulamento da fontanela anterior.
• Autorregulação de fluxo sanguíneo cerebral (FSC).
FSC é influenciado pela:
• Demanda metabólica cerebral: elevada nos estados patológicos (TCE / infecções).
• Viscosidade sanguínea: se aumentada, prejudica o FSC.
• Resistência vascular cerebral, níveis de PO2 e PCO2:
 hipotensão, hipóxia e hipercapnia  vasodilatação cerebral  aumento do FSC
 hipertensão, hiperóxia e hipocapnia  vasoconstrição cerebral  redução do FSC

Valores normais de PIC

PIC 10 mmHg lactentes, escolares
PIC 10-15 mmHg adolescentes e adultos

Valores de PPC

PPC RN 40mmHg
PPC Lactentes 50mmHg
PPC Crianças 50–60mmHg
PCC Adolescentes e adultos 50-70mmHg

* Valor mínimo aceito de PPC é de 40 mmHg
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Manifestações Clínicas:
 HIC normalmente manifesta-se 48 h após a lesão (dependendo da causa) e tem um pico entre 3-5 dias subsequentes.
• RN: letargia, inapetência, irritabilidade
• Náuseas, vômitos
• Cefaleia, distúrbios visuais e da marcha, hemiplegia
• Convulsões
• Papiledema
• Reflexos pupilares alterados – pupilas arreativas e anisocóricas
• Hipertensão + Bradicardia + Bradipneia  Tríade Cushing, manifestação tardia
 Uma das principais causas de HIC na criança é o Traumatismo Crânio Encefálico (TCE)  classificação de gravidade
pela apresentação clínica inicial na Escala de Coma de Glasgow (ECG):
• TCE Leve: ECG entre 13-15
• TCE Moderado: ECG entre 9-12
• TCE Grave: ECG ≤ 8
Escala de Glasgow Pediátrica
Medida

Crianças > 1 ano
Espontaneamente

Abertura ds olhos
(AO)

Resposta Verbal
(RV)

Criança < 1 ano

Escore

Espontaneamente

Ao comando

À fala

3

À dor

À dor

2

Nenhuma resposta

Nenhuma resposta

1

Orientada

Sorri, orientada

5

Desorientada

Choro, consolável

4
3

Palavra inapropriada

Choro persistente, gemente

Sons incompreensíveis

Agitada e inquietação

Nenhuma resposta

Nenhuma resposta

Obedece a comandos
Resposta Motora
(RM)

4

1
6

Localiza a dor

Localiza a dor

5

Flexão à dor

Flexão à dor

4

Flexão anormal à dor

Flexão anormal à dor

3

Extensão anormal à dor

Extensão anormal à dor

2

Nenhuma resposta

Nenhuma resposta

1

Tratamento da HIC:
• Indicado no paciente com história e exame de imagem compatíveis com achados de HIC.
• No paciente com diagnóstico estabelecido de HIC e monitor de PIC instalado: quando PIC > 20 mmHg por > 5
minutos ou sinais clínicos de herniação iminente (pupilas arreativas e anisocóricas)  iniciar tratamento para HIC:
1) Cabeceira a 15-30° e reta/alinhada – favorece a drenagem venosa cerebral.
2) Normotermia – hipotermia só para casos refratários.
3) Instalar Capnógrafo – manter normocapnia pCO2 35-4 5mmHg.
4) Solicitar: HMG completo, eletrólitos, ureia, creatinina, GV, HMC, URO, ST (se entubado).
5) TC de crânio sem contraste na admissão e fazer TC subsequentes se:
• Ausência de melhora neurológica ou se piora clínica.
• PIC persistente ou crescente.
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• Incapacidade de avaliar o estado neurológico (por exemplo, sedação).
6) Monitorização PIC:
• TCE com sinais de herniação iminente.
• TCE grave (ECG ≤8).
• Outras causas não TCE se: ECG ≤8, pupilas arreativas, sinais de herniação cerebral ou se efeito de massa no
exame de imagem.
• Alvo: PIC < 20 mmHg.
7) Hemodinâmico: manter a PAM dentro do alvo para idade para evitar isquemia cerebral e manter a PPC adequada.
• PAM elevada pode ser compensatória à PIC elevada  não tratar agressivamente a elevação de pressão, mas
evitar a hipotensão.
• Iniciar drogas vasoativas e fazer volume se necessário.
• Instalar PAM invasiva.
8) IOT – Indicações:
•H
 ipoxemia – deve ser evitada ao máximo.
• Hipoventilação.
•E
 CG ≤8 ou < 12 e em declínio rápido.
•S
 inais clínicos de herniação aguda – anisocoria.
•P
 erda dos reflexos de proteção das vias aéreas.
•P
 ré-medicação: fentanil e atropina se < 1 ano.
•S
 edação: tiopental e lidocaína.
•B
 loqueador neuromuscular: rocurônio.
• Manter TET sempre bem aspirado -> usar lidocaína junto à sedação extra para manipulação de TET (reduz reflexo de tosse e previne elevações adicionais de PIC).
9) Sedoanalgesia: Midazolam e Fentanil, respectivamente.
10) VM:
• Normoventilação (pCO2 40-45 mmHg)  para prevenir a a vasodilatação causada pela hipoxemia e pela hipercapnia. Evitar PIP e PEEP altos, pois podem aumentar a pressão intratorácica e impedir a drenagem venosa.
•H
 iperventilação (pCO2< 30 mmHg) é reservada para HIC refratária ou se indicação neurocirúrgica, pois causa
vasoconstrição, reduzindo o FSC e podendo causar isquemia.
11) Profilaxia de convulsões e corticoterapia não são recomendadas no TCE:
• Se edema vasogênico (causando lesão de massa) ->Dexametasona: 0,25 – 0,5 mg/kg , de 6/6 h ( máx. 16 mg/dia).
12) Nutrição:
• Nutrição enteral precoce.
• TCE causa um aumento no metabolismo, o que requer dieta hipercalórica na fase crítica.
13) Medicamentos para reduzir a PIC:

Solução Salina Hipertônica –NaCl 3% (Água destilada 85 ml + NaCl 20% 15 ml -> esta solução tem 513 mEq/l
de Na)
• Iniciar 0,5 ml/kg/h em infusão contínua – de preferência em via central, mas pode ser infundido em acesso
periférico inicialmente.
• Fazer controle de Na sérico a cada 4-6 h e ajustar a solução em 0, 5 ml/kg/h por vez até atingir o alvo.
• Na sérico-alvo: 155, tolerando-se até 160 mEq/l.
• Bolus: é recomendado em pacientes com HIC mantida, a despeito das terapêuticas instituídas. As doses variam
entre 2- 5 ml/kg (máximo 250 ml), em 10 a 20 minutos. Pode ser repetido de h/h (espera-se que cada bolus
aumente o Na sérico em 5 mEq/l).

Manitol:
• Indicação: HIC refratária a outras terapias.
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• Dose de ataque: 0,5-1 g/kg/dose (máximo 12,5 g/dose).
• Dose de manutenção: 0,25-0,5 g/kg/dose (máximo 12,5 g/dose) a cada 4-6h. Administrar durante 20-30 minutos.
• HCSA: Manitol 20% (200 mg/ml), bolsa de 250 ml.
• É excretado inalterado na urina, podendo gerar lesão renal.
• Contraindicado se sangramento intracraniano ativo.
Barbitúricos em altas doses -> Coma Barbitúrico (Tiopental):
• Indicação: HIC refratária às outras terapias.
• Dose de ataque: 4-6 mg/kg
• Dose de manutenção: 1-5 mg/kg/h (usar a menor dose para causar “supressão de surtos” no EEG).
14) Craniectomia Descompressiva:
• Indicações: deterioração neurológica ou HIC refratárias ao tratamento clínico e com valores de PIC deletérios.
• A controvérsia nessa terapêutica existe por ser um procedimento invasivo, por não haver uma técnica cirúrgica
considerada ideal, pelo risco de complicações e pela variabilidade nos resultados relatados.

Referências:
1. WYKES, V.; VINDLACHERUVU, R. Intracranial pressure, cerebral blood flow and brain edema. Surgery, 2015.
2. KOCHANEK, P.; TASKER, R.; CARNEY, N.; TOTTEN, A.; ADELSON, D.; SELDEN, N.; O’REILLY, C.; HART, E.; BELL, M.; BRATTON, S.;
GRANT, G.; KISSOON, N.; REUTER-RICE, K.; VAVILALA, M.; WAINWRIGHT, M. Guidelines for the Management of Pediatric Severe
Traumatic Brain Injury, Third Edition: Update of the Brain Trauma Foundation Guidelines. Pediatric Critical Care Medicine, v 20(suppl), n 13, mar. 2019.
3. TARIQ, A.; SALINAS, P.; HANEL, A.; NAVAL, N.; CHMAYSSANI, M. The role of ICP monitoring in meningitis. Neurosurg Focus, v 43,
nov 2017.
4. UP TO DATE, Elevated intracranial pressure in children: Clinical manifestations and diagnosis, tópico 6077, versão 16.0 ; Elevated intracranial pressure in children: Management, tópico 106112, versão 13 ; Elevated intracranial pressure in children: initial
evaluation and management, tópico 6566, versão 24.0. Up to date 2019.
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Comunicação
de Más Notícias

Bárbara Marina Simionato
Márcia Guimarães Franceschi
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Revisar o nome do paciente e dos pais, chamar o familiar pelo nome.

Revisar o assunto a tratar, saber a lista de problemas e se antecipar a possíveis perguntas.

Procurar um local reservado para a conversa.

Assegurar que há cadeira para o familiar e para si mesmo.

Ter alguém avisado da conversa para poder ir buscar alguma informação, um lenço ou uma água, por exemplo. Convidar
um membro da enfermagem a participar. Se em horário comercial, convidar a psicologia.

No caso de informar morte, doença incurável ou cirurgia de grande porte, explicar e fornecer dados importantes antes de
pronunciar as palavras morte, incurável, irreversível ou outras neste sentido.

Procurar ter postura empática, não ficar perto da porta pronto para sair, não olhar no relógio, não sorrir.

Esclarecer qual o próximo passo em relação ao doente, a curto e longo prazo.

Pedir para a pessoa relatar se compreendeu e se tem dúvidas, dando algum tempo em silêncio para que o familiar ou
paciente pense a respeito.

Evitar: Notícias no corredor; Que outros familiares escutem; Chorar mais que o familiar /
ser consolado pelo familiar; Usar termos técnicos e palavras difíceis; Atender o celular.

Referências:
1. BAILE, Walter F. et al. SPIKES—A six step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. Oncologist.
2000;5(4):302-11.
2. TRAIBER, C.; LAGO, P. M. Estratégias para a Comunicação de Más Notícias. In: GARCIA, P. C. R.; PIVA, J. P. Medicina Intensiva em
Pediatria. 2.ed. Rio de Janeiro: REVINTER, 2014. Cap.53, p.1181-1198.
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Sedação e Analgesia
Baseada em Escalas

Mariana Vianna Zambrano
Raíssa Queiroz Rezende
Renata Silva Duarte dos Santos
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Monitorização da analgesia em pacientes extubados:
• Calcular a escala visual analógica da dor 2 x/dia

Legenda: 0  sem dor / 1 -2  dor leve / 3 -7  dor moderada / 8 -10  dor intensa
Monitorização da sedoanalgesia em pacientes intubados:
• Calcular o Comfort-B 2 x/dia
• Legenda: < 10  muito sedado / 11 -17  sedação adequada / > 17  pouco sedado
Nível de consciência: alerta

Movimento físico

Sono profundo

1

Ausência de movimento

1

Sono superficial

2

Movimento leve ocasional

2

Letárgico

3

Movimento leve frequente

3

Acordado e alerta

4

Movimento vigoroso limitado às extremidades

4

Hiperalerta

5

Movimento vigoroso que inclui tronco e cabeça

5

Calma / Agitação

Tônus muscular

Calma

1

Totalmente relaxado

1

Ansiedade leve

2

Hipotônico

2

Ansioso

3

Normotônico

3

Muito ansioso

4

Hipertônico com flexão dos dedos e artelhos

4

Amedontrado

5

Rigidez extrema com flexão de dedos e artelhos

5

Resposta respiratória (apenas se paciente em
ventilação mecânica)

Tensão facial

Ausência de tosse e de respiração espontânea

1

Respiração espontânea com pouca ou nenhuma
resposta à ventilação

2

Tosse ou resistência ocasional ao ventilador

3

Respirações ativas contra o ventilador ou tosse regular

4

Compete com o ventilador, tosse

5

Músculos faciais totalmente relaxados

1

Tônus facial normal, sem tensão evidente

2

Tensão evidente em alguns músculos faciais

3

Tensão evidente em toda a face

4

Músculos faciais contorcidos

5

Choro (apenas se paciente com respiração
espontânea)
Respiração silenciosa, sem som de choro

1

Resmungando/ choramigando

2

Reclamando (monotônico)

3

Choro

4

Gritando

5

Analgesia:
Prevenir a recorrência de dor é mais eficaz do que tratar a dor já estabelecida.
1) Dor Leve:
• Paracetamol: 1 gota/kg de 4/4 h, máximo: 4 g/dia
• Dipirona: VO 0,6 gotas/kg de 6/6 h
EV 0,03 mg/kg de 6/6 h

Contraindicada em RN! Analgesia VO em RN usar paracetamol.
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2) Dor Moderada:
• Paracetamol + Codeína (opioide fraco): VO: 0,5 – 1 mg/kg de 6/6 h, máximo: 60 mg/kg/dose
• Tramadol (opioide fraco):
a) Crianças e Adolescentes de 4 a ≤ 16 anos : 1-2 mg/kg/dose, 4/4 h ou 6/6 h, VO (máximo: 100 mg/dose e 400
mg/dia)
b) ≥ 17 anos: 50-100 mg/dia, 4/4 h ou 6/6 h , VO (máximo 400 mg/dia)
*Obs: evitar em < 12 anos pelas complicações respiratórias e em POI de adenoamigdalectomia.
• Cetorolaco (AINE):
a) < 2 anos: EV 0,5 mg/kg/dose, 6/6h ou 8/8 h, até 3 dias consecutivos
b) ≥ 2 anos e adolescentes ≤ 16 anos: EV: 0,5 mg/kg/dose, 6/6 h, máximo 30 mg/dose, até 5 dias consecutivos
VO: 1 mg/kg, máximo 10 mg/dose
c) Adolescentes > 17 anos e < 50 kg: EV 15 mg/dose, 6/6 h // VO: 40 mg/dia, 4/4 h ou 6/6 h
3) Dor Intensa:
• Morfina
a) Dose VO: 1 gota a cada 3 kg, de 4/4 h ou de 6/6 h
b) Dose inicial EV: 0,01 mg/kg/h para pacientes extubados e 0,02 mg/kg/h para pacientes intubados
c) Dose bolus: diluir 1 ml de morfina em 9 ml de AD e fazer 0,1 ml/kg da diluição, dose máxima 5 ml/dose
d) Dose máxima recomendada em BIC: 0,05 mg/kg/h
e) Efeitos adversos: prurido, vômitos, retenção urinária, constipação e hipotensão
• Fentanil
a) Dose inicial EV: 1 mcg/kg/h
b) Dose bolus: 2 mcg/kg ( apresentação 50 mcg/ml)
c) Dose máxima recomendada: 5mg/kg/h
d) Efeitos adversos: tolerância
e) Os pacientes que apresentam alergia à morfina podem tolerar o fentanil, uma vez que não há atividade cruzada
entre eles

Se RN instável hemodinamicamente, dar preferência ao fentanil ao invés da morfina.

Sedação:
• Midazolam:
a) Pico de ação 5-10 minutos, com duração de 30-120 minutos
b) Efeito sedativo, ansiolítico e anticonvulsivante
c) Causa dependência, tolerância, abstinência e é neurotóxico
d) Apresentação: IM, IN, EV, VO
e) IM: 0,1- 0,15 mg/kg, máximo 10 mg
f) IN: 1-5 meses: 0,2 mg/kg
≥ 6 meses: 0,2- 0,3mg/kg (máximo 1 mg/dose)
g) EV: BIC 0,06- 0,36 mg/kg/h
Bolus paciente extubado: 0,05-0,1 mg/kg
Bolus paciente intubado: 0,2-0,5 mg/kg (dose máxima 6mg até 5 anos e 10 mg em > 5 anos)
• Clonidina:
a) Agonista dos receptores alfa 2 adrenérgicos que produz sedação, analgesia e um efeito ansiolítico, sem causar
depressão respiratória. Funciona na prática como um poupador de opioides.
b) Efeitos adversos: bradicardia e hipotensão
c) Dose: VO 1 -5 mcg/kg/dose, 6/6 h ou 8/8 h
EV 0,1 -3 mcg/kg/h
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• Dexmedetomedina:
a) Agonista dos receptores alfa 2 adrenérgicos, 8 x mais potente que a clonidina
b) Produz sedação e analgesia sem causar depressão respiratória
c) Dose: EV 0,1 -0,7 mcg/kg/h
• Diazepam:
a) Iniciar assim que VO/VE disponível, em pacientes que estavam recebendo benzodiazepínico EV
b) Dose inicial do DZP: somar dose BIC de benzodiazepínico das últimas 24 h + bolus /2 (conversão Midazolam
para DZP), 12/12 h ou 6/6 h – máximo 40 mg/dia.
• Metadona:
a) Iniciar assim que VO/VE disponível, em pacientes que estavam recebendo opioides EV
b) Dose inicial de MTD: somar dose BIC de opioide das últimas 24 h + bolus, converter para MTD e administrar
12/12 h ou 6/6 h (máximo 80 mg/dia)
• Cetamina:
a) Efeito sedativo e analgésico sem causar depressão respiratória
b) Dose intermitente: 1-2 mg/kg EV // 4-5 mg/kg IM // 3-6 mg/kg IN
c) Dose BIC: 5-20 mcg/kg/min
• Propofol:
a) Não recomendamos seu uso contínuo como sedativo pelo risco da Síndrome da Infusão Contínua do Propofol,
que causa: acidose, hipercalemia, hiperlipidemia, rabdomiólise e falência orgânica
b) Indicado para pequenos procedimentos, como passagem de PICC, PL, BMO, toracocentese, ecocardiograma
transesofágico, fibrobroncospia
c) Dose: 1-2 mg/kg com bolus de 0,5 mg/kg a cada 3-5 minutos
• Levomepromazina (solução oral 4%):
a) Dose VO: 0,1 – 0,2 mg/kg/dia, 12/12 h ou 8/8 h (máximo 40 mg/dia)
b) 1 ml equivale a 40 gotas e 1 gota contém 1 mg de levomepromazina
Fluxograma para analgesia em pacientes não ventilados:
Pós-operatório /
Procedimentos
Dolorosos
STEP 1:
Analgésico não opioide fixo
(Dipirona e/ou paracetamol)

COMFORT de 12/12h
ou sempre
que houver dor

Avaliar nº de bolus
de opioide

COMFORT ≤ 17

Ausência de Dor

Se > 24h ->
medicações
se necessário

COMFORT > 17

Dor Leve (1-3)

STEP 2: Acrescentar
AINE * + opioide fraco

Dor Moderada (3-7)

STEP 2+3: bolus de
morfina 0,05ml/kg

Dor Forte (8-10)

STEP 2+3+4: iniciar
morfina BIC
0,01mg/kg/h

Obs: AINES -> manter hidratação adequada, contraindicado se alteração na função renal, usar pelo menor tempo
possível (até 3 dias).
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Fluxograma para Sedoanalgesia em pacientes em Ventilação Não Invasiva:

Sem
sedação/analgesia
contínuas
Avaliar interface,
sincronia e outros
causadores de
intolerância

Comfort 12/12h ou
sempre que
dor/desconforto

Step 1:
Bolus de morfina SN
0,05ml/kg

Se mantiver agitação, cogitar
midazolan 0,1mg/kg bolus
para instalação

Se ≥ 3 bolus de
morfina ou
midazolam em 6h

Iniciar morfina BIC
0,01mg/kg/h

Opções:
Dexmedetomedina
Clonidina

Aumentar em 0,005 se
≥ 3 bolus em 6h
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Fluxograma Sedoanalgesia em pacientes em Ventilação Mecânica Invasiva:

STEP 1:
Analgésico não opioide fixo
(Dipirona e/ou Paracetamol)

STEP 2:
Morfina 0,02mg/kg/h BIC

Calcular COMFORT-B 12/12h ou
sempre se dor/agitação

COMFORT-B 5-10
Sedação Excessiva

Reduzir dose da sedoanalgesia

Avaliar nº de bolus de opioide

COMFORT-B 11-17
Sedação Adequada

Manter a dose da sedoanalgesia

COMFORT-B >17
Pouca Sedação

Aumentar a dose da
sedoalangesia

Fluxo de aumento para Sedoanalgesia em pacientes ventilados (COMFORT B > 17):

STEP 1

Se dor/agitação: bolus morfina 0,1ml/kg da diluição1:9 EV
Se agitação sem dor: bolus de midazolam 0,2mg/kg EV

STEP 2

Se recebeu ≥ 3 bolus de morfina nas últimas 6h: aumentar em
0,01mg/kg/h a morfina em BIC
Se morfina ≥ 0,03mg/kg/h nas últimas 6h, se tolerância ou se HMP de
HP: substituir por fentanil 1mcg/kg/h

STEP 3

Se recebeu ≥ 3 bolus de midazolam nas últimas 6h: adicionar midazolam
0,1mg/kg/h.
Obs: fazer aumentos na morfina a cada 0,01mg/kg/h, fentanil
1mcg/kg/h e midazolam 0,1mg/kg/h

STEP 4

Se drogas em BIC aumentarem até morfina 0,03mg/kg/h ou fentanil
3,0mcg/kg/h e/ou midazolam 0,3mg/kg/h, cogitar drogas adjuvantes
como Clonidina ou Precedex
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Fluxo de desmame para Sedoanalgesia em pacientes ventilados (COMFORT B 5 -10):

Se ≥ 5 dias de sedoanalgesia em BIC, em paciente com VO/VE
disponível, iniciar MTD e/ou DZP:
a) Dose inicial MTD: somar a dose BIC de opioide das últimas
24h + bolus, converter para MTD e dividir de 12/12h ou
6/6h (máximo 80mg/dia)

STEP 1

b) Dose inicial de DZP: somar dose BIC de benzodiazepínico
das últimas 24h + bolus, dividido por 2* e administrar
de 12/12h ou 6/6 (máximo 40mg/dia)
* conversão de midalozam para diazepam

Reduzir a cada 12h a morfina em 0,01mg/kg/h, o fentanil em
0,5mcg/kg/h e o midazolam em 0,05mg/kg/h, até suspensão

STEP 2

Tabela de Equivalência de doses de Opioides:
Drogas

Dose EV

Dose VO

Morfina

10 mg

30 mg

Fentanil

0,1 mg

-

Metadona

1 mg

3 mg

Tabela de Equivalência de doses de Benzodiazepínicos:
Drogas

Dose

Midazolam

15 mg

Diazepam

10 mg

Lorazepam

2 mg

Referências:
1. Sedation and analgesia for critically ill children Sharmila Gopisetti, Stephen D Playfor et al; 2019
2. Protocolized Sedation vs Usual Care in Pediatric Patients Mechanically Ventilated for Acute Respiratory Failure a Randomized
Clinical Trial, Martha A, et al; 2015
3. Consensus guidelines on sedation and analgesia in critically ill children, Stephen D Playfor et al; 2006
4. Practice guidelines for sedation and analgesia management of critically ill children: a pilot study evaluating guideline impact and
feasibility in the PICU, Keogh SJ et al; 2015
5. Effectiveness of Protocolized Sedation Utilizing the COMFORT-B Scale in Mechanically Ventilated Children in a Pediatric Intensive
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Care Unit; Kantara S et al; 2019
6. Impact of a Standardized Treatment Guideline for Pediatric Iatrogenic Opioid Dependence: A Quality Improvement Initiative
Abdouni R et al; 2016
7. The CLOSED trial; Clonidine compared with midazolam for Sedation of pediatric patients in the intensive care unit: study protocol
for a multicentre randomised controlled trial, Neubert A, et al; 2017
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Definição
• Artrodese de coluna é o procedimento cirúrgico realizado para fixação da coluna, causando sua imobilidade e
estabilidade.
• Ocorre a reconstrução da área afetada através da fusão de segmentos da coluna e inserção de enxerto.
• Terapia padrão-ouro para escoliose idiopática severa em adolescentes.
• Outras indicações: cifo/escoliose não idiopática (pacientes com doenças neuromusculares e paralisia cerebral),
fraturas espinhais, tumores ósseos, degeneração da coluna e hérnias de disco recorrentes  após falha terapêutica conservadora.
Epidemiologia
• AIJ acomete 0,5-5% dos adolescentes  40% necessitam de correção cirúrgica na adolescência e 15% quando
adultos.
• Melhora significativa na técnica cirúrgica e cuidados intraoperatórios nos últimos anos. No entanto, ainda há
prolongado período de internação PO  padronização dos cuidados PO reduz em até 50% o tempo de internação hospitalar.
Planejamento pré-operatório
• Avaliar estado nutricional  sempre que possível, manter pacientes eutróficos. Realizar gastrostomia pré-operatória nos pacientes desnutridos.
• Avaliar comorbidades e risco cirúrgico: imunodeficiência, anemia, DM, drogadição, pneumopatias, PC e outras
doenças neurológicas graves, câncer, obesidade/desnutrição, IRC, cardiopatias...
• Exames laboratoriais pré-operatórios, incluindo função renal.
• Rx de tórax e ECG  avaliar cor pulmonale.
• Gabapentina 5 mg/kg dose única (máximo 300 mg/dose) no dia anterior à cirurgia.
Manejo transoperatório
• Equipe treinada
• Profilaxia antibiótica adequada:
- Cefazolina  1ª dose 60 min antes da infusão (fazer repique se cirurgia ≥ 4h) e manter durante 24 h.
• Acesso venoso profundo não é mandatório.
• Menor tempo cirúrgico possível.
• Controle do sangramento  manter Hb > 8 g/dl no transoperatório.
• Potencial evocado espinhal sempre que disponível.
• Protocolo de anestesia:
- Anestesia geral EV total (Propofol e Remifentanil/Sufentanil contínuos)
- Raquianestesia com morfina e clonidina.
Manejo pós-operatório
• Artrodese é uma das cirurgias mais dolorosas realizadas em adolescentes  alívio importante da dor no 4º e
14º PO; contudo, 15% dos pacientes ainda têm dor moderada a forte 1-2 anos após a cirurgia.
• Sem necessidade de cateter peridural para infusão contínua de analgésicos.
• Se disponível, utilizar PCA-pump (analgesia controlada pelo paciente).
• Manejo multimodal da dor:
- Analgésico simples (paracetamol e dipirona fixos)
- AINE (cetorolaco fixo por 48-72 h)
- Neuroléptico (gabapentina perioperatória)  utilizado como adjuvante no controle PO de dor (reduz dor, uso de
opioides e tempo de internação; melhora na mobilidade no PO e qualidade de vida).
• Opioide contínuo e/ou em bolus e/ou de resgate (morfina e/ou codeína).
• Antiespasmódico SN (Diazepam 0,1 mg/kg/dose 6/6 h).
Prescrição PO imediato
• Dieta líquida completa (quando bem acordado)
- Progredir para dieta branda, se tolerar líquidos.
- No paciente com escoliose não idiopática, iniciar dieta via SNE precocemente (maior risco de desnutrição PO).
• Muvinlax VO/SNE, assim que tolerar líquidos.
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• Analgesia fixa (vide Fluxograma 1):
- Gabapentina 15 mg/kg/dia 8/8 h por 2 dias  se impossibilidade de receber a medicação, registrar no prontuário o motivo.
- Analgesia simples (dipirona EV e paracetamol intercalados).
- AINE (cetorolaco por 48-72 h).
- Opioide (codeína ou tramadol ou morfina).
• Vasopressor:
- noradrenalina para PAM > 60 mmHg  monitorização em UTI/SR para controle rigoroso da PAM por no mínimo
4 h (período de maior risco de isquemia medular).
• Cefazolina profilática (manter durante 24 h).
• Antiemético fixo (ondansetrona 0,15 mg/kg/dose 8/8 h) nas primeiras 24 h.
• Profilaxia de TVP em > 12 anos com heparina SC (HNF 5.000 UI 12/12 h) somente em pacientes que não saírem
do leito no 1º PO ou em meninas usuárias de anticoncepcional oral.
• Manter curativo fechado por 5 dias  enfermagem deve trocar o curativo apenas se houver solução de continuidade (abertura inadvertida, vazamento de líquidos pelo curativo), por novo curativo estéril e impermeável
(Opsite), com higiene prévia realizada com clorexidine alcoólico.
• Exames de PO imediato: Ht, Hb, plaquetas, TP, KTTP, íons, função renal.
• Solicitar Rx de coluna apenas se indicação clínica.
Prescrição 1º PO
• Dieta normal.
• Muvinlax VO/SNE
• Analgesia (vide Fluxograma 1):
- Gabapentina 15 mg/kg/dia 8/8 h por 2 dias  se impossibilidade de receber a medicação, registrar no prontuário o motivo.
- Analgesia simples (Dipirona EV e Paracetamol intercalados).
- AINE (Cetorolaco por 48-72 h).
- Opioide (Codeína ou Tramadol ou Morfina).
• Profilaxia de TVP em > 12 anos com Heparina SC (HNF 5.000 UI 12/12 h) somente em pacientes que não saírem
do leito no 1º PO ou em meninas usuárias de anticoncepcional oral.
• Manter curativo fechado por 5 dias  enfermagem deve trocar o curativo apenas se houver solução de continuidade (abertura inadvertida, vazamento de líquidos pelo curativo), por novo curativo estéril e impermeável
(Opsite), com higiene prévia realizada com clorexidine alcoólico.
• Evitar decúbito dorsal (não deitar sobre a FO).
• Sentar no leito nas primeiras 12-18 h.
A equipe cirúrgica
• Se paciente deambulador, ficar em pé nas primeiras 12-18 h.
informará caso o
• Deambular nas primeiras 24 – 48 h.
paciente tenha algum
• Fisioterapia motora e respiratória 3x/dia.
impedimento à
• Retirar SVD e dreno em até 48 h.
mobilização precoce
• Alta para enfermaria se adequado controle álgico.

186 | Livro de Protocolos da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio

Fluxograma 1

Via Oral ou SNE
disponível?

Sim

Não

1. Gabapentina iniciada no pré-OP e mantida
por 48h (5mg/kg/dose 8/8h)
2. Analgésico: Dipirona fixa EV
(0,03mL/kg/dose) na 1ª prescrição
3. AINE: Cetoralaco 0,5mg/kg/dose 8/8h (máx
30mg) -manter por 48-72h
4. Opioide: Codeína 0,5 -1mg/kg/dose (máx
30mg) + Paracetamol 10mg/kg/dose 6/6h
(máx 40mg/kg/dia)

1. Gabapentina iniciada no pré-OP e mantida
por 48h (5mg/kg/dose 8/8h)
2. Analgésico: Dipirona fixa EV
(0,03mL/kg/dose) na 1ª prescrição
3. AINE: Cetoralaco 0,5mg/kg/dose 8/8h (máx
30mg) -manter por 48-72h
4. Opioide: Tramadol 1 -2mg/kg/dose 6/6h
(máx 8mg/kg/dia ou 400mg/dia)

Analgesia
insuficiente:
Dor forte

Analgesia
insuficiente:
Dor forte

1. Se permanecer internado na UTI: Morfina
contínua 0,01-0,02mg/kg/h e reavaliar com
escala de dor a cada 4-6h –Suspender o mais
precocemente possível
2. Se internado na SR ou alta para enfermaria:
Morfina em bolus 0,05-0,1mg/kg/dose 4/4 e
reavaliar com escala de dor a cada 4-6h

Se controle da dor,
trocar Morfina por
Codeína

1. Se permanecer internado na UTI: Morfina
contínua 0,01-0,02mg/kg/h e reavaliar com
escala de dor a cada 4-6h –Suspender o mais
precocemente possível
2. Se internado na SR ou alta para enfermaria:
Morfina em bolus 0,05-0,1mg/kg/dose 4/4 e
reavaliar com escala de dor a cada 4-6h

Se controle da dor,
trocar Morfina por
Tramadol

Prognóstico
• Complicações no PO ocorrem em 5% dos casos  principalmente associadas à FO, disfunção respiratória ou
neurológica.
• Fatores de risco para internação hospitalar prolongada:
- Comorbidades (Elixhauser Comorbidity Index): imunodeficiência, anemia, DM, drogadição, pneumopatias, PC, câncer, obesidade/desnutrição, IRC, cardiopatias.
- Fusão ≥ 9 vértebras; sangramento aumentado e transfusão no transoperatório.
- Complicações intra-hospitalares: infecção de FO e disfunção respiratória.
• Plano de alta hospitalar entre 2-4 º PO  abrir curativo e revisar FO antes da alta hospitalar.
Complicações
• Isquemia medular
- Secundária à hipotensão e hipoperfusão medular ocorridas no período transoperatório e nas primeiras 4 h de
PO.
- Complicação muito rara, ocorre em < 0,5% dos casos  risco de evolução para tetra/paraplegia.
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- Tratar agressivamente pacientes com potencial evocado alterado no transoperatório ou quaisquer evidências
de isquemia medular.
- Manter Hb 8-10 g/dl no PO e PAM > 60 mmHg nas primeiras 12 h de PO.
• Infecção de FO
- Associada ao tipo de patologia de base: 5-15% dos casos de escoliose não idiopática (incontinência fecal/urinária
e bexiga neurogênica, com risco de colonização da pele por BGN) e < 1-10% dos casos de AIJ.
- Fatores de risco para infecção de FO: desnutrição, obesidade, uso inadequado de profilaxia transoperatória,
cirurgia prolongada.

Referências:
1. FLETCHER, N. D. et al. Development of Consensus-Based Best Practice Guidelines for Postoperative Care Following Posterior
Spinal Fusion for Adolescent Idiopathic Scoliosis. Spine Deformity,. Jul-Aug 2018;6(4):424-29 47-554.
2. HABER, L. L. et al. Who Needs a Pediatric Intensive Care Unit After Posterior Spinal Fusion for Adolescent Idiopathic Scoliosis? Spine Deformity. March 2018;6(2):137-140
3. KWAN, M. K. et al. Trajectory of Postoperative Wound Pain Within the First 2 Weeks Following Posterior Spinal Fusion Surgery in
Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients. Spine. June 2017;42(11):838-843.
4. FERLAND, C. E. et al. Preoperative Norepinephrine Levels in Cerebrospinal Fluid and Plasma Correlate With Pain Intensity After
Pediatric Spine Surgery. Spine Deformity. Sept 2017;5(5):325-333.
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Undergoing Posterior Spinal Fusion: Analysis of National Database. Spine Deformity. May 2018;6(3):226-230.
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9. KAMATH, V. H. D. et al. Antimicrobial prophylaxis to prevent surgical site infection in adolescent idiopathic scoliosis patients undergoing posterior spinal fusion: 2 doses versus antibiotics till drain removal. European Spine Journal. Mar 2016; 25(10):32423248.
10. RUSY, L. M. et al. Gabapentin Use in Pediatric Spinal Fusion Patients. Anesthesia & Analgesia. May 2010;110(5):1393-1398.
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Quadro 1 - Definições

SIRS

Alteração de temperatura - Tax > 38,5º C ou < 36º C OU leucocitose + 1 dos critérios
abaixo:
Taquicardia, bradicardia (válido para crianças < 1 ano), taquipneia ou hipotensão.
Ver abaixo detalhes para definição de SIRS conforme idade do paciente.

Sepse

SIRS na suspeita ou comprovação de infecção.

Sepse grave

Sepse associada à disfunção:
Cardiovascular.
Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA).
Disfunção em 2 ou mais sistemas de órgãos.

Choque séptico

Sepse associada à disfunção cardiovascular, que persiste, apesar da administração de 60
ml/kg de fluido isotônico em 1 h.

Choque refratário

Refratariedade aos fluidos: disfunção cardiovascular que persiste, apesar da ressuscitação
com 60 ml/kg de fluido isotônico. Refratariedade às catecolaminas: choque persistente,
apesar da administração de dopamina > 10 mcg/kg/min ou adrenalina > 0,3 mcg/kg/min

Fonte: Goldstein et al, 2005

SIRS (Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica)
• É definida como a presença de dois dos critérios a seguir, sendo que um deve, obrigatoriamente, ser alteração
de temperatura OU leucocitose (verificar na Tabela 2 os valores para cada alteração de sinal vital, conforme a
faixa etária do paciente).
- Alteração de temperatura corpórea: Tax > 38,5ºC ou < 36ºC. Febre nas últimas 4 h, antes da chegada do paciente ao hospital, deve ser considerada e documentada como critério de SIRS.
- Leucocitose: verificar na tabela a seguir os critérios de leucocitose, conforme a faixa etária.
- Taquicardia: FC (frequência cardíaca) > 2 DP (desvios-padrão) para idade, na ausência de estímulos externos ou
outro motivo explicável.
- Bradicardia: FC < percentil 10 para idade. Válido como critério de SIRS somente em crianças abaixo de 1 ano.
- Taquipneia: FR (frequência respiratória) > 2 DP para idade ou necessidade de ventilação mecânica, que não
esteja relacionada à doença neuromuscular ou à anestesia geral.
- Hipotensão: pressão sistólica (PAS) abaixo do p 5 para idade ou PAS < 2 DP abaixo do normal para idade.
Quadro 2- Critérios de SIRS
Frequência
respiratória
(mrpm)

Leucócitos (x 10³)

Pressão sistólica
(mmHg)

> 50

> 34

< 65

< 100

> 40

> 19,5 ou < 5

< 75

> 180

< 90

> 34

> 17,5 ou < 5

< 100

2-5 a

> 140

NA

> 22

> 15,5 ou < 6

< 94

6-12 a

> 130

NA

> 18

> 13,5 ou < 4,5

< 105

13-18 a

> 110

Na

> 14

> 11 ou < 4,5

< 117

Faixa etária

Taquicardia (bpm)

Bradicardia (bpm)

0-7 d

> 180

< 100

7-30 d

> 180

1 m-1 a

Fonte Goldstein et al, 2005

Rotina para o atendimento
• O protocolo de sepse pediátrico deve ser aberto para toda criança com suspeita de sepse, de sepse grave e de
choque séptico.
• Na emergência, todo paciente com critérios de SIRS e na suspeita de infecção deve ser tratado e manejado
conforme o protocolo.
• O manejo intensivo é reservado à criança que, além de suspeita de sepse, apresenta deterioração hemodinâmica e/ou do estado mental.
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Figura 1: Orientações de manejo do paciente séptico

SEPSE EM PEDIATRIA - ORIENTAÇÕES DE MANEJO
RECONHECIMENTO

RESSUSCITAÇÃO
1h

15 min
Ferramenta de
identificação de sepse

ESTABILIZAÇÃO

Acesso intravenoso ou intraósseo

Alvos terapêuticos

Manejo de fluídos

Coleta de exs laboratoriais
e culturas
Antibiótico de
amplo espectro

Consultar
fluxograma
antibiótico

Início de drogas vasoativas
quando aplicável

Orientações de manejo do paciente séptico
1. Reconhecimento do paciente séptico (Figura 2):
• Utilizar os critérios de SIRS para fazer o diagnóstico de sepse. Na presença de 2 ou mais critérios de SIRS e na
suspeita de infecção, considerar o paciente como séptico.
• Na população adulta, já estão sendo usados os escores qSOFA e SOFA para fazer o diagnóstico de sepse. Em
pediatria, ainda usamos os critérios de SIRS.
2. Seguir os passos de ressuscitação do paciente com sepse grave e choque séptico dentro da 1ª hora de atendimento:
• Os passos contemplados são:
- Acesso intravenoso ou intraósseo.
- Manejo de fluidos.
- Coleta de exames incluindo culturas.
- Início de antibioticoterapia de amplo espectro.
- Reconhecimento precoce sobre a necessidade de drogas vasoativas e seu início, quando necessário.
3. Estabilização do paciente
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Figura 2 – Ferramenta “Trigger Tool“ - reconhecimento do paciente séptico

Trigger Tool: Reconhecimento da Sepse

Consultar tabela de
sinais de alteração de
perfusão e do estado
mental
Suspeita de
infecção
Paciente
possui
critérios
para SIRS?

Sim

Sim

Alteração da perfusão
ou do estado mental?
Não

Não
Sim
Consultar
tabela
critérios de
SIRS

Manejo
de SEPSE
GRAVE

Fatores de risco
para SEPSE
GRAVE?

Reavaliações
frequentes;
Coletar
laboratoriais;
Tratamento de
sepse

Condição pode ser
diagnosticada e
tratada?

Não

Não

Consultar tabela
fatores de risco para
SEPSE GRAVE

Tratamento de
provável foco
de infecção;
Reavaliação clínica
se mudança de
status

Sim

Quadro 3 - Fatores de risco para sepse
- Idade < 1 ano
- Trauma ou cirurgia recentes (< 6 semanas)
- Internação hospitalar nos últimos 60 dias
- Uso de antibiótico de amplo espectro nos últimos 30 dias
- Pacientes imunodeprimidos ou que fazem uso crônico de imunossupressores
- Pacientes cardiopatas, nefropatas, oncológicos, transplantados, sindrômicos
- Pacientes que usam: cateteres (cateter central > 15 dias), sondas, próteses ou drenos
- Presença de lesões cutâneas: cortes, queimaduras, bolhas
Quadro 4 - Sinais de hipoperfusão
- Tempo de enchimento capilar > 2 segundos
- Perfusão em flash
- Extremidades frias/ moteadas
- Hipotensão, de acordo com os critérios de SIRS (quadro 2)
- Diurese < 1 ml/kg/h
Quadro 5 - Estado mental alterado
- Pouca interação com os pais
- Choro inapropriado
- Irritabilidade
- Sonolência
- Confusão
Quadro 6 - Kit de exames
- Gasometria venosa
- Lactato
- Hemograma completo
- PCR
- TP, KTTP
- Creatinina
- Ureia
- Íons: Na, K, Ca iônico, Mg, P
- Bilirrubina Total e frações
- Culturas (quadro 9)
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Manter observação
3h a 6h e reavaliar
para critérios
de SEPSE

Consultar fluxo de
escolha de antibióticos

Quadro 7 - Culturas
Devem ser coletadas em até 60 minutos e antes da administração do antibiótico. Caso não seja
possível a coleta destes exames em até 1 hora, a administração do antibiótico não deverá ser
postergada.
- 2 Hemoculturas de sítios diferentes (1 central e 1 periférica ou 2 periféricas)
- Urocultura e EQU
- Se paciente entubado, coletar secreção traqueal
- LCR se paciente ≤ 2 meses ou na suspeita clínica de meningite
Quadro 8 - Fatores de risco para candidemia
- Cirurgia abdominal recente (< 6 semanas)
- Uso de antibiótico de amplo espectro nos últimos 30 dias
- Uso atual de NPT
- Presenca de cateter venoso central > 15 dias
- Uso crônico de imunossupressor
- Presença de quilotórax / quiloperitôneo

Quadro 9 - Kits de esquema de antibioticoterapia
KIT

IDADE

KIT 1

0 – 60 dias de vida

KIT 2
KIT 3

KIT 4

>60 dias de vida

ANTIBIÓTICO

DOSE DE ATAQUE (para doses
subsequentes, ver posologia
no Taketomo/ Uptodate)

Ampicilina

75 mg/kg

Cefepime

50 mg/kg

Ceftriaxone

100 mg/kg

Vancomicina

15 mg/kg

Cefepime

50 mg/kg

Vancomicina

15 mg/kg

Meropenem

40 mg/kg

Polimixina B

15.000 UI/kg
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Ressuscitação do paciente com sepse grave e choque séptico (1ª hora)
0 minutos
Reconhecer alteração do estado mental ou da perfusão
5 minutos

Pacote sepse pediátrica 1 hora

Monotorização cardíaca, oximetria de pulso, monitorização da temperatura, medir PA 15/15min, medir débito urinário h/h
Ofertar O2 por CN, Máscara não reinalante para manter SatO2>92%
IOT se necessário (Sequência rápida com: Midazolam, Fentanil, Rocurônio)
Estabelecer 2 acessos venosos (EV/IO). Coletar exames

Na ausência de hepatomegalia estertores/crepitação, iniciar bolus SF 20ml/kg. Se RN ou cardiopata bolus 10ml/kg.
Reavaliar após bolus, repetir até 60ml/kg. Se sinais de sobrecarga de volume, interromper a ressuscitação.
Corrigir a hipoglicemia e a hipocalcemia, se houver.
Iniciar ATB

15 minutos

Choque refratário a volume?

Solicitar vaga UTIP
Realizar Ecocardiograma funcional
Iniciar Adrenalina 0,05 – 0,3 mcg/kg/min

Considerar CVC e IOT
Se choque frio (RVS aumentada) -> Adrenalina 0,05 – 0,5mcg/kg/min
Se choque quente (RVS diminuída) -> Noradrenalina 0,05–0,1mcg/kg/min

60 minutos

Choque resistente às catecolaminas?

Iniciar Hidrocortisona 2mg/kg/dose, 6/6h, se fator de risco para Insuficiência Adrenal e /ou se adrenalina > 0,6 mcg/kg/min
por mais de 1h.
Aumentar catecolaminas até 0,6mcg/kg/min
Reavaliar perfil hemodinâminco - Ecocardiograma
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Titular volume e drogas para manter SvO2>70%
Se Hb < 10 mg/dL e sinais de má perfusão, transfundir CHAD
PA Normal
Choque Frio
Sv02<70% ou Hb>10 com adrenalina?

Hipotensão
Choque Frio
Sv02<70% ou Hb>10 com adrenalina?

Hipotensão
Choque Quente
Sv02<70% com noradrenalina?

Iniciar Milrinone (0,75mcg/kg/min),
Nitroglicerina (0,5-1mcg/kg/min),
Nitroprussiato (0,5-1mcg/kg/min) se
perfusão ruim. Se falha, considerar
Levosimendam

Iniciar Noradrenalina
(0,05mcg/kg/min) se atingir PAD normal.
Considerar Levosimedan ou Milrinone
se IC<3.3L/min/m2

Se euvolêmico, acrescentar
Vasopressina (0,01-0,48 UI/kg/h). Se
hipovolêmico, acrescentar Adrenalina,
Levosimedan, Dobutamina
(0,5-1mcg/kg/min)

Choque persistentemente resistente às catecolaminas?

Descartar / Corrigir pneumotórax, derrame pericárdio, PIA>12mmHg
Monitorização da RVS e do IC>3,3 e <6L/min/m2

Choque Refratário?
ECMO

Fonte: Adaptado The American College of Critical Care Medicine Clinical Practice Parameters for Hemodynamic Support of Pediatric and Neonatal
Septic Shock. Critical Care Medicine 2017.

Reversão do choque séptico
• Normalização da PA
• TEC < 3 seg
• SvO₂ > 70 %
• IC 3,5 – 6 lmin/m2
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PROTOCOLO
PA 0161

SEPSE PEDIÁTRICAFluxograma
– HOSPITALdeDA
CRIANÇA SANTO
(HCSA)
antibioticoterapia
na ANTÔNIO
sepse pediátrica

Este fluxograma pertence ao Protocolo Assistencial Institucional PA 0161, disponível no sistema SA.

Se paciente com crescimento de KPC nas culturas, consultar protocolo de infecção por KPC disponível na Intranet.

TRATAMENTO DE SEPSE NEONATAL PRECOCE
(< 72H DE VIDA)

CÓDIGO DO
PROTOCOLO
PA 0207

Fluxograma de antibioticoterapia sepse neonatal

TABELA 1: SINTOMAS DE SEPSE

TABELA 4: AVALIAÇÃO COMPLETA
TABELA 6: DOSE DOS ANTIBIÓTICOS
-2 amostras HMC;
KIT Neo 1 :Ampicilina + Gentamicina
-HMG + plaquetas;
KIT Neo 2: Ampicilina + Cefepime
-PCR;
Gentamicina
-RX tórax (se sintomas respiratórios);
Idade Pós
Dose
Intervalo
-PL.
Natal
IG
TABELA 2: SINAIS DE CORIOAMNIONITE MATERNA
mg/kg/dose (horas)
(dias)
Contra-indicação
PL:
1) Febre materna 48 antes do parto sem causa (>38°C) com 2 ou
-Plaquetas <60.000µl;
mais dos abaixo:
0a7
5
48
≤29
-Leucócitos > 15.000 mm3;
-Distúrbio Hemorrágico;
8 a 28
4
36
-FC materna>100 bpm;
-HPPRN em NO;
≥29
4
24
-FC fetal > 160 bpm;
-Dreno de Tórax;
0a7
4,5
36
30 a 34
-Útero doloroso ou odor forte do Líquido Amniótico;
-Instabilidade hemodinâmica ou resp. grave.
Ou:
≥8
4
24
Tabela Volume/Frascos HMC
2)Obstetra iniciou ATB para a mãe para Endometrite/Corioamnionite
≥35
todos
4
24
Peso
Frasco 1 Frasco 2
TABELA 3: FATORES DE RISCO RN
Cefepime
-Mãe colonizada por EGB sem profilaxia adequada;
Coleta por F. risco 1 a 2ml
≤1000g
Idade Pós
-Procedimento medicina fetal <72h antes do parto;
Dose mg/kg/ Intervalo
Irá iniciar ATB
1ml
1ml
Natal
IG
-Bolsa Rota > 18h;
dose
(horas)
(dias)
1001
a
2000g
1ml
1
a
2ml
-ITU materna sem tratamento ou iniciado a <72h antes do parto;
Instabilidade Térmica
Bradicardia
Apneia
Intolerância Alimentar
Piora do Desconforto Respiratório

Intolerância a Glicose
Instabilidade Hemodinâmica
Hipoatividade/Letargia
Má perfusão Periférica

-Febre materna < 48h antes do parto sem critério de Corioamnionite; ≥ 2000g
2 a 3ml
- Cerclagem;
Score Rodwell Hemograma
-Trabalho de
parto
gestacional
Semanas.
Livro
deidade
Protocolos
da UTI<35
Pediátrica
do Hospital da Criança Santo Antônio
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Critérios
TABELA 4.1: V. DE REFERÊNCIA PARA NEUTRÓFILOS( mm3) I:T >0,2
Neutropenia
Neutrofilia
↑Neutrófilos Neutrofilia/Neutropenia
Imaturos

2 a 3ml

Pontos
1
1

Qualquer

28

30*

12

>28

50

12

* Meningite, Pseudomonas e
Enterobacter: Preferir 50 mg/kg/dose

Tabela 1: Sintomas de Sepse
Instabilidade Térmica

Intolerância à Glicose

Bradicardia

Instabilidade Hemodinâmica

Apneia

Hipoatividade/Letargia

Intolerância Alimentar

Má Perfusão Periférica

Piora do Desconforto Respiratório
Tabela 2: Sinais de Corioamnionite Materna
1) Febre materna 48h antes do parto sem causa (>38ºC) com 2 ou mais dos abaixo:
- Leucócitos > 15.000 mm3
- FC materna > 100 bpm
- FC fetal > 160 bpm
- Útero doloroso ou odor forte do Líquido Amniótico.
Ou:
2) Obstetra iniciou ATB para a mãe para Endometrite/Corioamnionite

Tabela 3: Fatores de risco RN
- Mãe colonizada por EGB sem profilaxia adequada
- Procedimento medicina fetal <72h antes do parto
- Bolsa Rota > 18h
- ITU materna sem tratamento ou iniciado a <72h antes do parto
- Febre materna < 48h antes do parto sem critério de Corioamnionite
- Cerclagem
- Trabalho de parto idade gestacional < 35 semanas.

Tabela 4: Avaliação completa
- 2 amostras HMC
- HMG + plaquetas
- PCR
- RX tórax (se sintomas respiratórios)
- PL.
Contraindicação PL:
- Plaquetas < 60.000 µl
- Distúrbio Hemorrágico
- HPPRN em NO
- Dreno de Tórax
- Instabilidade hemodinâmica ou resp. grave.
Tabela Volume/Frascos HMC
Peso
≤ 1000g
1001 a 2000 g
≥ 2000 g

Coleta por F. risco
Irá iniciar ATB

Frasco 1

Frasco2

1 a 2 ml

-

1 ml

1 ml

1 ml

1 a 2 ml

2 a 3 ml

2 a 3 ml
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Score Rodwell Hemograma
Critérios

Pontos

I:T>0,2

1

Neutrofilia/Neutropenia

1

Neut. Imaturos/Maturos >0,3

1

Neut. Imaturos Aumentados

1

Leucócitos  ou 
- Diminuídos <5000/mm3
- Aumentados:
Nasc.: 25.000/mm3
12-24h: 30.000/mm3
48h: 21.000/mm3

1

Alterações Degenerativas PMN:
- Vacuolização
- Granulações Tóxicas

1

Plaquetopenia < 100.000 mm3

1

Interpretação
Score ≤ 2
Sepse Improvável
Score 3 ou 4 Sepse Provável
Score ≥ 5
Sepse Muito Provável

Tabela 4.1: V. de referência para neutrófilos (mm3)
Neutropenia
PN ≤ 1,5 Kg

PN > 1,5 Kg

Neutrofilia
PN ≤ 1,5 Kg

PN > 1,5 Kg

Neutrófilos
Imaturos

Nascimento

< 500

< 1800

> 6300

> 5400

> 1100

12h vida

< 1800

< 7800

> 12400

> 14500

> 1500

24h vida

< 2200

<7000

> 14000

>12600

> 1280

36h vida

< 1800

< 5400

> 11600

> 10600

> 1100

48h vida

< 1100

< 300

> 6000

> 7200

> 600

60h vida

< 1100

< 300

> 6000

> 7200

> 600

72h vida

< 1100

< 1800

> 6000

> 7000

> 550

120h vida

< 1100

< 1800

> 6000

> 5400

> 500

4º ao 28ºd

< 1100

< 1800

> 6000

> 5400

> 500

Monroe et al (1979), Moutinho et al (1994)
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Tabela 5: Indicação de Profilaxia EGB
1. Cultura positiva para EGB entre 35 e 37 semanas IG
2. EGB bacteriúria em qualquer momento da gestação
3. Gestante com histórico de RN anterior com doença por EGB.
Gestante sem "Screening" para EGB indicar profilaxia se:
1. Parto antes de 37 semanas IG
2. Ruprema >18h
3. Temperatura intraparto ≥ 38ºC.
Tabela 6: Dose dos Antibióticos
Kit Neo 1: Ampicilina + Gentamicina
Kit Neo 2: Ampicilina + Cefepime
Gentamicina
IG

≤ 29

30 a 34
≥ 35

Idade Pós-Natal (dias)

Dose mg/kg/dose

Intervalos (horas)

0a7

5

48

8 a 28

4

36

≥ 29

4

24

0a7

4,5

36

≥8

4

24

todos

4

24

Idade Pós-Natal (dias)

Dose mg/kg/dose

Intervalos (horas)

28

30*

12

>28

50

12

Dose mg/kg/dose

Intervalos (horas)

Cefepime
IG
Qualquer

* Meningite, Pseudomonas e Enterobacter: Preferir 50mg/kg/dose 12/12h
Ampicilina
IG
≤ 29

30 a 36

37 a 44
45

Idade Pós-Natal (dias)
0 a 28

12

>28

8

0 a 14

12

>14

50*

8

0a7

12

>7

8

Todas

6

* Meningite por EGB considerar: ≤ 7 dias de vida 200 a 300 mg/kg/dia 8/8h
> 7 dias de vida 300 mg/kg/dia 6/6h
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Dose inicial
• 15mg/kg/dose 6/6 h.
• 20mg/kg/dose 6/6 h em casos de sepse grave por provável S. aureus (lesão de pele/tecidos moles documentada
ou hemocultura com bacterioscópico com gram positivo em aglomerado).
• Dose máxima: 100mg/kg/dia ou 3600mg/dia
Monitorização
• O ajuste deve ser realizado preferencialmente por software de análise
Para germes Oxacilina sensível,
farmacocinética/farmacodinâmica desenvolvido por modelo Bayesiano.
SEMPRE usar Oxacilina.
• Possibilita terapêutica individualizada conforme idade, peso e funPara germes com MIC ≥ 2, não
utilizar vancomicina. Discutir melhor
ção renal.
opção terapêutica com SCIH.
•R
 ealizar treinamento para o uso do software.
• Na ausência do software, utilizar concentração mínima para monitorização, coletar no máximo 1 h antes da 4ª dose.
• No caso de intervalos de administração longos (12/12 h ou 24/24 h), coletar nível uma vez ao dia.
• Pacientes estáveis: a cada 3 dias.
• Pacientes instáveis: diário (se 3 doses estáveis, possibilidade de espaçar).
Alvo terapêutico
•S
 oftware Bayesiano:
• Parâmetro a ser atingido: AUC/MIC 400 a 600.
• Nível sérico:
• Alvo de 10 a 15 mcg/ml.
Ajustes de dose
Nível sérico
(mcg/ml)
< 10
10-15

16-20

Dose diária
(mg/kg/dia)

Ajuste

> 60

Aumentar 10 mg/kg/dia

< 60

Reduzir o intervalo

Qualquer

Manter

> 60

Reduzir 10 mg/kg/dia

< 60

Aumentar intervalo

> 60

Novo NS em 12h, reiniciar quando NS ≤
15. Reduzir 10 mg/Kg/dia

< 60

Novo NS em 12h, reiniciar quando NS ≤
15. Reduzir 1 intervalo

> 60

Novo NS em 12h, reiniciar quando NS ≤
15. Reduzir dose em 20 mg/Kg/dia

≤ 60

Novo NS em 12h, reiniciar quando NS ≤
15. Reduzir 2 intervalos

21-25

>25

Obs 1: a dose mínima terapêutica é de 15 mg/kg/dose.
Obs 2: só aumentar para intervalos maiores que 6/6 h no caso de doses < 60mg/kg/dia. Caso contrário, ajustar apenas a dose, desde que essa
seja no mínimo 15 mg/kg/dose.
Obs 3: os intervalos devem ser aumentados de 6/6 h para 8/8 h, de 8/8 h para 12/12 h e de 12/12 h para 24/24 h, progressivamente, conforme
necessidade de ajuste.

Doses em Neonatologia conforme idade cronológica e peso
• Idade < 7 dias:
- < 1200 g: 15 mg/kg/dose a cada 24 horas
-1
 200-2000 g: 10-15 mg/kg/dose a cada 12 – 18 horas
->
 2000 g: 10-15 mg/kg/dose a cada 8 – 12 horas
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• Idade > 7 dias:
- < 1200 g: 15 mg/kg/dose a cada 24 horas
- 1200-2000 g: 10-15 mg/kg/dose a cada 8 – 12 horas
- > 2000 g: 10-15 mg/kg/dose a cada 6 – 8 horas
• Idade > 28 dias:
- 15 mg/kg/dose a cada 6 horas.
- Dose diária máxima de 4000 g.
Doses em Neonatologia conforme idade cronológica e idade gestacional
• Infecções leves/moderadas: 10 mg/kg/dose
• Infecções graves e meningite: 15 mg/kg/dose
- IG ≤ 29 sem: 0-28 dias 12/12 h
- > 28 dias 8/8 h
- IG 30-36 sem: 0-14 dias 12/12 h
- >14 dias 8/8 h
- IG 37-44 sem: 0-7 dias 12/12 h
- >7 dias 8/8 h
- IG > 45 sem: todas as idades 6/6 h
Avaliação da função renal
• Relação AUC/MIC > 800 e níveis séricos >15 estão associados à maior incidência de insuficiência renal aguda e
devem ser evitados.
• Medir Cr de base no Dzero e repetir a cada 3-5 dias.
• Se nível sérico supraterapêutico, repetir Cr e, no caso de elevação, aumentar a frequência de verificação.
• Doses conforme Clearance de Cr
- Clearance 30-50 ml/min: 15 mg/kg/dose de 12/12 horas.
- Clearance 10-29 ml/min: 15 mg/kg/dose a cada 18 – 24 horas.
- Clearance < 10 ml/min: 15 mg/kg/dose e intervalo conforme NS.
Pacientes em diálise peritoneal: 15 mg/kg/dose e intervalo conforme NS.
Pacientes em hemodiálise contínua: 15 mg/kg/dose a cada 12/12 horas, monitorando NS.
Hemodiálise intermitente: 15 mg/kg/dose e intervalo conforme o NS.
Hemodiálise intermitente de alto fluxo: dosar o NS antes da HD e administrar vancomicina após a HD.
Ototoxicidade
•N
 ão é indicada investigação em pacientes recebendo monoterapia com vancomicina.
• Investigação indicada em pacientes que recebem concomitantemente outras drogas ototóxicas (ex.: aminoglicosídeos).
Red Man Syndrome
• Prevenção: administração em uma taxa não superior a 10 mg/min.
• Drogas associadas: os mastócitos são mais facilmente ativados quando a vancomicina é administrada em combinação com outros medicamentos (ex.: opioides, contraste, curarizantes, succinilcolina, barbitúricos, ciprofloxacino).
• Pré-medicação (anti-histamínicos): indicada nos casos em que é necessária infusão em uma taxa maior do que
a recomendada.
• Manejo dos casos severos: difenidramina, ranitidina, push.
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Anexo 1 - PIM 2
O PIM2 é coletado no momento da admissão do paciente na UTIP. Deve ser usado o primeiro valor de cada variável descrita a seguir, mensurada do primeiro contato até uma hora após a chegada do paciente na UTIP. No caso de falta de informação, deve-se
registrar “zero”, exceto para pressão arterial sistólica, que deve ser registrada como 120.

1. Pressão Arterial Sistólica, mmHg (não sabido = 120)1
2. Reação pupilar à luz (> 3mm e ambas fixas = 1; outro ou não sabido = 0)2
3. PaO₂, mmHg (não sabido = 0) e FiO₂ no momento da PaO₂ (não sabido = 0)
4. Excesso de base, mmol/l (não sabido = 0)
5. Ventilação mecânica em qualquer momento durante a primeira hora na UTI (não = 0; sim = 1)3
6. Admissão eletiva em UTI (não = 0; sim = 1)4
7. Recuperação de cirurgia ou procedimento como razão principal para admissão na UTI (não = 0; sim = 1)5
8. Admissão após by-pass cardíaco (não = 0; sim = 1)6
9. Diagnósticos de alto risco (registre o número associado ao diagnóstico; se em dúvida, marque 0):
(0) Nenhum
(1) Parada cardíaca precedendo admissão na UTI7
(2) Imunodeficiência severa combinada
(3) Leucemia ou linfoma após primeira indução
(4) Hemorragia cerebral espontânea8
(5) Cardiomiopatia ou miocardite
(6) Síndrome do coração esquerdo hipoplásico9
(7) Infecção pelo HIV
(8) Falência hepática como razão principal para admissão na UTI10
(9) Doença neurodegenerativa11

10. Diagnósticos de baixo risco (registre o número associado ao diagnóstico; se em dúvida, marque 0):
(0) Nenhum
(1) Asma como razão principal para admissão na UTI
(2) Bronquiolite como razão principal para admissão na UTI12
(3) Crupe como razão principal para admissão na UTI
(4) Apneia obstrutiva do sono como razão principal para admissão na UTI13
(5) Cetoacidose diabética como razão principal para admissão na UTI
Regras de codificação

1. Registrar 0 se paciente em parada cardíaca, 30 se choque ou pressão arterial tão baixa que não pode ser aferida.
2. Reação pupilar à luz é usada como um índice de função cerebral. Não registrar um achado anormal se este
estiver relacionado a drogas, toxinas ou lesão ocular local.
3. Ventilação mecânica inclui CPAP por máscara ou nasal ou BIPAP ou ventilação por pressão negativa.
4. Admissão eletiva. Inclui admissão eletiva após cirurgia eletiva ou admissão para um procedimento eletivo (ex:
inserção de acesso central). Uma admissão em UTI eletiva ou uma cirurgia eletiva são consideradas eletivas
caso possam ser postergadas por mais de 6 horas, sem efeito adverso ao paciente.
5. Recuperação de cirurgias ou procedimentos incluem radiologia intervencionista ou cateterismo cardíaco. Não
incluem pacientes admitidos do bloco cirúrgico em que a recuperação da cirurgia não é a causa principal para
admissão na UTI (ex: paciente com traumatismo cranioencefálico que é admitido do bloco cirúrgico após inserção de cateter para monitorização de pressão intracraniana, neste caso a razão principal para admissão na UTI
é o traumatismo cranioencefálico).
6. Bypass cardíaco. Esses pacientes também devem ser codificados como recuperação de cirurgia.
7. Parada cardíaca precedendo internação na UTI inclui parada cardíaca intra e extra-hospitalar. Devem ser consideradas também atividade cardíaca sem pulso ou a necessidade de compressão cardíaca externa. Não incluir
história prévia de parada cardíaca.
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8. Hemorragia cerebral deve ser espontânea (ex: causada por um aneurisma ou malformação arteriovenosa). Não
incluir hemorragia cerebral traumática ou hemorragia intracraniana que não seja intracerebral (ex: hemorragia
subdural).
9. Síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Qualquer idade, mas inclui apenas casos em que um procedimento
de Norwood é ou foi necessário no período neonatal para sobrevivência.
10. Falência hepática aguda ou crônica deve ser a principal razão para admissão na UTI. Inclui pacientes admitidos
para recuperação de transplante hepático por falência renal aguda ou crônica.
11. Doença neurodegenerativa. Requer história de perda progressiva de marcos neurológicos ou um diagnóstico
em que esta ocorrência é inevitável.
12. Bronquiolite. Inclui crianças que apresentam disfunção respiratória ou apneia central em que o diagnóstico de
base é bronquiolite.
13. Apneia obstrutiva do sono. Inclui pacientes admitidos após amigdalectomia e/ou adenoidectomia, em que a
apneia obstrutiva do sono é a causa principal de admissão na UTI (esses pacientes também devem ser codificados como pós-cirúrgicos).

Referências:
1. SLATER, A. et al. PIM 2 : a revised version of the Paediatric Index of Mortality. Intensive Care Med. 2003;29:278-85.
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Anexo 2 - Morte Encefálica
ANEXO I DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.173/2017
MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA
METODOLOGIA

A morte encefálica (ME) é estabelecida pela perda definitiva e irreversível das funções do encéfalo por causa conhecida, comprovada e capaz de provocar o quadro clínico.
O diagnóstico de ME é de certeza absoluta. A determinação da ME deverá ser realizada de forma padronizada, com
especificidade de 100% (nenhum falso diagnóstico de ME). Qualquer dúvida na determinação de ME impossibilita esse
diagnóstico.
Os procedimentos para determinação da ME deverão ser feitos em todos os pacientes em coma não perceptivo e
apneia, independentemente da condição de doador ou não de órgãos e tecidos.
Para o diagnóstico de ME, é essencial que todas as seguintes condições sejam observadas:
1) Pré-requisitos
a) Presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar a ME.
b) Ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de ME.
c) Tratamento e observação em ambiente hospitalar pelo período mínimo de seis horas. Quando a causa primária do
quadro for encefalopatia hipóxico-isquêmica, esse período de tratamento e observação deverá ser de, no mínimo, 24
horas.
d) Temperatura corporal (esofagiana, vesical ou retal) superior a 35°C, saturação arterial de oxigênio acima de 94% e
pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 mmHg ou pressão arterial média maior ou igual a 65 mmHg para adultos, ou conforme a tabela a seguir para menores de 16 anos:
Pressão Arterial
Idade

Sistólica (mmHg)

PAM (mmHg)

Até 5 meses incompletos

60

43

De 5 meses a 2 anos incompletos

80

60

De 2 anos a 7 anos incompletos

85

62

De 7 a 15 anos

90

65

2) Dois exames clínicos – para confirmar a presença do coma e a ausência de função do tronco encefálico em todos
os seus níveis, com intervalo mínimo de acordo com a Resolução.
3) Teste de apneia – para confirmar a ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros
respiratórios em presença de PaCO₂ superior a 55 mmHg.
4) Exames complementares – para confirmar a ausência de atividade encefálica, caracterizada pela falta de perfusão
sanguínea encefálica, de atividade metabólica encefálica ou de atividade elétrica encefálica.

PRÉ-REQUISITOS
A. Presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de provocar quadro clínico
O diagnóstico da lesão causadora do coma deve ser estabelecido pela avaliação clínica e confirmada por exames
de neuroimagem ou por outros métodos diagnósticos. A incerteza da presença de uma lesão irreversível, ou da sua
causa, impossibilita a determinação de ME. Um período mínimo de observação e tratamento intensivo em ambiente
hospitalar de seis horas após o estabelecimento do coma deverá ser respeitado. Quando a encefalopatia hipóxico-isquêmica for a causa primária do quadro, deverá ser aguardado um período mínimo de 24 horas após a parada
cardiorrespiratória ou reaquecimento na hipotermia terapêutica, antes de iniciar a determinação de ME.
B. Ausência de fatores que possam confundir o quadro clínico
Os fatores listados a seguir, quando graves e não corrigidos, podem agravar ou ocasionar coma. A equipe deverá
registrar no prontuário do paciente sua análise justificada da situação e tomar medidas adequadas para correção das
alterações antes de iniciar determinação de ME.
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1) Distúrbio hidroeletrolítico, ácido-básico/endócrino e intoxicação exógena graves
Na presença ou suspeita de alguma dessas condições, caberá à equipe responsável pela determinação da ME definir se
essas anormalidades são capazes de causar ou agravar o quadro clínico, a consequência da ME ou somática. A hipernatremia grave refratária ao tratamento não inviabiliza determinação de ME, exceto quando é a única causa do coma.
2) Hipotermia (temperatura retal, vesical ou esofagiana inferior a 35°C)
A hipotermia grave é fator confundidor na determinação de ME, pois reflexos de tronco encefálico podem desaparecer
quando a temperatura corporal central é menor ou igual a 32°C.
É essencial que seja corrigida a hipotermia até alcançar temperatura corporal (esofagiana, vesical ou retal) superior a
35°C, antes de iniciar-se a determinação de ME.
3) Fármacos com ação depressora do Sistema Nervoso Central (FDSNC) e bloqueadores neuromusculares (BNM)
Quando os FDSNC (fenobarbital, clonidina, dexmedetomidina, morfina e outros) e BNM forem utilizados nas condições a seguir especificadas, deverão ser tomados os seguintes cuidados antes de iniciar a determinação de ME:
a) Quando utilizados em doses terapêuticas usuais, não provocam coma não perceptivo, não interferindo nos procedimentos para determinação de ME.
b) Quando utilizados em infusão contínua em pacientes com função renal e hepática normais e que não foram submetidos à hipotermia terapêutica, nas doses usuais para sedação e analgesia, será necessário aguardar um intervalo
mínimo de quatro a cinco meias-vidas após a suspensão dos fármacos, antes de iniciar procedimentos para determinação de ME.
c) Quando os FDSNC e BNM forem utilizados na presença de insuficiência hepática, de insuficiência renal, e utilização de hipotermia terapêutica, ou quando há suspeita de intoxicação por uso em doses maiores que as terapêuticas
usuais, ou por metabolização/eliminação comprometida, deve-se aguardar tempo maior que cinco meias-vidas do
fármaco. Esse tempo deverá ser definido de acordo com a gravidade das disfunções hepáticas e renais, das doses
utilizadas e do tempo de uso, para que haja certeza que ocorreu a eliminação/metabolização dos fármacos ou pela
constatação que seu nível sérico se encontra na faixa terapêutica ou abaixo dela.
d) Nas condições anteriormente citadas, deverá ser dada preferência a exames complementares que avaliam o fluxo
sanguíneo cerebral, pois o EEG sofre significativa influência desses agentes nessas situações.

EXAME CLÍNICO
A. Coma não perceptivo
Estado de inconsciência permanente com ausência de resposta motora supraespinhal a qualquer estimulação, particularmente dolorosa intensa em região supraorbitária, trapézio e leito ungueal dos quatro membros. A presença de
atitude de descerebração ou decorticação invalida o diagnóstico de ME. Poderão ser observados reflexos tendinosos
profundos, movimentos de membros, atitude em opistótono ou flexão do tronco, adução/elevação de ombros, sudorese, rubor ou taquicardia, ocorrendo espontaneamente ou durante a estimulação. A presença desses sinais clínicos
significa apenas a persistência de atividade medular e não invalida a determinação de ME.
B. Ausência de reflexos de tronco cerebral
1) Ausência do reflexo fotomotor – as pupilas deverão estar fixas e sem resposta à estimulação luminosa intensa
(lanterna), podendo ter contorno irregular, diâmetros variáveis ou assimétricos.
2) Ausência de reflexo córneo-palpebral – ausência de resposta de piscamento à estimulação direta do canto lateral inferior da córnea com gotejamento de soro fisiológico gelado ou algodão embebido em soro fisiológico ou água
destilada.
3) Ausência do reflexo oculocefálico– ausência de desvio do(s) olho(s) durante a movimentação rápida da cabeça no
sentido lateral e vertical. Não realizar em pacientes com lesão de coluna cervical suspeitada ou confirmada.
4) Ausência do reflexo vestíbulo-calórico– ausência de desvio do(s) olho(s) durante um minuto de observação, após
irrigação do conduto auditivo externo com 50 a 100 ml de água fria (± 5 °C), com a cabeça colocada em posição supina
e a 30°. O intervalo mínimo do exame entre ambos os lados deve ser de três minutos. Realizar otoscopia prévia para
constatar a ausência de perfuração timpânica ou oclusão do conduto auditivo externo por cerume.
5) Ausência do reflexo de tosse – ausência de tosse ou bradicardia reflexa à estimulação traqueal com uma cânula
de aspiração.
Na presença de alterações morfológicas ou orgânicas, congênitas ou adquiridas, que impossibilitam a avaliação bilateral dos reflexos fotomotor, córneo-palpebral, oculocefálico ou vestíbulo-calórico, sendo possível exame em um dos
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lados e constatada ausência de reflexos do lado sem alterações morfológicas, orgânicas, congênitas ou adquiridas,
dar-se-á prosseguimento às demais etapas para determinação de ME. A causa dessa impossibilidade deverá ser
fundamentada no prontuário.

TESTE DE APNEIA
A realização do teste de apneia é obrigatória na determinação da ME. A apneia é definida pela ausência de movimentos respiratórios espontâneos, após a estimulação máxima do centro respiratório pela hipercapnia (PaCO₂ superior
a 55 mmHg). A metodologia proposta permite a obtenção dessa estimulação máxima, prevenindo a ocorrência de
hipóxia concomitante e minimizando o risco de intercorrências.
Na realização dos procedimentos de determinação de ME, os pacientes devem apresentar temperatura corporal (esofagiana, vesical ou retal) superior a 35°C, saturação arterial de oxigênio acima de 94% e pressão arterial sistólica maior
ou igual a 100 mmHg ou pressão arterial média maior ou igual a 65 mmHg para adultos, ou conforme a tabela a seguir
para menores de 16 anos:
Pressão Arterial
Idade

Sistólica (mmHg)

PAM (mmHg)

Até 5 meses incompletos

60

43

De 5 meses a 2 anos incompletos

80

60

De 2 anos a 7 anos incompletos

85

62

De 7 a 15 anos

90

65

A. Técnica
1) Ventilação com FiO₂ de 100% por, no mínimo, 10 minutos para atingir PaO₂ igual ou maior a 200 mmHg e PaCO₂
entre 35 e 45 mmHg.
2) Instalar oxímetro digital e colher gasometria arterial inicial (idealmente por cateterismo arterial).
3) Desconectar ventilação mecânica.
4) Estabelecer fluxo contínuo de O₂ por um cateter intratraqueal ao nível da carina (6 l/min), ou tubo T (12 l/min) ou
CPAP (até 12 l/min + até 10 cm H₂O).
5) Observar a presença de qualquer movimento respiratório por oito a dez minutos. Prever elevação da PaCO₂ de 3
mmHg/min em adultos e de 5 mmHg/min em crianças para estimar o tempo de desconexão necessário.
6) Colher gasometria arterial final.
7) Reconectar ventilação mecânica.
B. Interrupção do teste
Caso ocorra hipotensão (PA sistólica < 100 mmHg ou PA média < que 65 mmHg), hipoxemia significativa ou arritmia
cardíaca, deverá ser colhida uma gasometria arterial e reconectado o respirador, interrompendo-se o teste. Se o
PaCO₂ final for inferior a 56 mmHg, após a melhora da instabilidade hemodinâmica, deve-se refazer o teste.
C. Interpretação dos resultados
1) Teste positivo (presença de apneia) – PaCO₂ final superior a 55 mmHg, sem movimentos respiratórios, mesmo
que o teste tenha sido interrompido antes dos dez minutos previstos.
2) Teste inconclusivo– PaCO₂ final menor que 55 mmHg, sem movimentos respiratórios.
3) Teste negativo (ausência de apneia) – presença de movimentos respiratórios, mesmo débeis, com qualquer valor
de PaCO₂. Atentar para o fato de que em pacientes magros ou crianças os batimentos cardíacos podem mimetizar
movimentos respiratórios débeis.
D. Formas alternativas de realização do teste de apneia
Em alguns pacientes, as condições respiratórias não permitem a obtenção de uma persistente elevação da PaCO₂,
sem hipóxia concomitante. Nessas situações, pode-se realizar teste de apneia utilizando a seguinte metodologia, que
considera as alternativas para pacientes que não toleraram a desconexão do ventilador:
1) Conectar ao tubo orotraqueal uma “peça em T” acoplada a uma válvula de pressão positiva contínua em vias aéreas
(CPAP – continuous positive airway pressure) com 10 cm H₂O e fluxo de oxigênio a 12 l/minuto.
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2) Realizar teste de apneia em equipamento específico para ventilação não invasiva, que permita conexão com fluxo de
oxigênio suplementar, colocar em modo CPAP a 10 cm H₂O e fluxo de oxigênio entre 10-12 l/minuto. O teste de apneia
não deve ser realizado em ventiladores que não garantam fluxo de oxigênio no modo CPAP, o que resulta em hipoxemia.

EXAMES COMPLEMENTARES
O diagnóstico de ME é fundamentado na ausência de função do tronco encefálico confirmado pela falta de seus
reflexos ao exame clínico e de movimentos respiratórios ao teste de apneia. É obrigatória a realização de exames
complementares para demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de perfusão sanguínea ou de atividade elétrica
ou metabólica encefálica e obtenção de confirmação documental dessa situação. A escolha do exame complementar
levará em consideração a situação clínica e as disponibilidades locais, devendo ser justificada no prontuário.
Os principais exames a ser executados em nosso meio são os seguintes:
1) Angiografia cerebral – após cumpridos os critérios clínicos de ME, a angiografia cerebral deverá demonstrar ausência de fluxo intracraniano. Na angiografia com estudo das artérias carótidas internas e vertebrais, essa ausência
de fluxo é definida por ausência de opacificação das artérias carótidas internas, no mínimo, acima da artéria oftálmica
e da artéria basilar, conforme as normas técnicas do Colégio Brasileiro de Radiologia.
2) Eletroencefalograma – constatar a presença de inatividade elétrica ou silêncio elétrico cerebral (ausência de
atividade elétrica cerebral com potencial superior a 2 μV), conforme as normas técnicas da Sociedade Brasileira de
Neurofisiologia Clínica.
3) Doppler Transcraniano – constatar a ausência de fluxo sanguíneo intracraniano pela presença de fluxo diastólico
reverberante e pequenos picos sistólicos na fase inicial da sístole, conforme estabelecido pelo Departamento Científico de Neurossonologia da Academia Brasileira de Neurologia.
4) Cintilografia, SPECT Cerebral – ausência de perfusão ou metabolismo encefálico, conforme as normas técnicas da
Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear.
A metodologia a ser utilizada na realização do exame deverá ser específica para determinação de ME, e o laudo deverá ser elaborado por escrito e assinado por profissional com comprovada experiência e capacitado no exame nessa
situação clínica.
Em geral, exames que detectam a presença de perfusão cerebral, como angiografia cerebral e doppler transcraniano,
não são afetados pelo uso de drogas depressoras do sistema nervoso central ou distúrbios metabólicos, sendo os
mais indicados quando essas situações estão presentes. A presença de perfusão sanguínea ou atividade elétrica
cerebral significa a existência de atividade cerebral focal residual. Em situações de ME, a repetição desses exames
após horas ou dias constatará inexoravelmente o desaparecimento dessa atividade residual. Em crianças lactentes,
especialmente com fontanelas abertas e/ou suturas patentes, na encefalopatia hipóxico-isquêmica ou após craniotomias descompressivas, pode ocorrer persistência de fluxo sanguíneo intracraniano, mesmo na presença de ME,
sendo eletroencefalograma o exame mais adequado para determinação de ME.
Um exame complementar compatível com ME realizado na presença de coma não perceptivo, previamente ao exame
clínico e teste de apneia para determinação da ME, poderá ser utilizado como único exame complementar para essa
determinação.
Outras metodologias, além das citadas, não têm ainda comprovação científica da sua efetividade na determinação
de ME.

REPETIÇÃO DO EXAME CLÍNICO (2º EXAME)
Na repetição do exame clínico (segundo exame) por outro médico, será utilizada a mesma técnica do primeiro exame.
Não é necessário repetir o teste de apneia quando o resultado do primeiro teste for positivo (ausência de movimentos
respiratórios na vigência de hipercapnia documentada).
O intervalo mínimo de tempo a ser observado entre 1º e 2º exame clínico é de uma hora nos pacientes com idade igual
ou maior a dois anos de idade. Nas demais faixas este intervalo é variável, devendo ser observada a seguinte tabela:
Faixa Etária

Intervalo Mínimo (horas)

7 dias (recém-nato a termo) até 2 meses incompletos

24

De 2 a 24 meses incompletos

12

Mais de 24 meses

1
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A EQUIPE MÉDICA
Nenhum médico responsável por realizar procedimentos de determinação da ME poderá participar de equipe de retirada e transplante, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei nº 9.434/1997 e no Código de Ética Médica.
A Direção Técnica de cada hospital deverá indicar os médicos capacitados a realizar e interpretar os procedimentos e
exames complementares para determinação de ME em seu hospital, conforme estabelecido no art. 3º da Resolução.
Essas indicações e suas atualizações deverão ser encaminhadas para a CET.
São considerados capacitados médicos com no mínimo um ano de experiência no atendimento de pacientes em
coma, que tenham acompanhado ou realizado pelo menos dez determinações de ME e realizado treinamento específico para esse fim em programa que atenda às normas determinadas pelo Conselho Federal de Medicina.
Na ausência de médico indicado pela Direção Técnica do Hospital, caberá à CET de sua Unidade Federativa indicar esse
profissional e à Direção Técnica do Hospital, disponibilizar as condições necessárias para sua atuação.

COMUNICAÇÃO AOS FAMILIARES OU RESPONSÁVEL LEGAL
Os familiares do paciente ou seu responsável legal deverão ser adequadamente esclarecidos, de forma clara e inequívoca, sobre a situação crítica do paciente, o significado da ME, o modo de determiná-la e também sobre os resultados
de cada uma das etapas de sua determinação. Esse esclarecimento é de responsabilidade da equipe médica assistente do paciente ou, na sua impossibilidade, da equipe de determinação da ME.
Será admitida a presença de médico de confiança da família do paciente para acompanhar os procedimentos de
determinação de ME, desde que a demora no comparecimento desse profissional não inviabilize o diagnóstico. Os
contatos com o médico escolhido serão de responsabilidade dos familiares ou do responsável legal. O profissional
indicado deverá comparecer nos horários estabelecidos pela equipe de determinação da ME.
A decisão quanto à doação de órgãos somente deverá ser solicitada aos familiares ou responsáveis legais do paciente
após o diagnóstico da ME e a comunicação da situação a eles.

FUNDAMENTOS LEGAIS
A metodologia de determinação de morte encefálica é fundamentada nas normas legais discriminadas a seguir:
1) Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.
2) Lei nº 11.521, de 18 de setembro de 2007.
3) Decreto nº 9.175, de 18 de outubro de 2017.
4) Resolução do CFM nº 1.826, de 6 de dezembro de 2007.

Referências:
1. LUCAS, F. J. C; BRAGA, N. I. O.; SILVADO, C. E. S. Recomendações técnicas para o registro do eletrencefalograma na suspeita da
morte encefálica. Arq Neuropsiquiatr. 1998;56(3b):697-702.
2. LANGE, M. C. et al. Diretrizes brasileiras para o uso do ultrassom transcraniano como teste diagnóstico de confirmação de morte
cerebral. Arq Neuropsiquiatr. 2012 May;70(5):373-80.
3. LANG, C. J.; HECKMANN, J. G. Apnea testing for the diagnosis of brain death. Acta Neurol Scand. 2005 Dec;112(6):358-69.
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.173/2017
TERMO DE DECLARAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA
A equipe médica que determinou a morte encefálica (ME) deverá registrar as conclusões dos exames clínicos e os
resultados dos exames complementares no Termo de Declaração de Morte Encefálica (DME) ao término de cada
etapa e comunicá-la ao médico assistente do paciente ou a seu substituto.
Esse termo deverá ser preenchido em duas vias.
A 1ª via deverá ser arquivada no prontuário do paciente, junto com o(s) laudo(s) de exame(s) complementar(es) utilizado(s) na sua determinação.
A 2ª via ou cópia deverá ser encaminhada à Central Estadual de Transplantes (CET), complementarmente à notificação da ME, nos termos da Lei nº 9434/1997, art. 13.
Nos casos de morte por causa externa, uma cópia da declaração será necessariamente encaminhada ao Instituto
Médico Legal (IML).
A Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes (CIHDOTT), a Organização de Procura de Órgãos (OPO) ou a CET deverão
ser obrigatoriamente comunicadas nas seguintes situações:
a) possível morte encefálica (início do procedimento de determinação de ME);
b) após constatação da provável ME (1º exame clínico e teste de apneia compatíveis) e;
c) após confirmação da ME (término da determinação com o 2º exame clínico e exame complementar confirmatórios).
A Declaração de Óbito (DO) deverá ser preenchida pelo médico legista nos casos de morte por causas externas (acidente, suicídio ou homicídio), confirmada ou suspeita. Nas demais situações caberá aos médicos que determinaram
o diagnóstico de ME ou aos médicos assistentes ou seus substitutos preenchê-la. A data e a hora da morte a serem
registradas na DO deverão ser as do último procedimento de determinação da ME, registradas no Termo de Declaração de Morte Encefálica (DME).
Constatada a ME, o médico tem autoridade ética e legal para suspender procedimentos de suporte terapêutico em
uso e assim deverá proceder, exceto se doador de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano para transplante,
quando deverá aguardar a retirada dos mesmos ou a recusa à doação (Resolução CFM nº 1.826/2007). Essa decisão
deverá ser precedida de comunicação e esclarecimento sobre a ME aos familiares do paciente ou seu representante
legal, fundamentada e registrada no prontuário.
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Tabela 1 - Medicamentos e recomendações do tempo de intervalo para início do exame após descontinuação

Fonte : Clinical Report—Guidelines for the Determination of Brain Death in Infants and Children: An Update of the 1987 Task Force Recommendations. PEDIATRICS Volume 128, Number 3, September 2011
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Tabela 2 – Intervalo de tempo de suspensão do uso de medicamentos até o início da determinação de morte encefálica

Fonte: Diretrizes para avaliação e validação do potencial doador de órgãos em morte encefálica. Rev Bras Ter Intensiva. 2016;28(3):220-255

Tabela 3- Escala de coma de Glasgow
Escala de Glasgow Pediátrica
Medida
Abertura dos olhos
(AO)

Resposta Verbal
(RV)

Crianças > 1 ano

Criança < 1 ano

Espontaneamente

Espontaneamente

Escore
4

Ao comando

À fala

3

À dor

À dor

2

Nenhuma resposta

Nenhuma resposta

1

Orientada

Sorri, orientada

5

Desorientada

Choro, consolável

4
3

Palavra inapropriada

Choro persistente, gemente

Sons incompreensíveis

Agitada e inquietação

Nenhuma resposta

Nenhuma resposta

1

Localiza a dor

Localiza a dor

5

Flexão à dor

Flexão à dor

4

Obedece a comandos
Resposta Motora
(RM)

Escores Totais Normais

6

Flexão anormal à dor

Flexão anormal à dor

3

Extensão anormal à dor

Extensão anormal à dor

2

Nenhuma resposta

Nenhuma resposta

1

<6m
6-12m
1-2a
2-5a
>5ª

13
13
14
15
15

Flexão anormal à dor – decorticação
Extensão anomal à dor – descerebração
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Anexo 3 - Desimpactação Fecal
• Definir o tamanho do cólon através do Rx simples do abdômen ou enema opaco (20 ml/kg).
• A solução empregada será soro fisiológico puro ou soro fisiológico com solução fosfatada (fleet) ou quando no
domicílio, água morna com sal de cozinha (para 1000 ml, 4 colheres de sal).
• Material: sonda foley, seringa urológica, solução, xilocaína, pinça, coxins.
• Observar atentamente a posição do quadril.
• Passo a passo:
1º dia: 1 enema com SF mais fleet, mais 2 enemas com soro (manhã, tarde e noite) e após Rx simples.
2º dia: se o cólon estiver limpo, iniciar laxativo ou repetir o esquema do primeiro dia.
3º dia: se cólon estiver limpo, iniciar laxativo ou repetir o esquema do primeiro dia ou fazer esvaziamento
cirúrgico.
• Após cada enema, fazer toque anal.
• Deixar paciente de 20 a 30 minutos sentado no banheiro.
• Rx diário após o 3º enema do dia.

Anexo 4 - Consulta ao Resultado do Teste do Pezinho
Visualização no site do Hospital Presidente Vargas:
http://www.vegatriagem.com.br/rs1/posto/
Login 1490-HS
Senha hmipv_srtn
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Anexo 5 - Ficha do Recém-Nascido
Ana Beatriz Ramos Wasniewsky, Gabriela de Carvalho Nunes
Ficha do Recém-Nascido da UTI Pediátrica do HCSA
1) Nome do (a) RN:
2) Nome da mãe:
3) Dados maternos relevantes (nº de consultas de pré-natal, patologias, medicações em uso, etc.)

4) Sorologias maternas (preferencialmente 3º trimestre):

5) Nome do pai:
6) Data de nascimento: _____/_____/_________
7) Tipo de parto:
( ) vaginal
( ) cesáreo
8) Hora:
9) Data de internação: _____/_____/__________
10) Peso do nascimento:
11) Idade gestacional:
12) Apgar: _____/_____
13) Reanimação neonatal:
( ) não
( ) sim
Motivo:
14) Indicação de hipotermia terapêutica:
( ) sim
( ) não
15) Rotinas ao nascimento:
( ) vitamina K
( ) vacina hepatite B
( ) nitrato de prata
16) Tipagem sanguínea da mãe: _______ (Rhogan _______)
17) Tipagem sanguínea do (a) RN: _______
18) Exame físico completo do RN:
( ) normal
( ) alterado
Alterações:
19) Malformação congênita?
( ) não
( ) sim
Qual:
20) Triagem de cardiopatia congênita crítica (teste do coraçãozinho - 24 a 36h de vida):
( ) sim
( ) não
( ) ecocardiograma
Laudo:
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21) Triagem metabólica neonatal (3º ao 5º dia de vida):
( ) básico
( ) ampliado
( ) plus
( ) master
Data da coleta _____/_____/__________
( ) normal
( ) alterado
Se alterado, repetir - Data da nova coleta_____/_____/________
( ) normal
( )alterado
Conduta:
22) Teste do reflexo vermelho:
( ) normal
( ) alterado
23) Indicação de avaliação oftalmológica:
( ) não
( ) sim
Resultado:
24) Triagem de retinopatia da prematuridade:
( ) data da 1ª avaliação: _____/_____/______
Resultado:
( ) data da 2ª avaliação: _____/_____/_______
Resultado:
( ) data da 3ª avaliação: _____/_____/_______
Resultado:
Avaliações subsequentes:
25) Triagem auditiva neonatal:
( ) sim
( ) normal
( ) alterado
Conduta:
( ) orientado na alta
26) Indicação de ecografia cerebral:
( ) não
( ) sim - data _____/_____/_______
Laudo:
27) Indicação de Palivizumab:
( ) não
( ) sim
1ª_____/_____/________
2ª _____/_____/________
3ª_____ /_____/________
4ª _____/_____/________
5ª _____/_____/________
( ) orientado na alta

Orientações para o preenchimento da “Ficha do Recém-Nascido da UTI Pediátrica do HCSA”
• Em caso de suspeita de infecção congênita neonatal: diagnóstico e tratamento, quando disponível, o mais rápido possível. Averiguar tratamento materno e do parceiro conforme a infecção.
• Considerar a IG por ecografia, se a mesma foi realizada até 20 semanas de gestação.
• Reanimação neonatal: considerar passos iniciais, ventilação com pressão positiva, IOT, massagem cardíaca, uso
de medicações.
• Indicação de hipotermia terapêutica:
- Considerar em pacientes com IG > 35 semanas e peso > 1800g, < 6h de vida, com evidências de asfixia
periparto: reanimação com VPP > 10min, Apgar ≤ 5 aos 10 min de vida, acidose metabólica – pH < 7,0 ou DB
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> 16 no cordão umbilical ou na 1ª hora de vida, encefalopatia hipóxico-isquêmica moderada a grave – Sarnat
II e III (quadro 1), ausência de malformações maiores ao nascimento.
• Lembrar da necessidade de Rhogan em mães Rh negativo e RN Rh positivo.
• Triagem de cardiopatia congênita crítica (teste do coraçãozinho – 24 a 36h de vida)  medir SpO₂ no membro
superior direito e em um dos membros inferiores, idealmente entre 24-36 h de vida, podendo ser até 48 h, em
pacientes > 34 semanas de IG.
- Normal: SpO₂ ≥ 95% e diferença < 3% entre as 2 medidas.
- Anormal: SpO₂ < 95% ou diferença ≥ 3% nas 2 medidas  repete em 1h  se continuar anormal, ecocardiograma.
• Triagem metabólica neonatal (3º ao 5º dia de vida): em pacientes graves e sem dieta via enteral, ter pelo menos
48 h de oferta de aminoácidos em nutrição parenteral. Pacientes graves provavelmente repetirão seus testes
de triagem de acordo com a patologia necessária. No SUS, tem-se controle adequado e contato direto com o
HMIPV para tal. Nos convênios, o laboratório CTN também se mostra muito disponível para tirar dúvidas.
• Teste do reflexo vermelho: realizar ao nascimento ou até 1ª consulta no pediatra (ou seja, fazer na 1ª semana
de vida). Se em dúvida, avaliação com oftalmologista.
- Técnica correta: RN em ambiente pouco iluminado, com distância de um braço do oftalmoscópio para o RN.
Se necessário, abrir o olho do RN delicadamente. O reflexo vermelho normal (em tons de vermelho, laranja
ou amarelo, dependendo da incidência de luz e da pigmentação da retina) significa que as principais estruturas internas do olho (córnea, câmara anterior, íris, pupila, cristalino, humor vítreo e retina) estão transparentes, permitindo que a retina seja atingida de forma normal.
• Indicação de avaliação oftalmológica: por motivos genéticos, alteração de teste do olhinho ou prematuridade
(menos de 1500g e/ou 32 semanas de IG entre 4ª e 6ª semana de vida para a 1ª avaliação).
• Triagem auditiva neonatal: idealmente, 24-48h de vida, podendo ser realizado durante o 1º mês de vida (não ultrapassar 3 meses de vida). Lembrar que a maioria dos nossos pacientes é de alto risco para eficiência auditiva:
- Antecedente familiar de surdez permanente, com início desde a infância, sendo assim considerado como
risco de hereditariedade. Os casos de consanguinidade devem ser incluídos neste item.
- Permanência na UTI por mais de cinco dias ou a ocorrência de qualquer uma das seguintes condições, independentemente do tempo de permanência na UTI: ventilação extracorpórea; ventilação assistida; exposição
a drogas ototóxicas como antibióticos aminoglicosídeos e/ou diuréticos de alça; hiperbilirrubinemia; anóxia
perinatal grave; apgar Neonatal de 0 a 4 no primeiro minuto, ou 0 a 6 no quinto minuto; peso ao nascer
inferior a 1.500 gramas.
- Infecções congênitas (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis, HIV).
- Anomalias craniofaciais envolvendo orelha e osso temporal.
- Síndromes genéticas que usualmente expressam deficiência auditiva (como Waardenburg, Alport, Pendred,
entre outras).
- Distúrbios neurodegenerativos (ataxia de Friedreich, Síndrome de Charcot-Marie-Tooth).
- Infecções bacterianas ou virais pós-natais como citomegalovírus, herpes, sarampo, varicela e meningite.
- Traumatismo craniano.
- Quimioterapia.
- Preocupação dos pais com o desenvolvimento da criança, da audição, da fala ou linguagem.
- Para esses pacientes, deve ser realizado o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico. Demais pacientes podem ser submetidos ao teste de Emissões Otoacústicas Evocadas.
• Ecografia cerebral: em caso de paciente prematuro – < 1500g e/ou < 32 semanas de IG – triagem nas primeiras
72h e, idealmente, semanal até 6 semanas. Demais pacientes, em suspeita/sintomas neurológicos.
• Indicação de Palivizumabe: realizado de acordo com a sazonalidade do vírus – abril-agosto. Total de 5 doses,
sendo a 1ª na segunda quinzena de março. Dose: 15 mg/kg.
-<
 1 ano: prematuros com IG ≤ 28 semanas.
- < 2 anos: displasia broncopulmonar (uso de O₂ por mais de 28 dias e Rx de tórax confirmando ou uso de O₂
até mais de 36 semanas de IG corrigida).
- < 2 anos: cardiopatia com repercussão hemodinâmica – cardiopatia cianótica com tratamento medicamentoso para insuficiência cardíaca congestiva e necessidade de correção cirúrgica; hipertensão pulmonar
moderada-severa.
- Não está indicado o uso de Palivizumabe em: RN e lactentes com doença cardíaca sem repercussão hemodinâmica como, por exemplo, o defeito de septo atrial tipo ostium secundum, defeito pequeno de septo
ventricular, estenose da pulmonar, estenose aórtica não complicada, coartação leve da artéria aorta, persis-
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tência do ducto arterial. Criança com lesão cardíaca corrigida por cirurgia, a não ser que continue precisando
de medicamentos para insuficiência cardíaca. Lactentes com cardiopatia leve, sem uso de medicamentos
para esta doença.
- Em recém-nascidos (RN) internados que preencham o critério de uso, a aplicação poderá ser iniciada a partir
de 7 dias de vida, desde que observada a estabilidade clínica do paciente. O medicamento deve ser prescrito pelo médico responsável pela criança, respeitando o intervalo de doses subsequentes, a cada 30 dias
(intra-hospitalar e pós-alta hospitalar/dose ambulatorial). Para indicação do Palivizumabe intra-hospitalar,
é considerada estabilidade clínica: RN sem uso de drogas vasoativas para tratamento de choque séptico,
cardiogênico ou hipovolêmico; sem uso de antibióticos ou outras drogas para tratamento de infecção grave; sem uso de parâmetros elevados de ventilação mecânica. Convém lembrar que as UTINs/RS, em tese,
estão livres da circulação do VSR. A criança poderá receber a dose inicial (intra-hospitalar) no período quinzenal que antecede a alta hospitalar.
- Revisar mudanças anuais da Nota Técnica estadual para o medicamento.
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Anexo 6 - Fototerapia e Exsanguineotransfusão
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Anexo 7 - Fibrinogênio
Cálculo da dose do concentrado de fibrinogênio
De acordo com os níveis plasmáticos de fibrinogênio 1-3
Dose do concentrado de fibrinogênio a ser administrada (g)
Peso do paciente

∆ Fib

Aumento desejado
da concentração
plasmática em g/L

20 kg

40 kg

60 kg

80 kg

X kg

0,5 g/L

0,5 g

1g

1,5 g

2g

25 mg/kg

1,0 g/L

1g

2g

3g

4g

50 mg/kg

1,5 g/L

1,5 g

3g

4,5 g

6g

75 mg/kg

2,0 g/L

2g

4g

6g

8g

100 mg/kg

Fib = Fibrinogênio.
Notas: Este cálculo de dose é válido para pacientes normovolêmicos e com Hb em torno de 10 g/dL. Em caso de hipervolemia, Hb<10 g/dL e sangramento excessivo, o aumento da concentração plasmática pode ser menor. Em caso de hipervolemia, Hb>12 g/dL o aumento pode ser maior.
Atenção: Pode haver mudanças rápidas e significativas dos níveis do fibrogênio do momento em que o exame é colhido e da leitura do resultado. A
eficácia do tratamento é mais importante que a variação nos parâmetros laboratoriais.

∆ Fibrinogênio (g/L) x kg pc

Dosagem do Fibrinogênio (g) =

20

Níveis normais de fibrinogênio plasmático: 195 a 365 mg/dL 1-3

Cálculo da dose do concentrado de fibrinogênio
De acordo com o parâmetro do Rotem® MCF fib-TEM®1-3
Dose do concentrado de fibrinogênio a ser administrada (g)
Peso do paciente

∆ MCF
Aumento
desejado
em mm

20 kg

40 kg

60 kg

80 kg

X kg

4 mm

0,5 g

1g

1,5 g

2g

25 mg/kg

8 mm

1g

2g

3g

4g

50 mg/kg

12 mm

1,5 g

3g

4,5 g

6g

75 mg/kg

16 mm

2g

4g

6g

8g

100 mg/kg

MCF= Maximun Clot Firmness (Máxima Firmeza do Coágulo).
Notas: Para um número inteiro de gramas, as doses foram aproximadas. Esse cálculo de dose é válido para pacientes normovolêmicos e com Hb
em torno de 10 g/dL. Em caso de hipervolemia, Hb < 10 g/dL e sangramento excessivo, o aumento do MCF pode ser menor. Em caso de hipovolemia, HB > 12 g/dL o aumento pode ser maior.

Dosagem do Fibrinogênio (g) =

∆ MCFFIB (mm) x kg pc
140

Níveis normais de MCF fib-TEM®: 9 a 25mm.6
MCF < 9mm: sinal de decréscimo de fibrinogênio ou distúrbio de polimerização do coágulo. 6
MCF > 25mm: sinal de elevados níveis de fibrinogênio.6
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Anexo 8 – Beriplex
Reposição do concentrado de complexo protrombínico para alcançar RNI ≤ 1,31
Tratamento e profilaxia perioperatória de sangramentos
durante o tratamento com antagonista da vitamina K
Infusão de 8 mL/minuto (dose máxima de 3 UI/kg/minuto)
RNI
kg

4,0-6,0

>6,0

mL

UI

mL

UI

mL

750

30

1.050

42

1.500

60

35

875

35

1.225

49

1.750

70

40

1.000

40

1.400

56

2.000

80

45

1.125

45

1.575

63

2.250

90

50

1.250

50

1.750

70

2.500

100

55

1.375

55

1.925

77

2.750

110

60

1.500

60

2.100

84

3.000

120

65

1.625

65

2.275

91

3.250

130

30
Peso corpóreo

2,0-3,9
UI

RNI

Peso corpóreo

kg

2,0-3,9

4,0-6,0

>6,0

UI

mL

UI

mL

UI

mL

70

1.750

70

2.450

98

3.500

140

75

1.875

75

2.625

105

3.750

150

80

2.000

80

2.800

112

4.000

160

85

2.125

85

2.975

119

4.250

170

90

2.250

90

3.150

126

4.500

180

95

2.375

95

3.325

133

4.750

190

100

2.500

100

3.500

140

5.000

200

Recomendação de dose de concentrado de complexo
protrombínico na reversão da anticoagulação1
RNI inicial

2,0-3,9

4,0-60

>6,0

Dose aproximada em mL/kg (peso corpóreo)

1

1,4

2

Dose aproximada em UI (Fator IX)/kg (peso corpóreo)

25

35

50
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Anexo 9 - Manejo de Emergência da Traqueostomia – Via aérea superior pérvia
(adaptado do National Tracheostomy Safety Project)
Pedir ajuda ao médico especialista
Olhar, ouvir e sentir a saída de ar pela boca e pela traqueostomia
Se capnógrafo disponível, instalar: a exalação do CO₂ indica a patência da via aérea

Não

Paciente está respirando?

Chamar o time de
PCR
Paciente sem
pulso?

Colocar a máscara
com reservatório
sobre a face E
instalar o ayre na
traqueostomia

Via aérea pérvia?
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Sim

Remover vávula fonatória ou tampa, se presente
Remover o tubo interno (alguns precisam ser reinseridos para
conectar os circuitos de respiração)

Paciente está respirando?

É possível introduzir a sonda de aspiração?
Sim

Não

A cânula de traqueostomia está
pérvia, mas deve ser considerada
parcialmente obstruída
• Aspirar a cânula
• Se ausência de respiração
espontânea, iniciar VPP

Desinsuflar o cuff, se presente
Olhar, ouvir e sentir a saída de ar pela boca e
pela traqueostomia

Paciente melhorando ou estável?
Sim

Cânula de traqueostomia obstruída
ou deslocada
• Seguir avaliação-ABCDE

Não

Chamar o time PCR
Ausência de pulso?

Seguir avaliação-ABCDE

Paciente está respirando
Não

Cobrir o estoma e ventilar a face com:
• Balão-válvula-máscara
• VNI
• Máscara laríngea

Sim

Tentar IOT

Tentar passar um tubo no estoma da
traqueostomia (tubo menor que
o usado na IOT)

Considerar Fibrobroncoscopia

VPP - Ventilação com pressão positiva / PCR - parada cardiorrespiratória / VNI ventilação não invasiva / IOT - Intubação orotraqueal
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