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O que você irá ver nesse capítulo:O que você irá ver nesse capítulo:

ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM NA 
MONITORIZAÇÃO 
HEMODINÂMICA

1.2

Avaliação clínica no paciente crítico
Monitorização hemodinâmica invasiva
Monitorização hemodinâmica não invasiva
Terapêutica farmacológica
Quadro-resumo
Quadro esquemático
Questões

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ana Carolina Ayres Silva Santos

1. INTRODUÇÃO

A terceira unidade deste manual de terapia intensiva irá tratar da mo-
nitorização hemodinâmica na unidade de terapia intensiva. A monitoriza-
ção poderá ser invasiva e não invasiva. A definição da monitorização se dá 
de acordo o perfil do paciente da UTI.

2. AVALIAÇÃO CLÍNICA NO PACIENTE CRÍTICO

O exame físico do paciente criticamente enfermo é uma atividade ine-
rente à prática do enfermeiro, isto é, faz parte da definição das condutas 
do paciente.

Na avaliação clínica, o enfermeiro irá avaliar todos os aspectos do pa-
ciente. Inicialmente, deve-se faze o exame céfalo-caudal crânio-podálico, 
no qual serão verificados todos os sistemas, principalmente os compro-
metidos com a patologia.
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A avaliação clínica se inicia com a avaliação da perfusão tecidual. 
Comentário: Na unidade II, observamos a importância da circulação 

e da respiração para a manutenção da saúde do paciente. A avaliação da 
perfusão tecidual trará elementos relativos à circulação e as trocas gaso-
sas do paciente.

A avaliação clínica engloba os seguintes elementos:

Observação

Av
al

ia
çã

o 
cl

ín
ic

a 
da

 
pe

rf
us

ão
 te

ci
du

al

Monitorização não invasiva

Monitorização invasiva

Durante a observação, o enfermeiro avaliará o enchimento capilar e 
o débito urinário. O enchimento capilar é evidenciado com a técnica de 
comprimir por 5 (cinco) segundos a falange distal do indicador e regis-
trar o tempo de retorno à coloração normal. É considerada o enchimento 
normal a colocação retornar até 2 segundos. É uma técnica mais útil em 
crianças, pois a queda da PA é mais tardia. Já o débito urinário representa a 
diminuição ou aumento do volume de líquidos no corpo. A diurese normal 
é 50 a 100 mL/h e, nas crianças, 0,5 mL/kg/h,

Elementos a serem considerados na avaliação da perfusão tecidual:
• A perfusão tecidual é a manutenção da perfusão e da oferta de oxi-

gênio para as células, satisfazendo seu metabolismo;
• Em caso de descompensação do sistema cardiorrespiratório, há alte-

ração na perfusão, o que chamamos de CHOQUE.
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UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

3. MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA

A hemodinâmica é o estudo dos princípios que orientam o fluxo san-
guíneo entre os vasos e o coração. Na UTI, é VITAL o estudo da hemodinâ-
mica, pois tratamos de pacientes críticos que podem evoluir com hipo-
perfusão tecidual, acarretando disfunção orgânica.

O que são pacientes críticos?

São pacientes com risco de descompensação ou fisiologicamente instável, 
necessitando de constante vigilância e titulação contínua do tratamento de 

acordo com a evolução da sua doença.

A monitorização hemodinâmica é a avaliação contínua e metódica dos 
parâmetros clínicos e laboratoriais dos pacientes críticos. A monitorização 
permite a vigilância contínua dos sistemas do organismos, fornecendo da-
dos para a orientação diagnóstica e terapêutica.

Finalidade da monitorização hemodinâmica

            Mensurar dados

        Reconhecer e avaliar complicações

        Intervir adequadamente  

• Classificação
a) Hemodinamicamente Estável 
 Estado hemodinâmico adequado ou perto da adequação, sem uso de 

drogas vasoativas ou de qualquer outra forma de suporte cardiovascular.
b) Compensado com Risco de Descompensação 
 Estado hemodinâmico adequado ou perto da adequação, mas em 

uso de drogas vasoativas ou de qualquer outra forma de suporte car-
diovascular.

c) Hemodinamicamente Instável 
 Estado hemodinâmico inadequado (anormal ou corrigido) e depen-

dente de drogas vasoativas em doses altas ou crescentes ou de qual-
quer outra forma de suporte cardiovascular.
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• Mensuração de dados
A mensuração de dados pode ser aferida de forma invasiva ou não invasiva.

4. MONITORIZAÇÃO NÃO INVASIVA

• Oximetria de pulso
• Capnografia
• Pressão arterial não invasiva
• Frequência cardíaca
• Frequência respiratória
• Temperatura
• Índice Bispectral

• Oximetria de pulso (SPO2)
Por meio de um dispositivo, capta-se através de raios infravermelhos 

a concentração de oxigênio nas células periféricas. Idealmente, 89% das 
células devem carrear o oxigênio.

O valor de referência para a oximetria de pulso em um indivíduo hígido 
varia entre 95 e 100%.

É importante ressaltar que o valor apresentado no monitor só é considerado 
fidedigno aliado à curva apresentada no visor, conforme exemplo abaixo:

Figura 1.

350 Penna GLA, Rosa PA, Kurtz PMP, 
Braga F, Almeida GF, Freitas M et al.

Rev Bras Ter Intensiva. 2009; 21(4):349-352

studies have attempted to demonstrate fluid responsiveness 
with different hemodynamic monitoring methods. However, 
measurements of venous central pressure, pulmonary capil-
lary wedge pressure, or their variations, did not forecast re-
sponsiveness to volume.(5) On the other hand, measurements 
of respiratory variations in systemic pulse pressure (∆PP) has 
proven to be a reliable method for predicting the outcome 
of fluid challenge, with a predictive cutoff value of 13%.(6) 
However, in order to measure ∆PP, invasive monitoring of 
the mean arterial pressure is necessary, which is associated 
with complications inherent to the procedure itself. In addi-
tion, most patients do not have an intra-arterial catheter in 
place when hemodynamic instability manifests. 

Pulse oximetry is a useful and universal tool at all intensive 
and emergency care units. The use of this curve as an instru-
ment of hemodynamic analysis has been reported in previ-
ous studies,(7-9) and a recent study has reported a relationship 
between ∆PP and the pulse oximetry curve.(10) Therefore, we 
wanted to evaluate the relationship between ∆PP and respi-
ratory variations in pulse oximetry plethysmographic wave-
form amplitude (∆POP), and to determine the influence of 
norepinephrine infusion on this relationship.

METHODS

The ethics committee of Casa de Saúde São José, Rio 
de Janeiro, Brazil, approved the protocol used in this 
study. Inclusion criteria were profoundly sedated patients 
or those under the effects of neuromuscular blockers in 
controlled mechanical ventilation, sinus rhythm, hemo-
dynamic stability during the 15 minutes preceding the 
measurements, and pre-established invasive arterial pres-
sure monitoring. The tidal volume for all patients was set 
to 8 mL/kg, according to Michard et al.(6)

Exclusion criteria were spontaneous ventilation, cardiac 
arrhythmia, and an inadequate pulse oximetry signal. POP 
waveform quality was considered suitable when the curve 
amplitude was superior to the minimum size for reliable 
SpO2 value (Figure 1). According to our protocol, the pulse 
oxymeter was placed on the fourth finger of the left hand and 
patients were positioned supine, with a zero degree incline.

Systolic and diastolic arterial pressures were measured us-
ing a standard monitor (IntelliVueTM Patient Monitor MP60, 
Phillips®) on a beat-to-beat basis, and PP was calculated as the 
difference between systolic and diastolic pressures. Maximal 
and minimal values for systolic PP (PPmax and PPmin) were de-
termined over a single respiratory cycle. ∆PP was calculated 
as follows(6): ∆PP = 100 ∆ (PPmax - PPmin) / [(PPmax + PPmin)/2]. 
POP waveforms were obtained using the oxymeter module 
of the same monitor. POP waveform amplitude was mea-

sured on a beat-to-beat basis as the vertical distance between 
the peak and the preceding valley trough in the waveform, 
and was expressed in millimeters (mm). Maximam POP 
(POPmax) and minimum POP (POPmin) were determined 
over the same respiratory cycle. The plethysmographic gain 
factor was constant throughout the procedure. ∆POP was 
calculated using a formula similar to that for ∆PP: ∆POP 
(%) = 100 × (POPmax – POPmin)/ [(POPmax + POPmin)/2]). PP 
and POP waveforms were printed and ∆PP and ∆POP were 
evaluated over three consecutive respiratory cycles.

Statistical analysis
Continuous variables were expressed as the median ± 

standard deviation (SD) and categories were expressed as 
percentages. For comparison of continuous variables, we 
used the Student’s t-test and the Mann Whitney test. The 
correlation between ∆PP and ∆POP was analyzed using 
the Pearson coefficient of agreement and linear regres-
sion. ROC curves were constructed to determinate the 
best ∆POP cutoff for a ∆PP of 13%. Kappa coefficient 
of agreement(11) (K) was estimated for the correlation be-
tween ∆PP >13% and the ∆POP above the best cutoff 
value. The diagnostic utility was determined according to 
this value. K was calculated for one subgroup according to 
the use of norepinephrine. 

RESULTS

The study group consisted of sixty patients with a mean 
age of 65 ± 17 years, who were on mechanical ventilation 
(Table 1). Among them, 30 patients (50%) required nor-
epinephrine infusion (doses ranged from 0.01 mg/kg/min 
to 1.6 mg/kg/min).

Respiratory variation in pulse oximetry plethysmo-
graphic waveform amplitude ∆POP accurately predicted 
∆PP with a sensitivity of 83.3%, a specificity of 85.7%, a 
positive predictive value (PPV) of 71.4, and a negative pre-
dictive value (NPV) of 92.3. Area under the ROC curve 

Figure 1 - The Pleth wave. The vertical bar indicates the mini-
mum size for reliable peripheral oxygen saturation (SpO2) value.

Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqm5Zl5MmwxlryA-
TuewGakx1HqU87F6NmgDBSKjuxZQH5lcfj0TQ

• Capnografia
A capnografia analisa e registra a presença de CO2 (dióxido de carbono) 

no ciclo respiratório. É auxiliar no desmame ventilatório e na identificação 
de alterações metabólicas, como a acidose.
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01. (VUNESP - UNFESP - 2016)
Na assistência de enfermagem ao paciente com ventilação mecânica inva-
siva, as intervenções terapêuticas têm como objetivo avaliar, quantificar e 
adequar o suporte ventilatório por meio de 

 Ⓐ oximetria de pulso, capnografia e gasometria arterial. 
 Ⓑ capnografia, pressão intra-abdominal e oximetria de pulso. 
 Ⓒ oximetria de pulso, saturação venosa mista e pressão intracraniana. 
 Ⓓ gasometria arterial, pressão arterial invasiva e pressão de átrio direito. 
 Ⓔ oximetria de pulso, capnografia e saturação venosa mista.

GRAU DE DIFICULDADE

 DICA DO AUTOR: A análise da questão se dá pelos dispositivos secundários 
à ventilação mecânica.
Alternativa A: CORRETA. A oximetria, a capnografia e a gasometria arte-
rial avaliam o oxigênio e o gás carbônico no processo ventilatório.
Alternativa B: INCORRETA. A pressão intra-abdominal não representa uma 
intervenção terapêutica para avaliar o suporte ventilatório do paciente.
Alternativa C: INCORRETA. A pressão intracraniana não representa uma 
intervenção terapêutica no paciente em ventilação mecânica.
Alternativa D: INCORRETA. Apenas a gasometria arterial possibilita a 
avaliação da ventilação mecânica.
Alternativa E: INCORRETA. A saturação venosa mista não é um indicador 
de avaliação de um paciente em ventilação mecânica.

02. (VUNESP - UNFESP - 2016)
Em pacientes críticos, no processo de monitorização e avaliação hemodinâ-
mica, a presença de hipotensão arterial é considerada um indicador tardio de 

 Ⓐ choque com vasodilatação. 
 Ⓑ hiperglicemia. 
 Ⓒ doença arterial periférica. 

 Ⓓ  hipoperfusão tecidual. 
 Ⓔ hipovolemia.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O choque se dá pela vasodilação ou perda de 
fluidos. A hipotensão nem sempre é o primeiro sinal de choque.
Alternativa B: INCORRETA. A hiperglicemia não tem relação com a hipo-
tensão arterial.
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Alternativa C: INCORRETA. A doença arterial periférica não se manifesta 
pela presença de hipotensão arterial.
Alternativa D: CORRETA. A hipoperfusão tecidual pode ocorrer antes da 
presença da hipotensão arterial.
Alternativa E: INCORRETA. A hipovolemia tem a hipotensão como um 
dos indicadores iniciais.

03. (GESTÃO DOS CONCURSOS - HRTN - 2017)
A monitorização hemodinâmica é frequente nas UTIs e o enfermeiro apre-
senta papel fundamental na discussão da indicação com a equipe mul-
tiprofissional, nos cuidados de enfermagem e na manutenção dos dis-
positivos. Considerando os cuidados de enfermagem na monitorização 
hemodinâmica, assinale a alternativa INCORRETA. 

 Ⓐ Os locais mais frequentemente utilizados para a cateterização arterial são 
as artérias radial, femoral, pediosa, axilar e braquial. Os dados obtidos com a 
pressão arterial invasiva são pressão sistólica, diastólica e pressão arterial média. 

 Ⓑ Os cuidados de enfermagem para manutenção da punção arterial são: ob-
servação do sítio de punção, observando os sinais flogísticos, e uso intermitente 
de solução salina ou solução salina e heparina para manter o cateter pérvio. 

 Ⓒ O cateter de Swan-Ganz é um dispositivo com múltiplos lumens usado 
à beira do leito, que pode ser introduzido na artéria pulmonar e é capaz de 
fornecer importantes informações sobre o comportamento hemodinâmico. 

 Ⓓ Durante a técnica de punção do cateter de Swan-Ganz pelo médico, o 
enfermeiro deve realizar a zeragem do aparelho de monitorização contra 
a pressão atmosférica. A coluna de água do transdutor deve ser colocada 
na altura da linha média axilar do paciente, no quarto espaço intercostal.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. A monitorização invasiva da pressão arterial 
através de uma punção arterial é um instrumento vital para ações de con-
trole hemodinâmico. 
Alternativa B: INCORRETA. O uso de solução salina deve ser contínuo, a 
fim de evitar obstrução do cateter.
Alternativa C: CORRETA. Fornece elementos como débito cardíaco, pres-
são venosa central e resistências.
Alternativa D: CORRETA. A fim de que a mensuração dos dados estejam 
fidedignos.


