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INTRODUÇÃO
Evitar perdas de potenciais doadores falecidos, motivadas por falhas do manejo
clínico, é essencial para aumentar o número de doadores efetivos1,2. Protocolos clínico-assistenciais são úteis para prevenir erros, aumentar a probabilidade do uso de intervenções
baseadas em evidências e melhorar desfechos clínicos3-6.
A utilização de checklists guiados por metas clínicas, no manejo do potencial doador
de órgãos em morte encefálica (ME), contribui com a organização do cuidado e das ações
multiprofissionais7. O alcance das metas clínicas está associado à redução de perdas de
potenciais doadores por parada cardíaca7-11 e ao aumento do número de órgãos doados e
transplantados, por doador7-21.
Este manual é uma iniciativa do Projeto DONORS, uma parceria entre o Ministério da
Saúde, representado pela Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, e o
Hospital Moinhos de Vento, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROADI-SUS. O manual visa orientar a operacionalização
do Checklist para manejo clínico do potencial doador em unidades de terapia intensiva.
O Checklist é um instrumento para uso à beira do leito, composto por metas clínicas e recomendações-chave para o cuidado do potencial doador falecido, com base em diretrizes
atuais22. O detalhamento das recomendações está disponível em uma série de cinco videoaulas, também desenvolvidas pelo Projeto DONORS.
As orientações para a operacionalização do Checklist são provenientes da experiência acumulada nos hospitais do estado de Santa Catarina7, assim como nos 63 hospitais
das cinco regiões do Brasil que participaram da avaliação da efetividade do instrumento22,
conduzida pelo Projeto DONORS.
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1. MANEJO CLÍNICO DO POTENCIAL
DOADOR DE ÓRGÃOS ADULTO EM ME
O processo de doação de órgãos inclui a identificação do potencial doador, o diagnóstico da ME, a avaliação da elegibilidade para doação, o acolhimento e o esclarecimento
da família, a entrevista para doação após a confirmação da ME, a captação e o destino dos
órgãos para transplante1,23.
A ME leva ao choque circulatório na maioria dos pacientes, provocando intensa instabilidade clínica com consequente falência dos órgãos e parada cardíaca24,25. O manejo
clínico do potencial doador em ME fundamenta-se na estabilização hemodinâmica para
garantir a oferta de oxigênio aos tecidos (DO2), visando evitar perdas de doadores por parada cardíaca e de órgãos doados por hipoperfusão e isquemia ao longo do processo24,25. O
choque circulatório é resultado de uma interação fisiopatológica complexa, que afeta todos
os determinantes do débito cardíaco (pré-carga, contratilidade e pós-carga), requerendo
cuidados que restaurem a DO2 (Figura 1).
DISFUNÇÃO CARDÍACA
Disfunção prévia
Disfunção cardíaca aguda
Hipotermia

HIPOVOLEMIA
Poliúria associada
ao manitol
Diabetes insipidus
Natriurese cerebral
Sangramento
Hiperglicemia

Pré-carga

Contratilidade

Pós-carga

DC

VASODILATAÇÃO
Depleção de
catecolaminas
Depleção de
vasopressina
Insuficiência adrenal
SIRS
Sepse

DO2
SaO2 x Hb

HIPOXEMIA/ANEMIA
SDRA/VILI
Edema pulmonar cardiogênico
Sobrecarga de volume
Sangramento
Anemia do paciente crítico

Figura 1. Redução da oferta de oxigênio aos tecidos (DO2) por condições que afetam os determinantes do débito cardíaco
(DC), associadas a condições que afetam a saturação arterial de oxigênio (SaO2) e os níveis de hemoglobina (Hb). SIRS: síndrome da resposta inflamatória sistêmica; SDRA: síndrome do desconforto respiratório agudo; VILI: ventilator-induced lung
injury (lesão pulmonar induzida pelo ventilador).
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Em 1969, foi proposta a estratégia V.I.P26, acrônimo de “Ventilação, Infusão e Pressão”,
visando uniformizar o tratamento do choque. Essa estratégia é a base da estabilização hemodinâmica no paciente em ME. Considerando intervenções complementares importantes
para auxiliar na prevenção da parada cardíaca e na preservação dos órgãos, na Tabela 1 é
apresentada uma adaptação da estratégia V.I.P, com vistas ao manejo do potencial doador
de órgãos adulto27.

Tabela 1. Estratégia V.I.P. de manejo do potencial doador de órgãos
AÇÕES

IMEDIATAS
à identificação do potencial doador

EM 1 HORA
da identificação do potencial doador

• SaO2 ≥ 90%
• Volume corrente entre 6 e 8 mL/kg
Ventilação

• PEEP ≥ 8 cm H2O

• Teste de apneia em CPAP

• PEEP conforme SaO2 em casos de
SDRA

• Cristaloide 30 mL/kg se hipovolemia
e PAM < 65 mm Hg
Infusão

• Avaliar fluidorresponsividade antes
de reposição adicional de cristaloide
(VPP, VVS, PVC...)

• Desmopressina de 4/4 h ou em
intervalos maiores de acordo com a
resposta clínica ou vasopressina se
diurese > 4mL/kg/h
• Monitorar Na+, K+ e Mg++ e reverter
distúrbios eletrolíticos
• Administrar insulina se glicemia
capilar > 180 mg/dL
• Transfundir hemácias se
hemoglobina < 7 g/dL

• Noradrenalina se PAM < 65 mm Hg
após expansão volêmica
Pressão

• Associar vasopressina 1 UI em
bolus seguido de 0,5 a 2,4 UI/h e
hidrocortisona 100 mg IV de 8/8 h
sempre que iniciar noradrenalina

• Usar inotrópicos apenas se houver
insuficiência ventricular esquerda
documentada

• Temperatura corporal > 35 oC se em
uso de vasopressor
• Coletar material para culturas e iniciar antibióticos quando houver suspeita de infecção.
• Induzir hipotermia moderada (34 oC a 35 oC) nos casos sem necessidade de vasopressor para
manter PAM ≥ 65 mm Hg.
CPAP, pressão contínua nas vias aéreas; K+, potássio; Mg++, magnésio; Na+, sódio; PAM, pressão arterial média; PEEP,
pressão expiratória final; PVC, pressão venosa central; SaO2, saturação arterial de oxigênio; SDRA, síndrome do desconforto respiratório agudo; VVS, variação respiratória do volume sistólico; VPP, variação respiratória da pressão de pulso.
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2. USO DE CHECKLISTS NO MANEJO
DO POTENCIAL DOADOR DE
ÓRGÃOS ADULTO EM ME
Uma série de estudos observacionais constatou que a adoção de protocolos de manejo do potencial doador de órgãos em ME tem associação com maior número de órgãos
disponibilizados para transplantes7-9, 12,13,15,16,19,21, maior elegibilidade de pulmões para transplantes10,11 e menor incidência de perdas de doadores por paradas cardíacas7-9,10,11. De uma
forma geral, os desfechos estão associados ao número de metas alcançadas durante a manutenção do potencial doador, o que inclui metas ventilatórias, hemodinâmicas e de manejo
endócrino-metabólico7,11,12,19,20. Alguns desses estudos constataram que o uso de checklists
auxiliou na implementação dos protocolos de metas e pode ter influenciado positivamente
os resultados11,12,15-18,21. A natureza observacional desses estudos e a inexistência de estudos
randomizados ressaltam a fragilidade das evidências que respaldam o uso de checklists
para guiar o manejo do potencial doador.
No Brasil, um estudo do tipo antes e depois, com a participação de 27 hospitais do
estado de Santa Catarina, demonstrou que o uso de um checklist de metas clínicas baseado
na estratégia V.I.P reduziu de forma significativa as taxas de parada cardíaca no potencial
doador7. Além disso, houve aumento significativo no número de doadores efetivos7.
Com base nessa experiência, para avaliar no cenário nacional a efetividade de um
checklist para manejo clínico do potencial doador, o projeto DONORS conduziu o Donation
Network to Optimize Organ Recovery Study (DONORS)22, um estudo clínico que contou com
a participação de 63 hospitais das cinco regiões brasileiras. É o maior estudo randomizado
já realizado no mundo sobre essa questão e, em breve, trará informações mais concretas do
uso do checklist sobre as perdas de potenciais doadores por parada cardíaca.
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3. O CHECKLIST PARA MANEJO
CLÍNICO DO POTENCIAL DOADOR
DE ÓRGÃOS ADULTO EM ME
O checklist utilizado no estudo DONORS seguiu os mesmos princípios do instrumento
utilizado no estudo realizado em Santa Catarina. Para garantir que o instrumento estivesse
baseado nas evidências mais atuais relacionadas ao manejo clínico do potencial doador
adulto falecido, o projeto DONORS reuniu um painel de 27 especialistas que revisou recomendações-chave das diretrizes para manutenção de múltiplos órgãos no potencial doador
falecido de 201128-30.
Com base nessa revisão, o Checklist para manejo clínico do potencial doador de órgãos
(capítulo 5, Figura 3) foi elaborado, contendo 13 metas clínicas e 14 ações que abrangem o
suporte ventilatório, cuidado hemodinâmico, manejo endócrino, metabólico, de eletrólitos,
da anemia e da infecção e o controle da temperatura corporal. O detalhamento da operacionalização e aplicação do Checklist são apresentados nos capítulos 4 e 5. No Anexo 1, o
instrumento está disponível para reprodução, para uso à beira do leito.
O Projeto DONORS desenvolveu uma série de cinco videoaulas abrangendo as principais recomendações para o manejo clínico do potencial doador adulto falecido. A operacionalização do Checklist, bem como o detalhamento de cada meta clínica e respectiva ação,
estão disponíveis nas videoaulas. No quadro abaixo, é apresentada a relação das videoaulas,
indicando o hyperlink para acessá-las e sua correspondência com o conteúdo deste Manual.

Videoaula

Hyperlink

Capítulos
correspondentes
no Manual

Operacionalização do Checklist

https://youtu.be/1RSMNZ3Ndh8

4e5

Suporte ventilatório

https://youtu.be/PjvrR-sq368

5.1

Cuidados hemodinâmicos

https://youtu.be/ZUx1n-X6MMA

5.2

Manejo endócrino e metabólico

https://youtu.be/AY-H8LRb-ac

5.3 e 5.4

Intervenções complementares

https://youtu.be/Om5GwQA5_gY

5.5, 5.6 e 5.7
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4. OPERACIONALIZAÇÃO
DO CHECKLIST
Para a implementação adequada do Checklist para manejo clínico do potencial doador
de órgãos é fundamental o envolvimento dos profissionais da Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) e/ou da Organização de Procura
de Órgãos (OPO), da unidade de terapia intensiva (UTI) ou do pronto socorro (PS). A Central
Estadual de Transplantes (CET) exerce um papel fundamental nesse cenário, estimulando
e checando a aplicação do Checklist e o atendimento às condutas e metas terapêuticas. A
Figura 2 apresenta este fluxo de operacionalização do Checklist, enquanto a Tabela 3 indica
as atribuições de cada profissional durante o manejo do potencial doador.

1
2

1º EXAME COMPATÍVEL COM MORTE ENCEFÁLICA
Checklist disponível para toda a equipe:
UTI/Emergência/PS e CIHDOTT/OPO

Enfermeiro da
UTI/Emergência/PS
ou CIHDOTT/OPO

o
eit

a
eir

3

Avalia o Checklist e
identifica itens não
cumpridos

4

Preenche o Checklist após o
ajuste da prescrição
(até 1 hora após a aplicação)

l
do

b
aà

t

er

Al

Intensivista ou médico da
Emergência/PS

Ajusta a prescrição
conforme indicada no
Checklist

O Checklist deverá ser
verificado e preenchido
a cada 6 horas

Figura 2. Sugestão para operacionalização do Checklist. 1. Disponibilização do Checklist às equipes da unidade de terapia intensiva (UTI) e pronto socorro (PS), assim como para os membros da CIHDOTT/OPO. 2. O enfermeiro da unidade ou
da CIHDOTT/OPO verifica o Checklist, identifica itens não cumpridos e alerta o médico responsável. 3. O médico, após
alertado, ajusta a prescrição e as ações de manejo clínico. 4. O Checklist deve ser aplicado até 1 hora após a realização
do primeiro exame clínico compatível com morte encefálica, e a cada 6 horas até a conclusão do processo.
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Tabela 3. Atribuição dos profissionais envolvidos no processo de doação e
transplantes em diferentes níveis
Chefia médica e de enfermagem da UTI/PS e da CIHDOTT/OPO
a. Disponibilizar o Checklist às equipes.
b. Instruir as equipes sobre o uso do Checklist.

Enfermeiro da CIHDOTT/OPO e/ou da UTI/PS
a. Aplicar o Checklist logo após a 1º hora do exame compatível com diagnóstico de ME e a cada 6 horas.
b. Verificar a aplicação das medidas sugeridas no Checklist e identificar itens não cumpridos.
c. Alertar o médico responsável sobre os itens não cumpridos e solicitar adequação da prescrição
em até 1 hora.
d. Preencher o Checklist após ajuste da prescrição.

Médico da UTI/PS
a. Integrar-se ao sistema de alerta clínico guiado pelo Checklist.
b. Adequar a prescrição conforme o Checklist ou justificar itens não ajustados.

Coordenação Estadual de Transplantes (CET)
a. Institucionalizar o Checklist na CET.
b. Orientar o uso do Checklist a cada notificação de um potencial doador.
c. Revisar brevemente os itens do Checklist junto ao profissional da CIHDOTT/UTI/PS.
d. Verificar a aplicação das medidas sugeridas pelo Checklist, identificar itens não cumpridos e
estimular adequações.
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5. APLICAÇÃO DO CHECKLIST E
DETALHAMENTO DAS METAS
O objetivo da aplicação do Checklist é organizar o manejo do potencial doador, com
o propósito de evitar paradas cardíacas, por meio da obtenção de 100% das 13 metas previstas (Figura 3) e através das 14 condutas recomendadas. Neste capítulo, detalharemos a
verificação de cada meta do Checklist.

CHECKLIST PARA MANEJO CLÍNICO DO POTENCIAL DOADOR DE ÓRGÃOS
Nome do paciente: _______________________________________________________________________________________________
Data e hora do primeiro exame clínico compatível com diagnóstico de ME: ______/_______/_______ _______ : ______
Data e hora atual: _______/________/________

________ : _________

METAS A SEREM ALCANÇADAS

STATUS

CHECKLIST REFERENTE A _______ HORAS APÓS
O 1º EXAME COMPATÍVEL COM ME

AÇÕES IMEDIATAS QUANDO STATUS = “NÃO”

AÇÃO REALIZADA?

SaO2 ≥ 90%?

 Sim

 Não

 NA/ND

Ajustar FiO2 e/ou PEEP para O2 ≥ 90%

 Sim

Vt entre 6 e 8mL/kg do peso predito?

 Sim

 Não

 NA/ND

Ajustar Vt para 6 a 8 mL/kg

 Sim

 Não
 Não

PEEP ≥ 8 cm H2O?

 Sim

 Não

 NA/ND

Ajustar PEEP ≥ 8 cm H2O

 Sim

 Não

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão?

 Sim

 Não

 NA/ND

Bolus de cristaloide (30 mL/kg)

 Sim

 Não

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão após o bolus de
cristaloide?

 Sim

 Não

 NA/ND

Continuar infusão de fluidos enquanto estiver responsivo a
volume (ex.: ∆Pp ≥ 13% / ∆PAM ≥ 8% / ∆VS ≥ 10% / PVC < 8 mm Hg)

 Sim

 Não

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão após adequar a
volemia?

 Sim

 Não

 NA/ND

Manter/iniciar noradrenalina (dopamina se bradicardia)

 Sim

 Não

Vasopressina e hidrocortisona foram associadas
após manter/iniciar noradrenalina/dopamina?

 Sim

 Não

 NA/ND

Associar vasopressina (1 UI em bolus + 0,5-2,4 UI/h) e

 Sim

 Não

Associar hidrocortisona 100 mg de 8/8 h

 Sim

 Não

Diurese < 4 mL/kg/h?

 Sim

 Não

 NA/ND

Avaliar necessidade de reposição volêmica

 Sim

 Não

Na+ < 155 mEq/L?

 Sim

 Não

 NA/ND

Iniciar/manter vasopressina ou desmopressina (IV)

 Sim

 Não

K+ entre 3,5 e 5,5 mEq/L?

 Sim

 Não

 NA/ND

Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h

 Sim

 Não

Mg++ > 1,6 mEq/L?

 Sim

 Não

 NA/ND

Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h

 Sim

 Não

Glicemia capilar < 180 mg/dL?

 Sim

 Não

 NA/ND

Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h

 Sim

 Não

Hemoglobina ≥ 7g/dL?

 Sim

 Não

 NA/ND

Insulina IV para manter glicemia entre 140 e 180 mg/dL

 Sim

 Não

Ausência de infecção?

 Sim

 Não

 NA/ND

Transfundir hemácias até Hb ≥ 7g/dL

 Sim

 Não

Iniciar/manter antibioticoterapia

 Sim

 Não

Temperatura corporal adequada?
-Sem vasopressor: Meta: 34-35o C após 2º teste clínico  Sim
-Com vasopressor: > 35 C
o

 Não

 NA/ND

Obter 34 a 35o C se estiver sem vasopressor

 NA

 Sim

 Não

Obter > 35o C se estiver com vasopressor

 NA

 Sim

 Não

Enfermeiro:____________________________________________________________________________ Médico:_____________________________________________________________________________

Figura 3. Checklist para o manejo clínico do potencial doador de órgãos
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A aplicação do Checklist deve ser iniciada imediatamente após o primeiro exame compatível com ME e repetida a cada 6 horas, até o início da cirurgia de captação dos órgãos ou
enquanto o paciente estiver na condição de potencial doador. As etapas do preenchimento
do instrumento são detalhadas na Tabela 4.

Tabela 4. Etapas de preenchimento do Checklist
ETAPA 1. Verificar a META A SER ALCANÇADA na primeira coluna do Checklist.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS da meta no momento da aplicação do Checklist.
a. STATUS assinalado como
“Sim”: a meta foi alcançada
no momento.

b. STATUS assinalado como
“NA/ND”: ou não se aplica a
verificação da meta ou não
há parâmetro disponível para
sua verificação no momento.

c. STATUS assinalado
como “Não”: a meta não foi
alcançada no momento.

ETAPA 3. Planejar a ação de acordo com o STATUS assinalado.
a. STATUS assinalado como
“Sim”: é provável que a
conduta esteja adequada e
deva ser mantida. Verificar
se a meta se mantém nas
próximas 6 horas.

b. STATUS assinalado como
“NA/ND”: Verificar se há
ajustes necessários para
possibilitar a mensuração da
meta nas próximas 6 horas.

c. STATUS assinalado
como “Não”: indicar à
equipe a AÇÃO IMEDIATA
QUANDO STATUS = NÃO,
recomendada no Checklist
e a ser implementada
imediatamente.

ETAPA 4. Confirmar se a ação foi implementada em AÇÃO REALIZADA?
a. AÇÃO REALIZADA? assinalado como
“Sim”: quando a ação foi implementada
imediatamente.

b. AÇÃO REALIZADA? assinalado como “Não”:
quando a ação não foi implementada.

IMPORTANTE: todas as linhas e colunas devem ser preenchidas, incluindo as opções “Não”.
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5.1 Suporte ventilatório
A ventilação mecânica protetora em potenciais doadores com pulmões normais está
associada a um maior número de pulmões destinados para transplantes 10,11,31.

Itens do Checklist referentes ao suporte ventilatório
METAS A SEREM ALCANÇADAS

SaO2 ≥ 90%?
Vt entre 6 e 8 mL/kg do peso predito?
PEEP ≥ 8 cm H2O?

AÇÕES IMEDIATAS QUANDO STATUS = “NÃO”
Ajustar FiO2 e/ou PEEP para SaO2 ≥ 90
Ajsutar Vt para 6 a 8 mL/kg
Ajustar PEEP ≥ 8 cm H2O

SaO2 ≥ 90%?

ETAPA 1. Verifique se a meta “SaO2 ≥ 90%” foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA ... correspondente deve ser realizada:
“Ajustar FiO2 e/ou PEEP para SaO2 ≥ 90%”.
ETAPA 4. Confirmar a realização do ajuste, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?

Vt entre 6 e 8 mL/kg do peso predito?

ETAPA 1. Verifique se a meta “Vt entre 6 e 8 mL/kg do peso predito” foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA ... correspondente deve ser realizada:
“Ajustar Vt para 6 a 8 mL/kg”.
ETAPA 4. Confirmar a realização do ajuste, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?

PEEP ≥ 8 cm H2O?

ETAPA 1. Verifique se a meta “PEEP ≥ 8 cm H2O” foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA ... correspondente deve ser realizada:
“Ajustar PEEP ≥ 8 cm H2O”.
ETAPA 4. Confirmar o ajuste assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?
IMPORTANTE: todas as linhas e colunas devem ser preenchidas, incluindo as opções “Não”
OBSERVAÇÃO: considerar a realização do teste de apneia com CPAP e sem desconexão do
ventilador em potenciais doadores de pulmão e quando houver hipoxemia grave.
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5.2 Cuidados hemodinâmicos
5.2.1. Expansão volêmica e fluidorresponsividade
A adequação da volemia no potencial doador parece ser capaz de modular a inflamação sistêmica, contribuindo para um maior número de doações efetivas de órgãos7,32. A hipoperfusão de órgãos como rins e fígado, causada por hipovolemia, deve ser corrigida. Por
outro lado, devemos evitar a sobrecarga volêmica que afeta todos os órgãos, em especial
os pulmões10,11. Assim, o status de fluidorresponsividade deve ser avaliado antes da oferta
de alíquotas adicionais de volume33,34.

Itens do Checklist referentes aos cuidados hemodinâmicos
- expansão volêmica e fluidorresponsividade METAS A SEREM ALCANÇADAS

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão?
PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão após bolus de
cristaloide?

AÇÕES IMEDIATAS QUANDO STATUS = “NÃO”
Bolus de cristaloide (30 mL/kg)
Continuar infusão de fluidos enquanto estiver
responsivo a volume (ex.: ∆Pp ≥ 13% / ∆PAM ≥
8% / ∆VS ≥ 10% / PVC < 8 mm Hg)

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão?

ETAPA 1. Verifique se a meta “PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão” foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA ... correspondente deve ser realizada:
“Bolus de cristaloide (30 mL/kg)”.
ETAPA 4. Confirmar a realização do bolus de cristaloide assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO
REALIZADA?

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão após bolus de cristaloide?

ETAPA 1. Verifique se a meta “PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão após bolus de cristaloide” foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA ... correspondente deve ser realizada:
“Continuar infusão de fluidos enquanto estiver responsivo a volume”.
ETAPA 4. Confirmar a infusão de fluidos, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?
IMPORTANTE: todas as linhas e colunas devem ser preenchidas, incluindo as opções “Não”.
OBSERVAÇÃO: avaliar a responsividade a volume preferencialmente com métodos dinâmicos.
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Avaliação do status de fluidorresponsividade
ETAPA 1. Avalie a necessidade de aumentar o débito cardíaco (DC).
“O paciente precisa aumentar o DC? PAS < 90 ou PAM < 65 mm Hg, má perfusão, oligúria?”

ETAPA 2. Avalie o status de responsividade a fluidos.
“O paciente pode receber mais volume?” Avalie a fluidorresponsividade com os métodos disponíveis
em sua UTI. Métodos dinâmicos (ex.: VPP, VVS etc.) são superiores aos métodos estáticos (ex.: PVC)
na predição de resposta à expansão volêmica.

ETAPA 3. Verifique se o paciente preenche critérios para utilizar o método escolhido
Arritmias cardíacas, PEEP elevada e Vt < 8 ou > 10 mL/kg contraindicam métodos dinâmicos.

ETAPA 4. Avalie o status de fluidorresponsividade.
IMPORTANTE: caso os parâmetros do ventilador tenham sido modificados para realização do teste,
reajuste o ventilador para os parâmetros anteriores ao teste.

No Apêndice 1, estão disponíveis os testes de fuidorresponsividade.
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5.2.2. Vasopressores e hormônios
Quando a hipotensão persiste após a expansão volêmica adequada, vasopressores
adrenérgicos devem ser iniciados35. A noradrenalina é o vasopressor preferencial e a dopamina deve ser reservada para casos em que haja bradicardia que comprometa o débito
cardíaco36. Parte da instabilidade hemodinâmica é decorrente da redução nos níveis de
vasopressina e da insuficiência adrenal relativa ou absoluta28,37,38.

Itens do Checklist referentes aos cuidados hemodinâmicos
- vasopressores adrenérgicos, vasopressina e hidrocortisona METAS A SEREM ALCANÇADAS

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão após adequar a
volemia?
Vasopressina e hidrocortisona foram associadas
após iniciar noradrenalina/dopamina?

AÇÕES IMEDIATAS QUANDO STATUS = “NÃO”
Manter/iniciar noradrenalina (dopamina se
bradicardia)
Associar vasopressina (1UI em bolus + 0,5-2,4
UI/h) e a
Associar hidrocortisona 100 mg de 8/8h

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão após adequar a volemia?

ETAPA 1. Verifique se a meta “PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão após adequar a volemia?” foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA.... correspondente deve ser realizada:
“Manter/iniciar noradrenalina (dopamina se bradicardia)”.
ETAPA 4. Confirmar uso da noradrenalina, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?

Vasopressina e hidrocortisona foram associadas após iniciar noradrenalina/dopamina?

ETAPA 1. Verifique se a meta “Vasopressina e hidrocortisona foram associadas após iniciar
noradrenalina/dopamina” foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA.... correspondente deve ser realizada:
“Associar vasopressina... e associar hidrocortisona 100 mg de 8/8h”.
ETAPA 4. Confirmar a associação de vasopressina e de hidrocortisona assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO
REALIZADA?
IMPORTANTE: todas as linhas e colunas devem ser preenchidas, incluindo as opções “Não”.
OBSERVAÇÃO: caso o potencial doador já esteja em uso de aminas vasopressoras, a vasopressina e a
hidrocortisona deverão ser iniciadas somente após o 1º exame clínico compatível com ME. A infusão
contínua de vasopressina no potencial doador deve ser precedida de um bolus de 1 UI intravenoso.

Nos Apêndices 2, 3 e 4 estão disponíveis as doses de noradrenalina, dopamina e vasopressina, respectivamente.
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5.3 Controle da poliúria e dos distúrbios eletrolíticos
O déficit de vasopressina pode resultar em poliúria (diabetes insipidus) e consequente depleção volêmica39. Tanto a vasopressina quanto a desmopressina podem ser usadas:
a vasopressina, preferencialmente quando em uso de vasopressores; a desmopressina,
quando não houver necessidade de vasopressores39,40. A poliúria pode resultar em hipernatremia, sugerindo má qualidade do manejo volêmico, além de redução nos níveis de
potássio e de magnésio, aumentando o risco de arritmias cardíacas.

Itens do Checklist referentes ao controle da poliúria e dos distúrbios eletrolíticos
METAS A SEREM ALCANÇADAS

Diurese < 4 mL/kg/h?
Na+ < 155 mEq/L?
K+ < 3,5 mEq/L?
Mg++ < 1,6 mEq/L?

AÇÕES IMEDIATAS QUANDO STATUS = “NÃO”

Avaliar a necessidade de reposição volêmica e
iniciar/manter vasopressina ou desmopressina (IV)”
Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h
Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h
Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h

Diurese < 4 mL/kg/h?

ETAPA 1. Verifique se a meta “Diurese < 4 mL/kg/h” foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA.... correspondente deve ser realizada:
“Avaliar necessidade de reposição volêmica e iniciar/manter ...”.
ETAPA 4. Confirmar a avaliação da necessidade de reposição volêmica e o início da vasopressina ou
desmopressina, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?

Na+ < 155 mEq/L?

ETAPA 1. Verifique se a meta “Na+ < 155 mEq/L foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA.... correspondente deve ser realizada:
“Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h”.
ETAPA 4. Confirmar realização da ação, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?

K+ entre 3,5 a 5,5 mEq/L?

ETAPA 1. Verifique se a meta “K+ entre 3,5 a 5,5 mEq/L foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA... correspondente deve ser realizada:
“Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h”.
ETAPA 4. Confirmar realização da ação, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?

Mg++ > 1,6 mEq/L?

ETAPA 1. Verifique se a meta “Mg++ > 1,6 mEq/L foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA... correspondente deve ser realizada:
“Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h”.
ETAPA 4. Confirmar realização da ação, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?
IMPORTANTE: todas as linhas e colunas devem ser preenchidas, incluindo as opções “Não”.
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5.4 Controle glicêmico
A elevação da glicemia também é frequente e está associada a pior performance
dos enxertos renais41. O controle glicêmico também está associado a mais órgãos doados por doador20.

Itens do Checklist referentes ao controle glicêmico
METAS A SEREM ALCANÇADAS
Glicemia capilar < 180 mg/dL?

AÇÕES IMEDIATAS QUANDO STATUS = “NÃO”

Insulina IV para manter glicemia entre 140 e 180 mg/dL

Glicemia capilar < 180 mg/dL?

ETAPA 1. Verifique se a meta “Glicemia capilar < 180 mg/dL” foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA... correspondente deve ser realizada:
“Insulina IV para manter glicemia entre 140 e 180 mg/dL”.
ETAPA 4. Confirmar se a ação foi realizada, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?
IMPORTANTE: todas as linhas e colunas devem ser preenchidas, incluindo as opções “Não”.

5.5 Hemoglobina
É possível que níveis baixos de hemoglobina comprometam a oferta de oxigênio aos
órgãos e a serem doados para transplantes42.

Itens do Checklist referentes aos níveis de hemoglobina
METAS A SEREM ALCANÇADAS
Hemoglobina ≥ 7 g/dL?

AÇÕES IMEDIATAS QUANDO STATUS = “NÃO”
Transfundir hemácias até Hb ≥ 7 g/dL

Hemoglobina ≥ 7 g/dL?

ETAPA 1. Verifique se a meta “Hemoglobina ≥ 7 g/dL” foi alcançada.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA... correspondente deve ser realizada:
“Transfundir hemácias até Hb ≥ 7 g/dL”.
ETAPA 4. Confirmar se a ação foi realizada, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?
IMPORTANTE: todas as linhas e colunas devem ser preenchidas, incluindo as opções “Não”.
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5.6 Infecção e sepse
Não há evidências de que a presença de infecção sistêmica no doador de órgãos
influencie a sobrevida do enxerto e do receptor, desde que implementada antibioticoterapia adequada43-57. A transmissão de infecção do doador para o receptor ocorre em
cerca de 5% dos casos, o que justifica tratar a infecção no doador e a continuação do
tratamento antimicrobiano no receptor43-57.

Itens do Checklist referentes ao tratamento de infecção e sepse
METAS A SEREM ALCANÇADAS
Ausência de infecção?

AÇÕES IMEDIATAS QUANDO STATUS = “NÃO”
Iniciar/manter antibioticoterapia

Ausência de infecção?

ETAPA 1. Verifique se cumpre critérios de “Ausência de infecção”.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA... correspondente deve ser realizada:
“Iniciar/manter antibioticoterapia”
ETAPA 4. Confirmar se antibioticoterapia foi mantida ou iniciada, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO
REALIZADA?
IMPORTANTE: todas as linhas e colunas devem ser preenchidas, incluindo as opções “Não”.
OBSERVAÇÃO: coletar hemoculturas e de sítios de infecção suspeitos no doador. Manter o(s)
mesmo(s) antibiótico(s) no(s) receptor(es). Em doadores de pulmão: coletar cultura de secreção de
vias aéreas. Em doadores de rins: coletar urocultura.
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5.7 Controle da temperatura corporal
A indução de hipotermia moderada (34 a 35 oC) reduz o risco de disfunção tardia do
enxerto renal, mas pode dificultar a estabilização hemodinâmica, devendo ser reservada
apenas aos potenciais doadores que não estiverem em uso de vasopressores para obtenção de PAM ≥ 65 mm Hg28,57-59. Entre os potenciais doadores em uso de vasopressores, a
meta de temperatura corporal é > 35o C28.

Itens do Checklist referentes ao controle da temperatura corporal
METAS A SEREM ALCANÇADAS

Temperatura corporal adequada?
- Sem vasopressor: 34 a 35o C após o 2º teste
clínico
- Com vasopressor: > 35o C

AÇÕES IMEDIATAS QUANDO STATUS = “NÃO”
Obter 34 a 35o C se estiver sem vasopressor
Obter > 35o C se estiver com vasopressor

Temperatura corporal adequada?
- Sem vasopressor: 34 a 35o C após o 2º teste clínico

Temperatura corporal adequada?
- Sem vasopressor: 34 a 35o C após o 2º teste clínico
ETAPA 1. Verifique a meta de temperatura corporal entre 34 a 35o C foi atingida.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA... correspondente deve ser realizada:
“Obter temperatura corporal entre 34 a 35o C se estiver sem vasopressor”.
ETAPA 4. Confirmar se a ação foi realizada, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?
IMPORTANTE: todas as linhas e colunas devem ser preenchidas, incluindo as opções “Não”.

Temperatura corporal adequada?
- Com vasopressor: > 35o C

ETAPA 1. Verifique a meta de temperatura corporal > 35o C foi atingida.
ETAPA 2. Assinalar o STATUS “Sim”, “Não” ou “NA/ND”.
ETAPA 3. Se o STATUS assinalado for “Não”, a AÇÃO IMEDIATA... correspondente deve ser realizada:
“Obter temperatura corporal > 35o C se estiver com vasopressor”.
ETAPA 4. Confirmar se a ação foi realizada, assinalando “Sim” ou “Não” em AÇÃO REALIZADA?”
OBSERVAÇÃO: a temperatura deve ser aferida idealmente com termômetro central. Para indução de
hipotermia, os níveis de potássio e magnésio devem ser normalizados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Checklist para manejo clínico do potencial doador apresentado neste manual foi
utilizado em UTIs e teve sua efetividade avaliada nesse cenário. Entretanto, no estado de
Santa Catarina, o uso de checklists baseados em metas e ações em pronto socorro/emergências já está bastante difundido, podendo sua utilização ser adaptadas às unidades de
atendimento que realizem o manejo clínico do potencial doador.
O Checklist é uma ferramenta de organização do cuidado. Sua disponibilização ao
serviço por si só não é suficiente para prevenir perdas de potenciais doadores por parada
cardíaca ou melhora da viabilidade dos órgãos para transplante, mas pode auxiliar a identificar pontos de melhoria relacionados à disponibilidade de recursos e capacitação de
profissionais da saúde. Nesse sentido, torna-se importante considerar os recursos necessários para sua efetiva implementação.
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APÊNDICE 1

Testes de Fluidorresponsividade
Método

Critérios para utilização

Variação da
pressão de pulso,
ΔPp

Aferição de PAM invasiva, VM
modo controlado, VC 8 mL/
Kg, ritmo sinusal, ausência de
hipertensão pulmonar, PEEP
4 a 6 cm H2O

Variação do
volume sistólico,
ΔVS

VM modo controlado, VC
8 mL/Kg, ritmo sinusal,
ausência de hipertensão
pulmonar, PEEP 4 a 6 cm H2O

Índice de
distensão da veia
cava inferior, ΔVCI

VM modo controlado, VC
8 mL/Kg, ritmo sinusal,
ausência de hipertensão
pulmonar, PEEP 4 a 6 cm H2O

Índice de colapso
da veia cava
superior, ΔVCS

VM modo controlado, VC
8 mL/Kg, ritmo sinusal,
ausência de hipertensão
pulmonar, PEEP 4 a 6 cm H2O

Variação da PAM
após aumento da
PEEP de 10 para
20 cm H2O por 2
minutos, ΔPAM

Aferição de PAM invasiva, VM
modo controlado, VC 8mL/
Kg, ritmo sinusal, ausência de
hipertensão pulmonar, PEEP
4 a 6 cm H2O

Variação do
volume sistólico
após elevação
passiva das pernas
por 1 minuto, PLR1

Ausência de hipertensão
abdominal

Pressão Venosa
Central, PVC

Cateter venoso central
posicionado em átrio direito

Considerar
responsivo se:

Fórmula

(PP max − PP min)
(PP max + PP min)/2

(VS max − VS min)
(VS max + VS min)/2

(D max − D min)
D min

(D max − D min)
D max

(PAM max − PAM min)
(PAM max + PAM min)/2

(VS max − VS min)
(VS min)

_

*100

*100

≥ 13%

≥ 13%

*100

≥ 18%

*100

≥ 36%

*100

*100

≥ 8%

≥ 10%

< 8 mm Hg

PAM, pressão arterial média; VM, ventilação mecânica; VC, volume corrente; PEEP, pressão expiratória final positiva;
PP, pressão de pulso; VS, volume sistólico; D, diâmetro.
Nota: 1 Ao invés da variação do volume sistólico, pode-se utilizar a variação da integral velocidade tempo (VTI) da via de
saída do ventrículo esquerdo.
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APÊNDICE 2

Quadro de doses de noradrenalina conforme o peso
Noradrenalina - Dose em µg/kg/min. Diluição: 4 amp (16 mg) + SG a 5% 250 mL.
Concentração: 60 µg/mL
Infusão
(mL/h)

50 kg

55 kg

60 kg

65 kg

70 kg

75 kg

80 kg

85 kg

90 kg

95 kg

100 kg

2

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

4

0,08

0,07

0,07

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

6

0,12

0,11

0,10

0,09

0,09

0,08

0,08

0,07

0,07

0,06

0,06

8

0,16

0,15

0,13

0,12

0,11

0,11

0,10

0,09

0,09

0,08

0,08

10

0,20

0,18

0,17

0,15

0,14

0,13

0,13

0,12

0,11

0,11

0,10

12

0,24

0,22

0,20

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,13

0,12

14

0,28

0,26

0,23

0,22

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

16

0,32

0,29

0,27

0,25

0,23

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

18

0,36

0,33

0,30

0,28

0,26

0,24

0,23

0,21

0,20

0,19

0,18

20

0,40

0,37

0,33

0,31

0,29

0,27

0,25

0,24

0,22

0,21

0,20

22

0,44

0,40

0,37

0,34

0,31

0,29

0,28

0,26

0,25

0,23

0,22

24

0,48

0,44

0,40

0,37

0,34

0,32

0,30

0,28

0,27

0,25

0,24

26

0,52

0,47

0,43

0,40

0,37

0,35

0,33

0,31

0,29

0,27

0,26

28

0,56

0,51

0,47

0,43

0,40

0,37

0,35

0,33

0,31

0,30

0,28

30

0,60

0,55

0,50

0,46

0,43

0,40

0,38

0,35

0,33

0,32

0,30

•

Pacientes com peso superior a 100 kg: dose = (peso/2) /2.

•

Pacientes com peso inferior a 50 kg: dose = (peso x 2) x 2.

•

Regra prática: dividir infusão pelo peso.

•

Reduzir infusão de aminas vasopressoras, a critério médico, a cada 15 minutos, se a Pressão Arterial Média (PAM)
estiver ≥ 65 mm Hg.
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APÊNDICE 3

Quadro de doses de dopamina conforme o peso
Dopamina - Dose em µg/kg/min. Diluição: 5 amp (250 mg) + SF a 0,9% 200 mL.
Concentração: 1 mg/mL
Infusão
(mL/h)

50 kg

55 kg

60 kg

65 kg

70 kg

75 kg

80 kg

85 kg

90 kg

95 kg

100 kg

2

0,67

0,61

0,56

0,51

0,48

0,44

0,42

0,39

0,37

0,35

0,33

4

1,33

1,21

1,11

1,03

0,95

0,89

0,83

0,78

0,74

0,70

0,67

6

2,00

1,82

1,67

1,54

1,43

1,33

1,25

1,18

1,11

1,05

1,00

8

2,67

2,42

2,22

2,05

1,90

1,78

1,67

1,57

1,48

1,40

1,33

10

3,33

3,03

2,78

2,56

2,38

2,22

2,08

1,96

1,85

1,75

1,67

12

4,00

3,64

3,33

3,08

2,86

2,67

2,50

2,35

2,22

2,11

2,00

14

4,67

4,24

3,89

3,59

3,33

3,11

2,92

2,75

2,59

2,46

2,33

16

5,33

4,85

4,44

4,10

3,81

3,56

3,33

3,14

2,96

2,81

2,67

18

6,00

5,45

5,00

4,62

4,29

4,00

3,75

3,53

3,33

3,16

3,00

20

6,67

6,06

5,56

5,13

4,76

4,44

4,17

3,92

3,70

3,51

3,33

22

7,33

6,67

6,11

5,64

5,24

4,89

4,58

4,31

4,07

3,86

3,67

24

8,00

7,27

6,67

6,15

5,71

5,33

5,00

4,71

4,44

4,21

4,00

26

8,67

7,88

7,22

6,67

6,19

5,78

5,42

5,10

4,82

4,56

4,33

28

9,33

8,49

7,78

7,18

6,67

6,22

5,83

5,49

5,19

4,91

4,67

30

10,0

9,09

8,33

7,69

7,14

6,67

6,25

5,88

5,56

5,26

5,00

•

Pacientes com peso superior a 100 kg: dose = (peso/2)/2.

•

Pacientes com peso inferior a 50 kg: dose = (peso x 2) x 2.

•

Regra prática: infusão x 16,7 peso.

•

Reduzir infusão de aminas vasopressoras, a critério médico, a cada 15 minutos, se a Pressão Arterial Média (PAM)
estiver ≥ 65 mm Hg.
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APÊNDICE 4

Quadro de diluição e doses de vasopressina
Vasopressina - diluições e doses
Diluição em SF 0,9% 200 mL

Concentração

Bolus (1UI IV)

Infusão (0,5 a 2,4 UI/h)

1 ampola (20 UI)

0,1 UI/mL

10 mL da solução

5 a 24 mL UI/h

2 ampolas (40 UI)

0,2 UI/mL

5 mL da solução

2,5 a 12 mL UI/h

Diluição em SF 0,9% 250 mL

Concentração

Bolus (1UI IV)

1 ampola (20 UI)

0,08 UI/mL

12,5 mL da solução

6,3 a 30 mL UI/h

2 ampolas (40 UI)

0,16 UI/mL

6,2 mL da solução

3,1 a 15 mL UI/h

Infusão (0,5 a 2,4 UI/h)

28

ANEXO 1

Checklist para manejo clínico do potencial doador
(para reprodução)
Atenção: para garantir que a impressão do Checklist ocorra integralmente, sem
cortes nas margens, utilize o recurso "Ajustar à pagina" nas configurações de impressão.
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Ajustar FiO e/ou PEEP para O ≥ 90%

AÇÕES IMEDIATAS QUANDO STATUS = “NÃO”

AÇÃO REALIZADA?

CHECKLIST REFERENTE A _______ HORAS APÓS
O 1º EXAME COMPATÍVEL COM ME

CHECKLIST PARA MANEJO CLÍNICO DO POTENCIAL DOADOR DE ÓRGÃOS
Nome do paciente: _______________________________________________________________________________________________

________ : _________

 NA/ND

STATUS

Data e hora do primeiro exame clínico compatível com diagnóstico de ME: ______/_______/_______ _______ : ______
Data e hora atual: _______/________/________
METAS A SEREM ALCANÇADAS
 Não

 Não

 Sim

 Sim

SaO ≥ 90%?

 Não

K+ entre 3,5 e 5,5 mEq/L?

Na+ < 155 mEq/L?

Diurese < 4 mL/kg/h?

 Sim

 Sim

 Sim

 Sim

 Não

 Não

 Não

 Não

 Não

 NA/ND

 NA/ND

 NA/ND

 NA/ND

 NA/ND

 NA/ND

Insulina IV para manter glicemia entre 140 e 180 mg/dL

Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h

Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h

Corrigir e solicitar controle laboratorial em 6 h

Iniciar/manter vasopressina ou desmopressina (IV)

Avaliar necessidade de reposição volêmica

Associar hidrocortisona 100 mg de 8/8 h

 Sim

 Sim

 Sim

 Sim

 Sim

 Sim

 Sim

 Não

 Não

 Não

 Não

 Não

 Não

 Não

2

 Sim

2

Ajustar Vt para 6 a 8 mL/kg

 Não

 NA/ND

 Sim

 Não

Mg++ > 1,6 mEq/L?

 Sim

 Não

2

Glicemia capilar < 180 mg/dL?

 Sim

2

 Não

 Sim

 Não

 Sim

Bolus de cristaloide (30 mL/kg)

 Sim

 Não

2

 NA/ND

Continuar infusão de fluidos enquanto estiver responsivo a
volume (ex.: ∆Pp ≥ 13% / ∆PAM ≥ 8% / ∆VS ≥ 10% / PVC < 8 mm Hg)

 Sim

 Não

Vt entre 6 e 8mL/kg do peso predito?
 Não

 NA/ND

Manter/iniciar noradrenalina (dopamina se bradicardia)

 Sim

Ajustar PEEP ≥ 8 cm H O

 Sim
 Não

 NA/ND

Associar vasopressina (1 UI em bolus + 0,5-2,4 UI/h) e

 NA/ND

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão?
 Sim

 Não

 NA/ND

 Não

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão após o bolus de
cristaloide?
 Sim

 Não

 Sim

PAM ≥ 65 mm Hg e boa perfusão após adequar a
volemia?
 Sim

PEEP ≥ 8 cm H O?

Vasopressina e hidrocortisona foram associadas
após manter/iniciar noradrenalina/dopamina?

Hemoglobina ≥ 7g/dL?

 Não

 Não

 Sim

 Não

 Sim

 Sim

Transfundir hemácias até Hb ≥ 7g/dL
Iniciar/manter antibioticoterapia

 NA

 Não

 NA/ND

Obter 34 a 35o C se estiver sem vasopressor

 Sim

 Não

 NA/ND

 NA

 Sim

 Não

Obter > 35o C se estiver com vasopressor

Ausência de infecção?
Temperatura corporal adequada?

-Sem vasopressor: Meta: 34-35o C após 2º teste clínico  Sim
-Com vasopressor: > 35o C

Enfermeiro:____________________________________________________________________________ Médico:_____________________________________________________________________________

Realização

Apoio
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