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AULA 14

MODALIDADES DE ECMO.

A era moderna da cirurgia cardiovascular iniciada por Gibbon em 1953 abriu
espaço para numerosas pesquisas que aperfeiçoaram essa tecnologia com relativa
rapidez. Apesar das dificuldades que a fase de reduzidos recursos tecnológicos
representou, em 1958, John Kirklin já havia operado com bastante sucesso uma série de 240
pacientes portadores de diversos
tipos

de

doenças

cardíacas

(Figura 14.1).
Figura 14.1. John Gibbon e John Kirklin. O criador e o
grande divulgador da cirurgia cardíaca com circulação
extracorpórea. Kirklin aperfeiçoou a criação de Gibbon.

A circulação extracorpórea convencional, da forma como era

praticada nos seus primórdios, serviu de forte estímulo à busca de variações capazes de permitir o seu uso para a substituição das funções pulmonares, nos casos
em que a insuficiência respiratória severa levava os pacientes ao óbito precoce,
frente à ineficácia relativa do simples enriquecimento do ar inspirado com oxigênio ou mesmo com a administração de oxigênio puro.
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Tab ela 14 .1 E vento s m ais im por tant es na histó ria d a EC MO par a a falênc ia resp irat ória.
Data s
Evento s
19 6 5-19 75
Tenta tiva s d e sup orta r a re sp iração de lacte nt es co m o xig en ad ores de bo lhas e d e
m emb ran as, sem s uce sso , re alizad as po r Dors on et al (1 97 0), Whit e e t al ( 19 71 ) e P yle et
al (19 75 ).
19 7 2
P ri mei ro trata me nt o com su ce ss o da sínd ro me d a an g ús tia re sp irató ria d o ad ul to u san do
circula ção e xtracorp órea pa rcia l d urante três d ias, fe ito p or H ill et al. (19 72 ).
19 7 5
P ri mei ro emp reg o da o xig enação extracorp órea com m em b ra na s be m suced id o, realiza do
na U niversida de da Califó rnia , Irvine, p or Bartl et t et al . (19 75 ).
19 7 5-19 79
Est ud o do Ins tit uto N acional d a Sa úd e do s Est ad os U n ido s d a América d o No rte mo st ro u
q ue em pa ci en tes ad u lto s co m insu ficiê ncia re sp irat ória a s ob re vid a fo i d e 9 % nos do is
g ru p os de p aciente s, o g rup o d e t rata ment o e o g rup o co ntrol e. (Zap ol et al. 1 97 9 ).
19 8 2
Bartlett e t al. Pu b licaram a o b tenção d e 2 3 s ob re vid as d en tre 45 recém -n a to s t rata do s p elo
ECM O na U ni versida de de M ich iga n, Ann Arb or.
19 8 5-19 89

Est ud os p ro s pect ivo s e

rando m iza do s de

ECM O p ara

falê ncia

respira tória neo na tal

m os traram a sup erio ri da de d a EC MO s ob re a t erap ia con ven cio na l (Ba rt let t et a l. 19 85 e
O’R ou rke et al. 19 89 ).
19 8 6

G att in on i e t a l. (19 8 6) p ub li ca ra m s ob revid a d e 4 9% n o em preg o d a rem oção d e CO2 em
p aciente s co m síndro me da an gú s tia re sp irat ória do ad ulto .

19 8 8

O t ratam en t o d e pa cientes a du lt os s elecio n ad os é re to mad o nos Est ado s Unido s da Amé ri ca
d o N o rt e (An de rs on e t a l, 1 99 2).

19 8 8

O Reg istro de E CM O publ ica 71 5 caso s d e E CM O ne on at al reali za do s em 1 8 ce nt ros com
sob re vid a s up erio r a 8 0% (To om asian et al, 19 8 8).

19 8 9
19 8 9

Fo rmad o o g rup o de est u do s ELS O (Org an iza çã o de S u p orte Vita l E xtraco rp óreo ).
Desen vol vim ento e prim eiro trat ame nt o co m su cess o de neo na to s co m o us o das cânu las
ven o sas d e d upl o-lú me n pa ra a ECM O ven o-ven o sa (Zw is chenb erge r et al. 19 85 e And ers on
et al . 19 89 ).

19 9 0

Sob revid a g lo ba l d e 83 % em 3 .5 00 recém-n at os com fa lên cia re sp irató ria (St olar et al .
1 99 1).

19 9 2

O reg istro d a E LSO mo st ra re sulta do s co m 4 6% d e sob re vid a em 55 3 p acie nt es em qu e o
m éto do (ECM O) fo i u sa do p ara s up o rt e cardíaco ap ós cirurgia card íaca (Z w isch en b erg er e
Co x, 1 99 2).

19 9 3

Re gi stro da ELSO m o stra 2 8 5 p acien t es pe diá tricos trat ad os em 52 centros com so brevi da
d e 4 9% (O’ Rourke e t al . 1 99 3).

19 9 4

ECM O co m cân ulas d e d up lo lú men (ven o-ven o so ) m os tra ma io r s ob re vid a e m eno r
in cid ênci a d e co mp licaçõ es (Zw is chen b erge r e t al. 1 9 94 ). (N ot a: prova velm en te in flu en cia do
p ela s el eção d os paci ent es ; p u bli ca çõ es po st eriores mo st ra ram q ue a ECM O ven o -ve no sa e
a v eno-arteria l s e e qu iva lem ).

19 9 7

Inserção p ercut ânea d e cân u las de du p lo l úm en pa ra a ECM O ven o-veno sa (R ich e t al.,
1 99 8).

19 9 8

Re gi stro d a ELS O mo st ra (E CLS, 1 99 8 ): 13 .13 8 caso s em recém -nas cido s com sob re vid a de
8 0% ; 15 17 caso s p ed iát ricos co m s ob revid a d e 5 3% ; 54 7 casos de ad ulto s com so bre vid a
d e 4 7% e 2.2 9 7 cas os p ed iát ri co s co m supo rt e card íaco e 4 2% d e so brevi da .
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Nos anos que se seguiram, todas as variáveis envolvidas na circulação extracorpórea convencional foram detalhadamente examinadas e aperfeiçoadas. Ao
mesmo tempo, o surgimento de oxigenadores de membranas mais confiáveis permitiu as primeiras experiências clínicas com o seu uso, com a finalidade de ministrar assistência respiratória aos pacientes com as trocas gasosas profundamente
comprometidas, em consequência de enfermidades que afetavam a integridade
funcional do tecido pulmonar.

As primeiras tentativas de usar a oxigenação extracorpórea como método de
assistência respiratória em adultos foram desencorajadoras. A tabela a seguir
(tabela 14.1) ilustra a linha do tempo relativa à assistência ventilatória extracorpórea (ECMO) desde as seus primórdios.

A assistência cardiopulmonar extracorpórea prolongada pode ser ministrada de
dois modos que diferem substancialmente entre si, desde as indicações, passando
pelas técnicas de canulação e os métodos de condução, monitorização e desmame. Vamos analisar esses dois métodos principais separadamente.

O primeiro, a ECMO denominada veno-arterial é diretamente derivada das técnicas de circulação extracorpórea convencional. Nessa modalidade, o sangue é
removido do sistema venoso, oxigenado em um “pulmão artificial” que também
remove o excesso de CO2 e, em seguida, é bombeado no sistema arterial para a
perfusão do organismo.

O segundo método, denominado ECMO veno-venosa, é mais simples, porém as
suas indicações são mais restritas. Nessa modalidade, o sangue é removido do
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sistema venoso e, do mesmo modo que na modalidade anterior, atravessa um oxigenador de membranas onde capta oxigênio e libera dióxido de carbono e, em
seguida, impulsionado por uma bomba para o mesmo sistema venoso.

ECMO VENO-ARTERIAL

Os procedimentos de ECMO veno-arterial consistem essencialmente em remover um determinado volume de sangue do sistema venoso do paciente, através de
uma cânula inserida na veia jugular interna direita, na maioria das vezes e desviar
esse sangue por um tubo plástico para uma pequena bolsa venosa de onde o sangue é aspirado por uma bomba propulsora. Em seguida a bomba impulsiona o
sangue através de um oxigenador de membranas (membranas verdadeiras ou
membranas capilares) e pelo interior de um permutador de calor onde é aquecido
até uma temperatura próxima do paciente. Do permutador de calor o sangue continua o seu trajeto pela linha arterial até a cânula arterial que está inserida na artéria carótida comum direita. A extremidade distal da cânula arterial está, em condições ideais, posicionada no orifício aórtico do tronco braquiocefálico arterial. O
sangue oxigenado impulsionado pela bomba alcança a aorta ascendente e se mistura ao sangue arterial bombeado pela sístole do ventrículo esquerdo. A mistura
de sangue oxigenado (sangue bombeado pela linha arterial do circuito da ECMO e
o sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo) é distribuída pelo organismo do
paciente como ocorre na circulação normal, para a nutrição (oxigenação e transporte de elementos nutritivos) de todas as células. A figura 14.2 ilustra o circuito
clássico da ECMO veno-arterial para neonatos.

A ECMO veno-arterial foi a primeira modalidade utilizada para oferecer assis-
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tência ventilatória e/
ou circulatória a pacientes de todas as idades. Uma variedade de fenômenos físicos permite a correta
realização

desses

procedimentos.

Esses fenômenos podem
Figura 14.2. Ilustra o circuito clássicamente utilizado para os tratamentos com a ECMO Veno-Arterial.

ser

expressos

pela observação de
algumas leis físicas,
como a lei de Poi-

seuille, que governa o movimento de gases ou líquidos através de tubos. Essa lei
enuncia que sob uma pressão constante, o fluxo de um fluido através de um tubo
varia diretamente com a quarta potência do raio do tubo. Essa lei, portanto, nos
mostra que quanto menor o diâmetro do tubo, tanto maior deverá ser a pressão
necessária para movimentar um determinado volume. Além disso, quanto maior o
comprimento do tubo tanto maior deverá ser o gradiente de pressão entre as duas extremidades do tubo para mover um determinado volume de fluido.

A lei de Poiseuille nos mostra a importância do diâmetro das cânulas, em particular das cânulas venosas, na determinação do fluxo máximo de sangue que será
possível manter através do circuito da ECMO. Quanto maior for o calibre da cânula
venosa, respeitando o diâmetro da veia, tanto maior poderá ser o fluxo de sangue
impulsionado pelo sistema de ECMO.
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Outra lei física que precisa ser criteriosamente observada durante os procedimentos de ECMO é a lei de Charles, que estabelece as relações entre as pressões
dos gases e a temperatura. Essa lei enuncia que a uma determinada pressão, o
volume de um gás aumenta em proporção direta com a sua temperatura. Desse
modo, vemos que ao alterarmos a temperatura do sangue no circuito da ECMO
estaremos afetando os gases transportados pelo sangue.

Outro princípio de grande importância é procurar manter a menor quantidade
possível de conectores no circuito. Cada conector representa um ponto em que o
fluxo do sangue se torna turbulento e, portanto, mais propenso à formação de
coágulos.

As equipes com grande experiência em tratamentos com a ECMO conseguem
substituir qualquer componente do circuito em cerca de um minuto. Essas equipes
eliminam a necessidade dos shunts nos circuitos. Isso representa circuitos mais
simples e fáceis de manipular, com menos conectores e, em consequência, com
menor propensão à formação de coágulos por redução de turbulências e de estase do sangue.

A ECMO veno-arterial é capaz de oferecer assistência ventilatória mais intensa
porque permite desviar para o oxigenador uma substancial parte do retorno venoso ao coração direito. O sangue oxigenado é injetado diretamente na raiz da aorta
ou em outro ponto do sistema arterial, sem mistura com sangue venoso. Além
disso, ao remover uma significativa fração do retorno venoso, a ECMO

veno-

arterial diminui consideravelmente o volume de sangue que alcança o átrio e o
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ventrículo esquerdos vindo das veias pulmonares. Esse desvio veno-arterial reduz
em muito a carga de trabalho do ventrículo esquerdo. Disso decorre que, a ECMO
veno-arterial é a técnica de eleição para uso nos casos em que há insuficiência
cardíaca associada à insuficiência respiratória.

Quando a assistência circulatória é a indicação primária para o emprego da ECMO, apenas a modalidade veno-arterial deve ser usada.

É sempre oportuno relembrar que as cânulas, especialmente a cânula venosa
constitui um dos principais fatores que limitam o fluxo de sangue durante a ECMO. O fluxo de sangue bombeado pelo sistema da ECMO, em geral, oscila entre
60 e 120 ml/kg/min. Cânulas de pequeno diâmetro podem constituir um fator adverso bastante importante. Há casos em que a necessidade de alcançar um fluxo ótimo para o suporte cardiopulmonar força a utilização de duas cânulas venosas.

Quando a indicação para o suporte
cardiopulmonar é a dificuldade de
Figura 14.3. Canulação clássica para a circulação
extracorpórea convencional. A cânula arterial é inserida diretamente na aorta ascendente. As cânulas
venosas são inseridas diretamente nas veias cavas
superior e inferior, através de bolsas construídas na
parede do átrio direito.

remover pacientes da circulação
extracorpórea convencional, a modalidade de ECMO a ser usada é a
veno-arterial. A maioria das equi-

pes de cirurgia cardíaca aproveita as canulações já em uso para transformar a circulação extracorpórea no procedimento de assistência cardiopulmonar (figura
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14.3). Nesses casos, em geral, o coração apresenta disfunção global, sistólica e
diastólica, com contratilidade reduzida. A experiência mostra que esses pacientes
também apresentam sangramento mais intenso que a média; apresentam também edema miocárdico que dificulta o fechamento cirúrgico do esterno. A ferida
cirúrgica é deixada aberta e a pele é fechada com um retalho de enxerto de goretex (politetrafluoroetileno) ou material semelhante. As cânulas são exteriorizadas
do mesmo modo que os drenos torácicos.

Os dados da tabela abaixo (Tabela 14.2) representam recomendações genéricas para a composição dos circuitos para uso com a ECMO veno-arterial. (manual
pág. 71)
Tabela 14.2. Dados dos circuitos para os diversos pacientes separados por faixas de peso corporal.
CIRCUITOS
CIRCUITOS DE
DE ECMO
ECMO PARA
PARA DIFERENTES
DIFERENTES PACIENTES
PACIENTES
SUPORTE
SUPORTE VENO-ARTERIAL
VENO-ARTERIAL
Peso
Peso (kg)
(kg)

<
< 22

2-5
2-5

5–10
5–10

10–20
10–20

20-35
20-35

35-70
35-70

>
> 70
70

1/4”
1/4” // 66

1/4”
1/4” // 66

1/4”
1/4” // 66

3/8”
3/8” // 99

3/8”
3/8” // 99

1/2"
1/2"

1/2"
1/2"

1/4”
1/4”

1/4”
1/4”

1/4"
1/4" –– 3/8”
3/8”

3/8”–1/2"
3/8”–1/2"

1/2”
1/2”

1/2"
1/2"

1/2"
1/2"

Oxigenador
Oxigenador (área)
(área)

2
0,4
0,4 m
m2

2
0,8
0,8 m
m2

2
1,5
1,5 m
m2

2
2,5
2,5 m
m2

2
3,5
3,5 m
m2

2
4,5
4,5 m
m2

2
4,5
4,5 m
m2 (2)
(2)

Cânula
Cânula arterial
arterial (Fr)
(Fr)

88 –– 10
10

88 –– 14
14

16
16 –– 20
20

17-21
17-21

19-21
19-21

19-21
19-21

21
21

Cânula
Cânula venosa
venosa (Fr)
(Fr)

88 –– 10
10

10
10 –– 16
16

12
12 –– 17
17

17-19
17-19

21-23
21-23

23
23

23
23

Tubos
Tubos (pol
(pol // mm)
mm)
Tubo
Tubo da
da bomba
bomba (pol)
(pol)

Dados
Dados obtidos
obtidos de:
de: Van
Van Meurs,
Meurs, K.
K. ECMO
ECMO Specialist
Specialist Training
Training Manual.
Manual. Second
Second Edition.
Edition. ELSO,
ELSO, 1999.
1999.
Embora
Embora oo autor
autor recomende
recomende oo emprego
emprego de
de dois
dois oxigenadores
oxigenadores em
em paralelo
paralelo nos
nos pacientes
pacientes com
com mais
mais de
de 70
70 kg
kg de
de peso,
peso, em
em
nossa
nossa experiência
experiência ee na
na experiência
experiência de
de diversos
diversos outros
outros autores
autores esta
esta conduta
conduta não
não éé necessária.
necessária. Recomendamos
Recomendamos iniciar
iniciar semsempre
pre com
com apenas
apenas um
um oxigenador
oxigenador no
no circuito
circuito e,
e, se
se aa saturação
saturação de
de oxigênio
oxigênio obtida
obtida for
for insuficiente
insuficiente para
para as
as necessidades
necessidades do
do
paciente,
paciente, um
um outro
outro oxigenador
oxigenador pode
pode ser
ser acrescentado
acrescentado em
em paralelo
paralelo ao
ao primeiro.
primeiro.
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ECMO VENO-VENOSA

A ECMO veno-venosa constitui um simplificação da modalidade anterior. O sangue é removido do sistema venoso, bombeado através do oxigenador e reintroduzido no sistema venoso. Essa descrição ilustra o fato de que se trata de um sistema paralelo à circulação normal. Tem aplicação em casos de insuficiência respiratória pura, não complicada com insuficiência cardíaca. Uma das grandes vantagens da ECMO veno-venosa é a preservação da artéria carótida.

Para que os fluxos de sangue sejam suficientes para elevar a oferta de oxigênio
aos tecidos a ECMO veno-venosa requer algumas variações na escolha dos vasos
a serem canulados. Os neonatos e os lactentes podem ser tratados através do uso
de cânulas modernas, de paredes finas, com um lúmen duplo (dupla luz), confor-

Lúmem de

Figura 14.3. Ilustra o duplo lúmen das cânulas venosas modernas. As setas azuis representam o
lúmen de aspiração do sangue. O lúmen com vários orifícios atravessados pelas setas curvas vermelhas representa a porção da cânula que retorna o sangue oxigenado ao átrio direito.

me ilustra a figura 14.3. Através de um dos canais o sangue é aspirado do interior
do átrio direito. Após a oxigenação extracorpórea o sangue é retornado ao átrio
direito pelo outro canal. Os orifícios de entrada e de saída do sangue são distantes um do outro, com o objetivo de minimizar a recirculação do sangue. A mistura
final de sangue, após a oxigenação, tem saturação de oxigênio mais baixa, porém
suficiente para atender às necessidades metabólicas dos pacientes.
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Lactentes, adolescentes e adultos podem necessitar variações da canulação para que um fluxo ótimo seja alcançado. Nesses pacientes o sangue pode ser removido através da canulação de uma veia jugular interna e devolvido ao sistema venoso através da canulação de uma veia femoral. Alternativamente, as duas veias
femorais podem ser canuladas para o procedimento. O fluxo de sangue bombeado pelo sistema da ECMO varia em cada paciente e é melhor determinado pela
análise do equilíbrio ácido-base e pelos parâmetros que indicam a adequada oxigenação tissular. Pequenas reduções da temperatura corporal podem constituir
um adjunto importante ao reduzir as necessidades de oxigênio dos tecidos.

Quando uma ou ambas as veias femorais são canuladas para a drenagem ou
para o retorno do sangue, precisamos ter o cuidado de não inserir cânulas obstrutivas que impedem o retorno venoso dos membros inferiores, causam edema e,
possivelmente tromboses, devido à estase do sangue. A cânula pode ser inserida
através da junção da veia safena interna com a veia femoral. Desse modo é mais
fácil poupar a veia femoral, após a remoção da cânula.

Recentemente a indústria colocou no mercado cânulas para adolescentes e adultos com duplo lúmen que permitem empregar a ECMO com a mesma simplicidade com que isso ocorre nos neonatos. A canulação através da veia jugular interna direita, nessas circunstâncias, se mantém como a preferida das equipes.

A figura 14.4 ilustra uma das variações da canulação veno-venosa empregada
para os tratamentos com a ECMO.

Nas duas modalidades de ECMO, os circuitos, os oxigenadores e as bombas uti-
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mesmo modo, a monitorização, os cuidados

Átrio

Átrio direito

VeiaVeia

Veia cava inferior

ca-

gerais e o tratamento
dos pacientes não sofrem alterações.

Figura 14.4. Ilustra a canulação da veia cava superior através da
veia jugular interna com uma cânula de duplo lúmen (esquemático). Há, na atualidade, uma
A linha venosa vai até a bomba que impulsiona o sangue através do
forte tendência ao emoxigenador e do permutador de calor, para retorno ao átrio direito
pelo segundo lúmen da mesma cânula.
prego da ECMO veno-

venosa sempre que o estado clínico do paciente e, em particular, o estágio de evolução da patologia pulmonar permitam. Essa conduta é especialmente observada dentre as equipes que se dedicam ao emprego da ECMO em neonatos. Se necessário, a ECMO veno-venosa pode ser transformada em ECMO veno-arterial para oferecer suporte cardiopulmonar total.
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