O QUE É O ECMO
O ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) constitui uma simplificação dos sistemas de circulação
extra-corporal utilizados na cirurgia cardíaca, permitindo a substituição parcial ou total da função respiratória
e/ou da circulatória.

De uma forma sumária, a ECMO consiste na remoção de sangue do doente através de um acesso venoso de
grande calibre, habitualmente uma cânula entre 25F e 29F colocada na veia cava inferior, que é impulsionado
por uma bomba centrífuga através de um oxigenador, e é devolvido ao doente através de outra cânula,
colocada na veia cava superior (ECMO VV) ou artéria ilíaca (ECMO VA). Atualmente, e na maioria dos centros,
a canulação é feita de forma percutânea, utilizando o método de Seldinger.

Imagem 1 – Canulação femoral em ECMO VA
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De acordo com o tipo de suporte fornecido, divide-se em duas áreas:

Suporte Respiratório:
Indicado em situações de insuficiência respiratória em que a ventilação mecânica invasiva não consegue
assegurar a correta oxigenação e ventilação, ou em situações em que é mais benéfico manter o doente sem
ventilação em pressão positiva, tais como, pneumonia bacteriana grave, asma, laceração traqueal ou fístula
traqueobrônquica, contusão pulmonar e doentes a aguardar transplante pulmonar.
Logo que é iniciado o bypass, é alterada a ventilação para parâmetros ultraprotetores, sendo hoje em dia
prática corrente tentar-se suspender a sedação e a ventilação, mantendo-se o doente acordado e extubado.
Esta abordagem permite diminuir a perda de massa muscular, a sedação e consequentemente, o delirium,
os riscos associados à ventilação invasiva e melhorar a comunicação, mobilidade e nutrição.

Imagem 2 – Imagem de doente em ECMO VV por pneumonia viral e bacteriana (doente da imagem 8)
- é visível a cânula “arterial” na veia jugular interna direita e a cânula venosa na via cava inferior,
sobreposta na imagem com a coluna dorsal e lombar)

Suporte Circulatório:
O suporte circulatório está indicado em situações de cardioplegia pós-cardiotomia, miocardite, status pósenfarte agudo do miocárdio e em situações de paragem cardiorrespiratória refratária.
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A Evolução do ECMO
As primeiras tentativas de oxigenação extracorporal datam do século XVII, no entanto, só após a descoberta
da heparina em 1916, esta tecnologia se tornou uma realidade.
O Dr. Gibbon desenvolve o primeiro equipamento, com uma bomba peristáltica, que é utilizado com sucesso
em 1953, numa cirurgia para correção de um defeito do septo auricular, numa rapariga com 18 anos. Todos
os doentes que se seguiram faleceram durante a cirurgia, e o Dr. Gibbon abandona o método (Fou, 1997). A
descoberta da borracha de silicone em 1957, marca um momento histórico na evolução da técnica, pois
permitia uma difusão rápida dos gases através de uma membrana de interface entre o sangue e o gás,
permitindo aumentar o tempo do bypass (Sinard, Bartlett, 1990). O sucesso da técnica torna-se cada vez mais
conhecido, e nas décadas de 80 e 90 são publicados alguns estudos científicos, que evidenciam benefício no
tratamento de patologias em recém-nascidos, mas sem beneficio no tratamento em adultos, com exceção
na Cirurgia Cardíaca.
2009 é sem dúvida o ano que altera a rota até então percorrida. É publicado o estudo CESAR, que relata uma
diminuição significativo da taxa de mortalidade em doentes com ARDS e redefine a abordagem terapêutica
da falência respiratória do adulto. A apresentação dos resultados coincide com a pandemia H1N1 que cursou
com quadros graves de ARDS, e levou ao aumento da utilização do ECMO, com resultados positivos.

ECMO no CHLC
O ECMO começou a ser utilizado no CHULC no final da década de 90, nesta altura apenas na Cirurgia Cardíaca,
sendo que em 2014 teve início um programa ECMO no âmbito da Medicina Intensiva. Esta expansão do
programa do ECMO dotou o CHULC da capacidade assistencial em todas as áreas do ECMO: VV e VA, do foro
médico ou cirúrgico, da idade pediátrica ao adulto.
Em 2017 o CHULC foi reconhecido como Centro de Referência Nacional para ECMO, estando a atividade neste
âmbito a crescer em ambos os polos (Cirurgia Cardiotorácica e UUM).

Tabela 1 – Doentes sob ECMO
VA

VV

TOTAL

UUM (2014 – Junho 2019)

27

51

78

Cirurgia Cardíaca (2010 – Junho 2019)

114

35

149

141

86

227

TOTAL
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ECMO na UUM
A equipa responsável pela implementação do programa de ECMO na área da Medicina Intensiva, definiu que,
dada a gravidade e complexidade do doente, e a curta janela temporal segura para resolução de
emergências, a assistência ao doente em ECMO teria de ser realizada por um grupo de profissionais com
formação especifica na área, e em permanência continua na UUM. Alguns elementos desta equipa fizeram
formação no Hospital de S. João (Porto), em Inglaterra e Suécia, e de seguida organizaram e implementaram
um curso de formação para os profissionais da UUM, que é mandatório para todos os que pertencem à
equipa de ECMO. Atualmente fazem parte da equipa 38 enfermeiros e 13 médicos. É ainda fundamental que
os profissionais para além da formação específica, tenham treino regular e os recursos humanos e materiais
adequados, para que possam prevenir e/ou responder eficazmente às complicações inerentes à mesma e
que estão relacionadas com a canulação de grandes vasos com cânulas de elevado calibre, a gestão do
circuito extracorporal e a hemorragia associada à anticoagulação sistémica. Na fase mais aguda da doença,
o doente é totalmente dependente da continua e adequada circulação extracorporal, para manter a
oxigenação dos órgãos.
Na UUM, a atividade desenvolvida no âmbito do programa de ECMO, divide-se em duas áreas distintas:

Suporte Respiratório
São admitidos doentes que cumpram os seguintes critérios:


Critérios de admissibilidade:
o

Insuficiência respiratória reversível (relação PaO2/FiO2 < 100 ou hipercapnia não
controlável) com menos de 48h de ventilação não protetora;

o

Ausência de falência multiorgânica irreversível;

o

Doente sem insuficiência respiratória, mas com patologia que limite a ventilação mecânica
em pressão positiva.



Contraindicações relativas (contatar sempre equipa ECMO)
o

Contraindicação para anticoagulação sistémica (em algumas situações é possível manter o
circuito não heparinizado);

o

Idade <18 anos.

A referenciação dos doentes, implica o resgate dos mesmos, isto é, a condição clínica do doente não permite
o transporte convencional do mesmo, sendo necessário deslocar uma equipa de médicos e enfermeiros da
UUM ao hospital de origem, colocar o doente em ECMO e depois transportá-lo para a UUM. Desde o início
do programa até ao dia de hoje, a equipa de resgate esteve operacional 24/7, tendo feito 34 resgates nos
distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e Vila Real.
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Imagem 3 – Material transportado pela equipa quando se desloca a outras unidades hospitalares
para colocar doentes em ECMO

Imagem 4 – Exemplo de um transporte de doente em ECMO

Imagem 5 – Exemplo de um doente em ECMO venvenoso, (por pneumonia pneumocócica),
sob oxigenoterapia de alto-fluxo
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Desde o início do programa já foram colocados em ECMO VV 53 doentes, tendo sobrevivido 69%, dos quais
53,2% tiveram alta da UUM, números estes que estão de acordo com os valores reportados
internacionalmente. A média de tempo em ECMO situa-se nos 9 dias, sendo que o tratamento mais
prolongado teve a duração de 43 dias.
É preciso ter em conta que os doentes submetidos a esta técnica são doentes que de outra forma teriam
uma probabilidade de sobrevivência muito baixa, e provavelmente com uma morbilidade elevada.

Suporte Circulatório
O ECMO para suporte circulatório é sempre feito em coordenação com a equipa de Cirurgia Cardíaca, exceto
na situação de paragem cardiorrespiratória refratária, em que o doente é admitido diretamente na UUM
para canulação emergente. Nestas situações existe uma sala dedicada em que estão definidos 6 postos de
trabalho com funções pré-definidas. O doente é admitido sob suporte avançado de vida, idealmente com
compressor mecânico e é canulado por forma a assegurar a circulação. Já sob ECMO são feitos todos os
exames necessários a apurar e reverter a causa de PCR tais como TC, coronariografia ou embolectomia
pulmonar. Nos casos em que o doente chega fora de tempo útil, ou em que é fútil a ressuscitação, é
ponderada a doação em coração parado.

Imagem 6 – Canulação de doente para eCPR

A admissão de doentes em paragem cardiorrespiratória refratária obedece critérios ilustrados na imagem 5:
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Imagem 7 – Fluxograma de decisão para admissão de doentes para eCPR/doação em coração parado

Desde o início do programa até ao momento, a UUM recebeu 82 referenciações, tendo sido aceites 62
doentes. De referir que aproximadamente 45% foram referenciados pela VMER do Hospital de São José, 15%
pelo Serviço de Urgência e os restantes 40% pelas VMER do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital Garcia
de Orta, Hospital São Francisco Xavier, Hospital Fernando da Fonseca e Hospital Beatriz Ângelo, pela Equipa
de Emergência Médica Intra-hospitalar e pelo Hospital Curry Cabral.
Em 14 doentes ocorreu a recuperação da circulação espontânea durante o transporte, ou já na UUM,
previamente à canulação, e foram admitidos em Cuidados Intensivos para início precoce dos cuidados pós
ressuscitação, dos quais 5 tiveram alta da UUM. Após a inscrição do doente no sistema de informação, um
profissional consulta os dados de saúde, bem como diretivas expressas do doente. Em 6 situações as
manobras foram suspensas após se conhecerem informações que configuraram critérios de exclusão.
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Dos restantes, foram aceites 33 doentes para eCPR, dos quais 48,5% (16) foram canulados com sucesso e destes 25%
recuperaram com bom estado neurológico. Dos 9 aceites para doação foram doados 10 rins e um fígado, estando
neste momento a equipa a desenvolver esforços para que seja possibilitada a colheita de pulmão.

O ECMO é hoje em dia uma opção de suporte de vida válida, que permite ganhar tempo para a recuperação
de doentes graves, em falência respiratória e/ou cardíaca, sendo uma ferramenta útil para as situações de
paragem cardíaca intra e extra-hospitalar.
Imagem 8 – Doente (imagem desfocada) em visita à UUM
após necessidade de ECMO por pneumonia viral e bacteriana grave

Imagem 9 – Doente vítima de politrauma grave (imagem desfocada), com contusão pulmonar
em visita à UUM após recuperação

Dr. Philip Fortuna
Enf. Cristina José
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