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RESUMO 

O choque hipovolêmico é o tipo de choque mais frequente nos pacientes 

politraumatizados e caracteriza-se por uma redução do volume intravascular. Como um 

importante marcador da perda de compensação dos mecanismos reguladores do aporte 

energético tecidual em situações de estresse fisiológico, o conhecimento acerca da 

interferência do nível de lactato no desfecho desses pacientes contribui para uma melhor 

prestação de atendimento. O presente trabalho consta de uma revisão da literatura 

realizada no ano de 2021 em que se avaliou 12 estudos utilizando bases de bases 

eletrônicas como PubMed, Lilacs e Medline, outrossim, os descritores empregados na 

busca foram “hypovolemic shock” e “lactic acid”, isoladamente e combinados entre si 

através do operador booleano “AND”. Entre os critérios de elegibilidade foram aplicados 

publicações realizadas entre os anos de 1960 e 2021, estudos observacionais de coorte, 

caso-controle e transversais como critérios de inclusão e, entre os critérios de exclusão, 

estudos duplicados e estudos em que os controles não foram retirados da mesma 

população dos casos. Diante da revisão de literatura realizada, comparando-se choque 

hipovolêmico e os níveis de lactato sérico, foi possível perceber que os níveis de lactato 

sanguíneo foram associados à uma maior mortalidade intra-hospitalar. Além disso, o 
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lactato foi mais sensível na identificação de pacientes com risco de morte do que os 

parâmetros vitais convencionais. As manifestações clínicas dos pacientes variam de 

acordo com a quantidade de sangue perdido, sendo que alterações na lactatemia podem 

se apresentar de forma prévia aos sinais de hipotensão arterial sistêmica. Muitos autores 

divergem quando a predição de resultado da ressuscitação, de acordo com o nível de 

lactato sérico, apesar de concordarem quanto à correlação sobre a gravidade. Os presentes 

dados mostram que os níveis de lactato sanguíneo pré-hospitalar previram mortalidade 

intra-hospitalar na maioria das populações, somado ao uso de aferições de sinais vitais. 

Informações mais consistentes mostram-se necessárias para valores de corte com maior 

precisão. 

Palavras-chave: Ácido Láctico; Choque hipovolêmico; Mortalidade, Traumatismos. 

 

INTRODUÇÃO 

O choque é definido como uma falência na circulação sanguínea que resulta na perfusão 

e oxigenação tecidual inadequadas. O choque hipovolêmico, por sua vez, caracteriza-se 

por uma redução do volume intravascular e uma redução subsequente da pré-carga, sendo 

a hipovolemia a causa mais comum de choque nos politraumatizados e, também, a causa 

de 50% dos óbitos pré-hospitalares (ATLS, 2018). 

As manifestações clínicas dos pacientes que cursam com choque hipovolêmico variam de 

acordo com a quantidade de sangue perdido. Entretanto, o diagnóstico do choque 

geralmente se baseia em sinais de hipotensão arterial sistêmica associada a taquicardia e 

taquipneia, alterações cutâneas (pele fria, úmida), diminuição da diurese e déficits 

neurológicos (ansiedade, confusão, letargia) (JEAN-LOUIS e DE BACKER, 2013). 

Além disso, podem apresentar alterações bioquímicas, como é o caso do lactato 

tipicamente aumentado, indicando metabolismo de oxigenação celular. 

O lactato é um importante marcador da perda de compensação dos mecanismos 

reguladores do aporte energético tecidual em situações de estresse fisiológico. Medições 

do lactato sanguíneo são usadas para identificar doenças críticas clinicamente ocultas, 

prever mortalidade e guiar a ressuscitação. Sendo que, mesmo em pacientes 



                  

                  

 

hemodinamicamente estáveis, a mortalidade e a morbidade são significativamente 

maiores naqueles com hiperlactatemia (COLLANGE et al., 2017). 

O tratamento do choque hipovolêmico tem como objetivo principal a restauração do 

volume sanguíneo, sendo importante a administração de solução cristalóide e em caso de 

perdas mais significativas a transfusão sanguínea (LIER et al., 2018). No entanto, a 

administração de fluidos deve ser monitorada de perto, uma vez que o excesso de líquido 

acarreta o risco de edema com suas consequências indesejáveis. 

Assim, sendo importante o esclarecimento acerca da interferência do lactato no desfecho 

de pacientes em choque hipovolêmico, com o intuito final de oferecer o melhor 

tratamento e cuidados para a população em enfoque. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão de literatura tendo como bases de dados plataformas 

eletrônicas, sendo elas: PubMed, Scielo, Google Acadêmico, Lilacs e Medline, com 

pesquisas de artigos em português, inglês e espanhol. Outrossim, durante a busca de 

dados, a pesquisa por artigos foi feita por meio dos seguintes descritores: “hypovolemic 

shock” e “lactic acid”, isoladamente e combinados entre si através do operador booleano 

“AND”. Após a busca de dados, realizada no período de 2021, concentrando-se nos meses 

de abril e maio, foram selecionados 12 artigos.  No que tange a escolha dos artigos, foram 

utilizados como critérios de inclusão a presença dos seguintes tópicos: publicações 

realizadas entre os anos de 1960 e 2021, estudos observacionais de coorte, caso-controle 

e transversais.  Ademais, utilizou-se como critérios de exclusão: estudos duplicados, 

estudos em que os controles não foram retirados da mesma população dos casos, 

publicações pagas, trabalhos científicos que façam correlação entre o lactato e outras 

repercussões clínicas ou outros tipos de choque que não o hipovolêmico e estudos que 

atenderam os critérios mínimos de inclusão, mas que não foram relevantes para o objetivo 

dessa revisão. Dessa forma, foram excluídos 578 artigos. 

 

 



                  

                  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Compreender fatores associados a distúrbios hemodinâmicos, principalmente quando se 

trata de emergências, está diretamente associado a sobrevida dos pacientes e a marcadores 

bioquímicos, que identifiquem de forma prévia, situações como a hipovolemia, 

responsável por 50% dos óbitos pré-hospitalares (FOLKERT et al., 2015; ALLWELL-

BROWN et al., 2016). Diante da revisão de literatura realizada, comparando-se choque 

hipovolêmico e os níveis de lactato sérico, foi possível perceber que os níveis de lactato 

sanguíneo foram associados à uma maior mortalidade intra-hospitalar. Além disso, o 

lactato foi mais sensível na identificação de pacientes com risco de morte do que os 

parâmetros vitais convencionais, como pressão arterial sistólica e frequência cardíaca 

(DEZMAN et al., 2019; LEVITT et al., 2020). Esses sinais vitais são essenciais na 

avaliação primária do paciente politraumatizado, por exemplo, mas podem não ser 

totalmente eficazes quanto à previsão de abordagem diante de um novo episódio de 

hipovolemia. 

A avaliação precoce dos sinais e sintomas de instabilidade hemodinâmica dos pacientes 

diante do choque, e a ressuscitação da hipoperfusão, é essencial, principalmente quando 

se trata da hipoperfusão oculta (WUTRICH et al., 2010; ALLWELL-BROWN et al., 

2016; SOHN et al., 2018). As manifestações clínicas dos pacientes variam de acordo com 

a quantidade de sangue perdido, sendo que alterações na lactatemia podem se apresentar 

de forma prévia aos sinais de hipotensão arterial sistêmica. Consoante a isso, foi possível 

compreender, diante dos estudos escolhidos, que os parâmetros tradicionais de 

ressuscitação adequada não são indicadores precisos de perfusão tecidual satisfatória. Tal 

situação demonstra a necessidade da busca por um indicador adequado, ideal em 

pacientes hemodinamicamente instáveis.  

Muitos autores divergem quanto à predição de resultado da ressuscitação, de acordo com 

o nível de lactato sérico, apesar de concordarem quando a correlação sobre a gravidade. 

Em Shapiro et all, pacientes cujos níveis de lactato normalizaram (nível de lactato <2 

mmol / L) em 24 h tiveram um risco de mortalidade calculado de 3,9%. Este risco 

aumentou acentuadamente para 42,5% com níveis de lactato persistentemente elevados 



                  

                  

 

(> 4 mmol / L) em 48 h (WUTRICH et al.,2010). Além disso, tratando-se especificamente 

do desfecho óbito, foi possível observar que a hiperlactatemia esteve associada como uma 

variável importante e independente, quando relacionado ao choque de caráter 

hipovolêmico, se comportando diferente diante das demais etiologias e fisiopatologias 

(MEREGALLI et al., 2004; BURŠA et al., 2014; TER AVEST et al., 2020). 

Os valores de corte ideal do lactato como avaliação para previsão de mortalidade, ainda 

não são um parâmetro único em protocolos, no entanto, concentrações acima de 3,5 

mmol/L estão relacionadas ao aumento da mortalidade na maioria dos contextos 

estudados, tanto em pacientes com necessidade de transfusão, quanto na população adulta 

ou idosa (COWAN et al., 1984; BURŠA et al., 2014; LEVITT et al., 2020; TER AVEST 

et al., 2020). Além disso, a depuração em 12, 24 e 48 horas do valor sérico de lactato 

fornece informações preditivas mais úteis quanto ao prognóstico de óbito e não óbito. 

Dessa maneira, diante da perspectiva que o estudo da hiperlactatemia no mecanismo 

bioquímico do trauma e choque apresenta, é possível estabelecer uma melhora na triagem 

do paciente, favorecendo seu prognóstico, prevenindo complicações futuras, infusões de 

volume inadequadas, além de riscos crônicos para com os órgãos alvo (SHAPIRO et al., 

2005; WUTRICH et al., 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os presentes dados mostram que os níveis de lactato sanguíneo pré-hospitalar previram 

mortalidade intra-hospitalar na maioria das populações, somado ao uso de aferições de 

sinais vitais. No entanto, ainda não foi possível se definir um parâmetro ideal de corte, 

além de existirem divergências quanto ao uso do valor sérico do lactato na análise do 

prognóstico, além de apenas usado na análise da gravidade. Informações mais 

consistentes mostram-se necessárias para valores de corte com maior precisão. 
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