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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Apesar da terapia com 
fármacos vasopressores ser usada há décadas, poucos en-
saios clínicos comparam os diferentes tipos utilizados nos 
diferentes tipos de choque. O objetivo deste estudo foi rever 
os principais estudos publicados, nas ultimas décadas, para 
orientação quanto à escolha da melhor droga vasopressora 
nos diferentes estados de choque.
CONTEÚDO: Foram selecionados artigos na base de dados 
MedLine (1950-2008), por meio das palavras-chave: drogas 
vasoativas, drogas vasopressoras e choque. Adicionalmente, 
referências desses artigos, capítulos de livros e artigos histó-
ricos foram avaliados para esta revisão. Foram identificados 
e revisados 160 artigos. Foram considerados ensaios clínicos 
da língua inglesa, estudos retrospectivos e artigos de revisão. 
Os artigos foram avaliados por análise de método e deter-
minação de limitações de desenho. Por não se tratar de uma 
metanálise, mas sim de uma revisão descritiva, serão apresen-
tadas as conclusões mais relevantes dos principais estudos e 
metanálises encontrados nessa revisão, sem a interferência 
direta da análise pessoal dos autores deste estudo.
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CONCLUSÕES: O uso de drogas vasopressoras nos estados 
de choque permanece controverso. A escolha de uma droga 
específica para determinado tipo de choque permanece aber-
ta. Existem várias drogas vasopressoras que podem ser utili-
zadas, inclusive em combinação na terapêutica dos pacientes 
em estado de choque. Estudos clínicos aleatórios têm sido 
realizados na tentativa de aperfeiçoar a evidência do uso de 
drogas vasoativas. Esta permanece ainda uma questão sem 
sólidas e robustas respostas baseadas em evidências. 
Descritores: drogas vasopressoras, estado de choque. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Despite treatment 
with drugs vasopressors are used for decades, few clinical tri-
als comparing the different types and drugs used in different 
types of shock. This study aimed at reviewing the major ar-
ticles published, in recent decades, for guidance on choosing 
the best vasopressor drugs in different state of shock.
CONTENTS: Were selected articles in the database Med-
Line (1950-2008), using the keywords: vasoactive drugs, 
drugs vasopressors and shock. Additionally, references 
of these articles, chapters of books and historical articles 
were evaluated for this review. Were identified and reviewed 
160 articles. We considered clinical trials of English, ret-
rospective studies and reviews. The articles were evaluated 
by analysis of method and determination of limitations of 
design. It is not a meta-analysis, but a descriptive review, 
will be presenting the findings most relevant of the major 
studies and meta from this review, without the interference 
of direct personal analysis of the authors of this study. 
CONCLUSION: The use of drugs vasopressors in the states 
of shock remains controversial. The choice of a drug specifi-
cally for a particular type of shock remains open. There are 
several drugs vasopressors that can be used, even in combina-
tion in therapeutic for patients in shock. Randomized clini-
cal trials have been conducted in an attempt to optimize the 
evidence of the use of vasoactive drugs. This still remains an 
issue without solid and robust response based on evidence. 
Keywords: shock state, vasopressors drugs.

INTRODUÇÃO

O estado de choque é uma síndrome definida como o desequi-
líbrio entre a oferta (DO2) e consumo (VO2) de oxigênio nos 
tecidos1,2, estabelecendo a condição denominada disóxia; esta 
disfunção decorre basicamente por quatro tipos de hipóxia te-
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cidual, há saber: hipóxica, anêmica, circulatória ou citopática 
(disfunção mitocondrial múltipla)1,2. A readequação da oxige-
nação tissular nas fases iniciais da síndrome será determinada 
pela redistribuição de perfusão, concentração da hemoglobina, 
saturação da hemoglobina no sangue arterial, débito cardíaco, 
consumo de oxigênio e a afinidade da hemoglobina pelo oxi-
gênio. É certo, no entanto, que tais diferentes mecanismos não 
condicionam necessariamente a efetiva melhora do quadro sem 
a necessidade de intervenção farmacológica externa. 
Neste grave cenário, o uso de drogas vasopressoras tem como 
finalidade não apenas a adequação dos valores de pressão 
arterial média (PAM), mas também a melhoria de parâme-
tros de oxigenação tecidual. As controvérsias quanto a me-
lhor droga para tais fins já se iniciam na discussão quanto ao 
valor minimamente aceitável a ser atingido para se estabele-
cer a PAM, como adequada à perfusão tecidual; estudos em 
animais revelam que pressões arteriais médias inferiores a 60 
mmHg são incapazes de manter a auto-regulação coronária 
e cerebral de perfusão, ainda que tais órgãos sejam prioritá-
rios (ditos “nobres”) na redistribuição do fluxo sanguíneo3. 
Apesar disto, mesmo a meta de manutenção de pressões ar-
teriais médias de 65 mmHg, proposta na maioria das diretri-
zes, não possui ainda subsidio científico francamente alicer-
çado em melhores evidências disponíveis1. 

O objetivo deste estudo foi rever quais as evidências dispo-
níveis para considerar as melhores opções ou combinação 
de drogas vasopressoras no tratamento do choque.

DROGAS VASOATIVAS / VASOPRESSORAS

As drogas vasoativas são fármacos comumente utilizados 
em Medicina de Urgência, com a finalidade de restaurar a 
pressão de perfusão tecidual em pacientes hemodinamica-
mente instáveis, depois de adequada reposição de fluidos2. 
As catecolaminas são ainda os fármacos mais utilizados 
como vasopressores. São aminas derivadas do catecol (fe-
nol orgânico formado por dois radicais OH ligados ao ben-
zeno) ao qual está ligado um grupo amina (Figura 1).
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Figura 1 – Estrutura Química da Epinefrina

Agem estimulando receptores alfa-adrenérgicos, beta-adre-
nérgicos e dopaminérgicos em diferentes tecidos, os quais ofe-
recem a distribuição distinta de tais receptores (Tabela 1).

Tabela 1 – Efeitos das Catecolaminas sobre os Distintos 
Receptores
Catecolaminas DA1 DA2 Alfa Beta1 Beta2

Isoproterenol 0 0 0 ++ +++
Dopamina

0-5 µg/kg/min ++ ++ 0/+ + +
2-10 µg/kg/min ++ ++ + ++ +
> 10 µg/kg/min ++ ++ ++ ++ +

Dobutamina 0 0 + +++ ++
Fenilefrina 0 0 +++ 0 0
Epinefrina 0 0 +++ ++ +++
Dopexamina + + 0 + +++
Noradrenalina 0 0 +++ ++ +

Dopamina
É um fármaco precursor da noradrenalina e epinefrina. Em 
doses até 5 µg/kg/min, atua sobre os receptores DA1 e DA2, 
promovendo a vasodilatação dos territórios renal, mesentéri-
co e coronariano. Promove ainda o aumento do fluxo sanguí-
neo renal, taxa de filtração glomerular e excreção de sódio2. 
Usualmente é recomendada através de suas doses e ação sobre 
os respectivos receptores com dose Dopa (2,5-5 µg/kg/min), 
beta (5-10 µg/kg/min) e alfa (acima de 10 µg/kg/min). 
Dentre os efeitos potencialmente deletérios do uso de do-
pamina em baixas doses têm-se a redução da produção de 
prolactina, com apoptose linfocitária e imunossupressão2-4.
O uso de dopamina em baixas doses (1-4 µg/kg/min) também 
não deve mais ser usado para proteção renal em pacientes com 
sepse grave ou choque séptico, como recomendado no passa-
do4-7. Em ensaio clínico aleatório envolvendo 328 pacientes 
graves usando dopamina (2 µg/kg/min) ou placebo, Bellomo 
e col. demonstraram não haver melhora nos níveis séricos de 
creatinina, tempo de permanência em unidade de terapia in-
tensiva (UTI) e mortalidade4. 
A dopamina tem descrito entre seus efeitos no aumento da 
oferta de oxigênio, mas com redução das taxas de extração 
global do mesmo. Os seus efeitos no território pulmonar 
promovem o aumento do fluxo e diminuição da resistência 
contribuindo para aumento do shunt pulmonar. No territó-
rio esplâncnico parece haver aumento do fluxo sangüíneo, 
porém sem aumento do consumo de oxigênio redistribuin-
do o fluxo, porém com diminuição para a mucosa5-13.
Um estudo observacional, de coorte, multicêntrico (198 
UTI européias) concluiu que o uso de dopamina no choque 
poderia estar relacionado ao aumento de mortalidade6. 

Em trials abertos a dose média de 15 µg/kg/min aumenta a 
pressão arterial média (PAM) em 24% após a reposição vo-
lêmica, o que ainda faz deste fármaco ser freqüentemente 
recomendado em protocolos de serviços e diretrizes nacio-
nais e internacionais5-16. 

Noradrenalina/Norepinefrina
A noradrenalina é um potente fármaco alfa1-adrenérgico 
estimulante, com algum efeito residual beta1-adrenérgico; 
pode promover o aumento da resistência vascular sistêmica 
e do volume sistólico (10% a 15%) e aumento do débito 
cardíaco em torno de 10% a 20%, a despeito de sua função 
predominantemente alfa-adrenérgica17-25.
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Em diversos estudos clínicos, a noradrenalina é usada como 
único agente vasopressor para correção de anormalidades 
hemodinâmicas do choque séptico, em doses entre 0,2 e 1,3 
µg/kg/min19-21. A prática de se iniciar a terapia vasopressora 
com dopamina associada ou não à dobutamina e modificá-
la para noradrenalina, apenas quando essa terapia inicial 
demonstra-se ineficaz, também tem sido freqüente25-30.
Por aumentar a pós-carga e o trabalho do ventrículo esquer-
do, com risco de disfunção cardíaca, alguns autores suge-
rem o uso de doses de noradrenalina apenas para restaurar 
limites inferiores normais da PAM e débito urinário. 
De acordo com Martin e col.19, em ensaio clínico prospec-
tivo e aleatório comparando a terapia com noradrenalina 
e dopamina no choque séptico, concluiu-se que a noradre-
nalina (0,5-1,2 µg/kg/min) foi mais efetiva para reverter 
hipotensão no choque séptico. Além disso, pacientes que 
falharam na terapia com dopamina responderam de forma 
positiva com a noradrenalina.
Os efeitos da noradrenalina na função renal variam de 
acordo com o tipo de choque. Sabe-se que há efeitos de 
diminuição de fluxo e aumento da resistência vascular no 
território renal em choques hipovolêmicos, mesmo que a 
PAM seja restaurada30.
No choque séptico, Bellomo e col. demonstraram que do-
ses médias de noradrenalina de 0,3 µg/kg/min aumentaram 
o fluxo sanguíneo renal31.
Outros autores estudaram o efeito da noradrenalina na fun-
ção renal em pacientes sépticos, Redlwenzl e col. estudaram 
56 pacientes com choque séptico tratados com noradrena-
lina (0,1-2 µg/kg/min) e encontraram aumento significativo 
da depuração da creatinina, depois de 48 horas do inicio do 
tratamento com noradrenalina. 
Alguns estudos mostram que não existem variações signi-
ficativas de lactato sérico durante terapia com noradrena-
lina29,30.
Martin e col. observaram diminuição significativa dos ní-
veis de lactato sérico depois de 6 horas do inicio da terapia 
com noradrenalina no choque séptico, com níveis séricos 
de lactato iniciais elevados (> 4 mmol/L)19. Também Zhou 
e col.34 observaram tendência à diminuição dos níveis de 
lactato séricos com noradrenalina comparada com os ou-
tros fármacos, acentuando-se quando em combinação com 
dobutamina, usadas em pacientes com choque séptico e 
concentrações de lactato iniciais baixos.
Os efeitos do uso isolado de noradrenalina no território 
esplâncnico são difíceis de determinar. Ruokonen e col. 
encontraram resultados conflitantes com uso de noradre-
nalina em choque séptico, como o aumento de fluxo e con-
sumo de oxigênio para alguns pacientes e diminuição para 
outros19.
Méier-Hellmann e col. avaliando pacientes em terapia com 
dobutamina e posteriormente noradrenalina, perceberam 
diminuição significativa na saturação venosa hepática, po-
rém, o consumo de oxigênio manteve-se inalterado pelo 
aumento da extração de oxigênio. Os autores concluíram 
que caso o débito cardíaco seja mantido, não há efeitos es-
plâncnicos negativos35.
Levy e col. estudaram os efeitos da associação de noradre-

nalina e dobutamina em comparação com adrenalina na 
tonometria gástrica em 30 pacientes com choque séptico. 
Na combinação de noradrenalina e dobutamina, o Phi e 
gap de CO2 normalizaram-se em 6 horas; nos pacientes tra-
tados com adrenalina o Phi e gap de CO2 aumentaram tem-
porariamente e só foram corrigidos depois de 24 horas36.
Neste cenário, o uso clínico de noradrenalina nas doses de 
0,01-0,3 µg/kg/min melhora as variáveis hemodinâmicas na 
maioria dos pacientes com choque séptico, aumentando a 
pressão arterial sem promover a deterioração no índice car-
díaco ou disfunção de órgãos.
No entanto, ensaios clínicos prospectivos e aleatórios são 
necessários ainda para estabelecer se há efeitos sobre mor-
talidade comparados a outros vasopressores.
 
Adrenalina
A adrenalina é uma catecolamina com ação dose-depen-
dente em receptores beta1 e beta2 e alfa1-adrenérgicos.
A adrenalina pode aumentar a PAM quando a falha com 
a reposição de fluidos ou ao uso de outros vasopressores. 
Age principalmente no aumento do volume sistólico e ín-
dice cardíaco com pouca ação na resistência vascular e fre-
qüência cardíaca37.
Moran e col. relataram relação linear entre doses de adre-
nalina e freqüência cardíaca, PAM, índice cardíaco, traba-
lho do ventrículo esquerdo e oferta e consumo de oxigênio. 
Entretanto com diminuição no fluxo da circulação esplânc-
nica com diminuição do Phi e aumento do gap de CO2

38.
Adrenalina aumentou em muitos estudos a concentração 
regional e global de lactato. Levy e col. atribuíram esses 
efeitos a alterações no metabolismo de carboidratos39. Ou-
tro efeito negativo da adrenalina são as taquiarritmias.

Fenilefrina
A fenilefrina é fármaco de ação essencialmente alfa1-adre-
nérgica, de início rápido e curta duração. É usada no cho-
que séptico, com citação de potencial para diminuição de 
débito cardíaco e freqüência cardíaca nesses pacientes41-43. 
Há, no entanto, a descrição de diminuição de transporte 
de oxigênio e fluxo sangüíneo em circulação esplâncnica, 
quando comparada à noradrenalina44.

Vasopressina
A vasopressina é sintetizada pelos neurônios magnocelu-
lares do hipotálamo e armazenada no lobo posterior da 
hipófise. Esta relacionada com a manutenção da volemia 
e osmolaridade plasmática45, além de vários outros efeitos 
como a liberação de insulina46, controle de temperatura 
corpórea, comportamento social49, memória48 e liberação 
de corticotropina47. Atua em receptores da musculatura lisa 
vascular: V1, V2, VS45. A concentração plasmática da vaso-
pressina em paciente hemodinamicamente estável é 2,2-4,0 
pg/mL para uma osmolaridade sérica de 285 mOsm/kg50.
No choque, a hipotensão estimula a liberação de vaso-
pressina e altas concentrações podem ser alcançadas no 
período posterior a parada cardíaca, hemorragia, aneste-
sia peridural e choque séptico. A vasopressina pode poten-
cializar outros agentes adrenérgicos como noradrenalina e 
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angiotensina II, ajudando a restauração e manutenção da 
pressão arterial53. 
Em análises de subgrupos de pacientes com choque e va-
sodilatação sistêmica que necessitavam de vasopressores, 
demonstraram menor necessidade do uso de noradrenalina 
para aumentos aceitáveis de pressão arterial média com o 
uso de vasopressina54-57.
Sharshar e col. em estudo de coorte, demonstraram níveis 
mais elevados de vasopressina, no inicio do choque, e dimi-
nuição nos estoques de vasopressina na neurohipófise. Essa 
diminuição pode estar relacionada à depleção dos estoques, 
diminuição da liberação, alterações do sistema nervoso au-
tônomo e aumento da degradação de vasopressina50. 
Laundry e col. relataram que pacientes com o mesmo 
tempo de hipotensão, mas com diagnóstico de choque 
séptico, tinham níveis de vasopressina cinco vezes menor 
que pacientes com choque cardiogênico. Em uma série de 
casos realizados pelos mesmos autores, administrando va-
sopressina 0,04 U/min, relataram o restabelecimento de 
pressão arterial através do aumento da resistência vascu-
lar sistêmica51.
Malay e col. em estudo controlado aleatório em traumati-
zados57, demonstraram aumento de pressão arterial e resis-
tência vascular quando da infusão da vasopressina, compa-
rada ao placebo (solução fisiológica).
Patel e col. aleatorizaram pacientes com choque séptico 
refratário para utilização de noradrenalina (2-16 mg/min) 
ou vasopressina (0,01-0,08 UI)59; os pacientes que recebe-
ram vasopressina não necessitaram do uso concomitante 
de vasopressores e tiveram melhores valores de depuração 
de creatinina.
O recente estudo multicêntrico, aleatório e duplamente en-
coberto, VASST trial63 comparou pacientes em choque sép-
tico, com noradrenalina (5 µg/min) associada à vasopressi-
na (0,01-0,03 U/min) versus noradrenalina (5 a 15 μg/min) 
em adição à vasopressores esquema aberto; 778 pacientes 
(396 vasopressina e 382 noradrenalina) foram avaliados. 
Não houve diferença de mortalidade entre os grupos; ape-
nas no subgrupo de choque séptico, considerado menos 
grave, houve diferença de mortalidade a favor dos usuários 
de vasopressina. Os autores concluíram que a dose de vaso-
pressina não reduz mortalidade comparada à norepinefri-
na em choque séptico tratado com outros vasopressores.

Terlipressina
A terlipressina é um análogo sintético da vasopressina, 
após administração em bolus provoca vasoconstrição e é 
convertida em lisina-vasopressina com o rompimento do 
radical glicil.
Alguns autores, estudando os efeitos de administração em 
bolus de terlipressina em pacientes com choque séptico, ve-
rificaram a melhora da pressão arterial média, porém com 
piora do débito cardíaco64,65.
Morelli e col. em estudo prospectivo, aleatório, controlado, 
com 59 pacientes com choque séptico estudaram os efeitos 
da dobutamina associada à terlipressina como alternativa 
para suporte hemodinâmico nesses pacientes; concluíram 
que a associação de terlipressina e dobutamina aumenta a 

pressão arterial sem prejuízo da saturação venosa central 
de oxigênio, diminuindo a necessidade de noradrenalina65.
Por fim, Lange e col. em recente revisão, referem que estu-
dos experimentais demonstram a capacidade da terlipressi-
na em estabilizar hemodinamicamente o paciente séptico, 
mas ressalta a necessidade de mais ensaios clínicos aleató-
rios para adoção da terlipressina na rotina do tratamento 
do choque séptico66.

EFEITOS ADVERSOS COM USO DE DROGAS VASO-
PRESSORAS 

A tentativa de melhorar a oxigenação tecidual mantendo 
uma pressão arterial media que permita a auto-regulação 
orgânica através do uso de drogas vasopressoras pode tra-
zer conseqüências hemodinâmicas graves.
A taquicardia é a manifestação mais freqüente, principal-
mente em pacientes com hipovolemia, isquemia e necrose 
de extremidades, úlceras de estresse, íleo e má absorção, is-
quemia mesentérica, deterioração da barreira da mucosa 
gástrica e entérica vasoconstrição coronariana (vasopres-
sina).
Há possibilidade de associada à disfunção miocárdica o 
uso de vasopressores provocarem diminuição no índice car-
díaco e no transporte de oxigênio. 
 
CONCLUSÃO

A verdadeira relação potencial de benefícios e riscos, assim 
como a escolha do fármaco ou da combinação de fármacos 
para os diferentes tipos de choque, que acompanham esta-
dos de vasodilatação, não está definida. Não há confirma-
ção sequer de que a otimização da pressão arterial média 
seja capaz de diminuir a mortalidade global.
Há ainda dúvidas sobre a existência da dependência pato-
lógica entre a oferta e o consumo de oxigênio em situação 
de choque, porém objetivos terapêuticos atuais de otimi-
zação dos parâmetros hemodinâmicos incluindo de uso de 
fármacos vasopressores encontra ainda sólida evidência na 
literatura.
Neste cenário, até o momento, não se definiu ainda nenhu-
ma recomendação definitiva para o emprego de um agente 
vasopressor de escolha para os estados de choque. Serão 
necessários mais estudos para tais conclusões. 
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