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APRESENTAÇÃO 

Olá, tudo joia?  

Sou a professora Mara Ribeiro, professora de Fisioterapia do Estratégia Concursos.  

Você que se prepara para concursos públicos e residências multiprofissionais na área de Fisioterapia, 
preparei um material muito bacana e bem completo sobre os PRINCIPAIS TÓPICOS DE AVALIAÇÃO E 
MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES CRÍTICOS NA UTI.  

A ideia é que você possa com este conteúdo conhecer os tópicos mais importantes sobre a avaliação e 
monitorização do paciente crítico, atualização e aplicação de algumas escalas. E ter acesso a um guia rápido 
com os tópicos importantes e a esquemas e resumos para facilitar a memorização. 

Por que esse assunto é importante ? 

Pois aparece em todas as provas de concurso e de residência multiprofissional em Fisioterapia. Aqui nesse 
material você vai ver os principais testes e exames, os valores de referência e as principais escalas utilizadas 
na UTI. 

Então, aproveite bem esse material !!! Tenho certeza de que aparecerá uma ou mais questões desse assunto 
na próxima prova que você prestar. 

Abraço, 

Prof. Mara Ribeiro 

 

E-mail: mara.ribeiro01@gmail.com 

Instagram: @profa.mara / @prof.gislaineholler / @fisio_estrategiaconcursos 

Telegram: https://t.me/profmararibeiro 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIZKxVCvvyp5-aEU9_UcdyQ 

 

 

https://t.me/profmararibeiro
https://www.youtube.com/channel/UCIZKxVCvvyp5-aEU9_UcdyQ
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1. AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA E 

MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE CRÍTICO NA UTI 

ASSUNTOS ABORDADOS 

 Anamnese 

 Propedêutica Respiratória: Dispneia, Tosse, Escarro e Hemoptise, Dor Torácica, Inspeção 

Estática (Nível de Suporte Ventilatório), Inspeção Dinâmica (frequência respiratória, Tipo 

respiratório, Ritmo respiratório, Padrão respiratório, Expansibilidade, Tiragem e 

Cornagem),  Ausculta Pulmonar, . 

 Avaliação da função mental: Escala de Coma de Glasgow, Escala de Ramsey e RASS. 

 Sinais Vitais: Tpt, PAS, PAD, FR, FC, SPO2 

 Exame Físico: Estado Geral, Estado Neurológico, Condições e Coloração da Pele, Estado 

de hidratação, Estado nutricional, Avaliação das Estruturas em geral, Tosse, Estado da 

secreção traqueal e das vias aéreas superiores, Avaliação de extremidades. 

 Exames Laboratoriais: Hemograma, Leucograma, Plaquetas, Bioquímico, Gasometria  

 Avaliação da Função Musculoesquelética: Teste de FM Manual, Qualidade do Movimento, 

Tônus Muscular e Reflexos Profundos 

 

ANAMNESE E PROPEDÊUTICA RESPIRATÓRIA 

DADOS PESSOAIS 

A coleta de dados apresenta breve resumo sobre o paciente, obtido por meio de informações 

médicas e com a avaliação feita pelo fisioterapeuta.  

A primeira parte contém dados pessoais do paciente, isto é, nome, idade, endereço, número de 

registro do hospital e encaminhamento médico, além do diagnóstico e da razão do encaminhamento.  
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ANAMNESE 

A segunda parte resume sua história clínica e a avaliação fisioterapêutica. Essa é frequentemente 

dividida em algumas seções: 

• História da doença atual (HDA): resumo dos problemas atuais do paciente, incluindo informações 

clínicas relevantes. 

• História da doença pregressa (HDP): resumo completo de doenças e cirurgias a que o paciente foi 

submetido. 

• História sobre o uso de medicamentos (HM): lista de medicamentos atuais prescritos por receita 

médica. Alergias a medicamentos também devem ser anotadas. 

• História familiar (HF): doenças graves sofridas por familiares próximos do paciente. 

• História social (HS): a ocupação atual e passada do paciente. Também deve conter hábitos de vida, 

como tabagismo e alcoolismo. 

 

 

PROPEDÊUTICA RESPIRATÓRIA 

Ao iniciarmos a avaliação fisioterapêutica, deve-se observar se o paciente apresenta alguns dos 

principais sintomas de doença respiratória para que seja possível distinguir se o paciente foi acometido 

por uma doença primitivamente pulmonar, como pneumonia, ou se o pulmão foi acometido por uma 

doença sistêmica, como insuficiência renal.  

Principais sintomas de doença respiratória: 
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FALTA DE AR (DISPNEIA) 

A falta de ar é a percepção subjetiva do aumento do trabalho respiratório. Trata-se do sintoma 

predominante de doença cardíaca e respiratória. 

A dispneia pode ser classificada em: 

• Dispneia aos grandes esforços: surge após atividade física acima do habitual, como subir morros ou 

pedalar muito rápido. 

• Dispneia aos médios esforços: decorre de atividades habituais que antes eram realizadas sem 

dificuldade, como subir escadas ou arrumar a cama. 

• Dispneia aos pequenos esforços: aparece após atividades de rotina, como tomar banho ou se vestir-

se. 

• Dispneia de repouso: surge sem realizar nenhuma atividade, isto é, em repouso. 

• Ortopneia: dificuldade respiratória que melhora quando o paciente coloca o tórax em posição 

vertical, ou seja, mantendo-se sentado ao leito. 

• Trepopneia: aparece em decúbito lateral, como acontece com o paciente com derrame pleural que 

se deita sobre o lado são. 

• Dispneia paroxística noturna: acorda o paciente à noite. Naquele com doença cardíaca, deitar-se na 

horizontal aumenta o retorno venoso proveniente dos membros inferiores (MMII), o que provoca 

elevação do volume sanguíneo, com ocorrência de sobrecarga cardíaca e acúmulo de sangue nos 

pulmões, causando dispneia. 

 

 

 

As causas da dispneia podem ser divididas em: 
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• Atmosféricas: quando a composição da atmosfera é pobre em O2 ou quando sua pressão parcial está 

menor. 

• Obstrutivas: quando as vias respiratórias, da faringe aos bronquíolos, sofrem, em diminuição do 

calibre, como em laringite, carcinoma brônquico, asma bronquiolite. 

• Parenquimatosas: todas as afecções que podem reduzir a área de hematose de modo intenso, como 

as condensações. 

• Toracopulmonares: alterações capazes de modificar a dinâmica toracopulmonar, diminuindo a sua 

elasticidade e movimentação e fraturas de costelas, cifoescoliose, como mialgias intensas. 

• Diafragmáticas: como o diafragma é o músculo respiratório mais importante toda afecção que 

interfira em seus movimentos pode causar dispneia e paralisias, como hérnias. 

• Pleurais: a pleura parietal é dotada de inervação sensitiva e sua irritação provoca dor, essa aumenta 

com a inspiração. Os grandes derrames reduzem a expansão pulmonar, o que pode levar à dispneia. 

• Cardíacas: dependem do mau funcionamento da bomba cardíaca. A dispneia é causada pela 

congestão pulmonar, constituindo um obstáculo à circulação. 

• Ligadas ao sistema nervoso: pode-se separá-las em dois grupos: as de origem neurológica por 

alterações do ritmo respiratório, como ocorre em casos de hipertensão craniana, e as psicogênicas, 

que se manifestam sob a forma de dispneia suspirosa. 

 

 

TOSSE 

A  tosse é um reflexo de proteção que livra as vias aéreas de secreções ou corpos estranhos. 

Qualquer estímulo dos receptores localizados na faringe, laringe, traqueia ou brônquios pode induzir a 

tosse. 

Um aspecto importante relativo à tosse é: sua efetividade além do fato de ser produtiva ou seca. 

A gravidade da tosse pode variar de distúrbio ocasional até problema contínuo.  
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A tosse alta, em tom de latido, pode significar doença laríngea ou traqueal, enquanto a tosse 

recorrente, depois de beber ou comer, é importante sintoma de aspiração. Por fim, a tosse produtiva 

crônica é uma característica fundamental de bronquite crônica e bronquiectasia. Tosse noturna é um 

sintoma importante de asma em crianças e adolescentes, mas em pacientes idosos ocorre comumente 

em razão da insuficiência cardíaca. No pós-operatório, a intensidade e efetividade da tosse são 

importantes na avaliação fisioterapêutica. 

 

EXPECTORAÇÃO (ESCARRO) E HEMOPTISE 

Em um adulto normal, aproximadamente 100 mL de secreção traqueobrônquica são produzidos 

diariamente e eliminados subconscientemente. 

Escarro é o excesso de secreção traqueobrônquica que é eliminado pelas vias aéreas por meio 

da tosse. Pode conter muco, detritos celulares, micro-organismos, sangue e partículas estranhas.  

A avaliação deve determinar cor, consistência e quantidade de escarro produzido por dia. Isso 

pode esclarecer o diagnóstico e a gravidade da doença. 

Na prática clínica, o escarro é classificado como mucoide, mucopurulento ou purulento, em 

conjunto com a estimativa de volume.  

Hemoptise é a presença de sangue no escarro. Ela pode aparecer como estrias sanguíneas no 

catarro até grande hemorragia. A hemoptise franca pode colocar em risco a vida do paciente, o que 

requer embolização da artéria brônquica ou cirurgia. A hemoptise pode estar presente em carcinoma 

brônquico, tuberculose e bronquiectasia. 
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ESTADO DA SECREÇÃO TRAQUEAL E DAS VIAS SUPERIORES 

 As características da secreção expectorada ou da secreção traqueal a serem observadas são: 

- Quantidade: depende de fatores como a natureza e a evolução da lesão. Assim, a expectoração inicial dos 

processos agudos (bronquites e pneumonias) é mínima, e só te torna abundante no edema agudo do 

pulmão e nas bronquiectasias. Pode ser classificada em pequena, média e grande quantidade. 

- Viscosidade: depende da quantidade de muco e albumina contida na secreção. Pode ser classificada como 

fluída ou espessa.  

- Coloração: depende também de vários fatores: sangue, conteúdo de muco, células de descamação do 

epitélio, derivados da hemoglobina, substâncias aspiradas. 

- Odor: como se nota em processo de putrefação, o odor em cavidades intrapulmonares ou brônquicas, em 

geral, é fétido. 

 No quadro aparece uma classificação: 
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DOR TORÁCICA 

Em pacientes com problemas respiratórios, geralmente se origina por inflamação 

musculoesquelética, pleural ou traqueal, uma vez que o parênquima pulmonar e as pequenas vias aéreas 

não contêm fibras sensitivas e dolorosas. 

Isquemia do miocárdio, pleurites, alterações musculoesqueléticas e afecções pericárdicas são as 

causas mais comuns da dor torácica. Essas dores devem ser analisadas de acordo com sua localização, 

irradiação, qualidade, intensidade, duração e evolução. Deve-se considerar também fatores 

desencadeantes, agravantes ou que trazem alívio, assim como manifestações concomitantes.  

 

Causas de dor torácica: 

• Parietais: – Pele: inflamação localizada. – Músculos: distensão, traumatismos ou excesso de 

exercícios. – Ossos: traumatismo, fratura ou metástase. – Nervos: espondiloartrose cervical, radiculite 

ou dorsalgia. 

• Pleurais: pneumotórax, derrame pleural, pneumonia ou infarto pulmonar. 

• Pulmonares: traqueite, traqueobronquite, carcinoma brônquico ou corpo estranho. 

• Cardíacas: angina de peito, infarto do miocárdio ou prolapso da valva mitral. 

 



9 

 

• Pericárdicas: derrame pericárdico.  

• Vasculares: aneurisma dissecante da aorta, hipertensão pulmonar ou embolia pulmonar maciça. 

• Mediastínica: tumores ou pneumomediastino.  

• Digestivas: esofagite de refluxo, hérnia hiatal ou pancreatite. 

• Psicogênicas: tensão, fadiga, neurose de angústia ou hiperventilação. 

 

 

 

A avaliação objetiva do paciente é baseada no exame físico, em conjunto com os exames 

realizados, como radiografia de tórax, tomografia, exames laboratoriais (gasometria arterial, 

hemograma, eletrólitos) e espirometria. 

O exame físico pode ser dividido em inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação e ausculta 

pulmonar. 

INSPEÇÃO ESTÁTICA 

É realizada quando o paciente é avaliado sem analisar os movimentos respiratórios. O exame 

começa pela observação do paciente no leito. 

 

Nível de suporte ventilatório 

Observar se o paciente está respirando espontaneamente em ar ambiente, com oxigênio 

suplementar (por cateter nasal ou máscara facial e a fração de O2 administrada) ou ventilação com 

suporte mecânico, como ventilação não invasiva, ventilação invasiva e interface da ventilação (máscara, 

tubo traqueal além de traqueostomia), ou modalidade e parâmetros ventilatórios.  

Caso o paciente esteja sob ventilação mecânica invasiva, deve-se mensurar a pressão do 

balonete (cuff). Essa pressão deve estar próxima da pressão sanguínea dos capilares traqueais, em torno 
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de 18 a 20 mmHg, mas na prática, deixa-se entre 25 e 30 mmHg. Caso seja maior que este valor, pode 

haver compressão dos capilares traqueais, o que gera isquemia e, posteriormente necrose.  

Quando o paciente for retirado do suporte ventilatório, pode apresentar quadro de insuficiência 

respiratória aguda por obstrução das vias respiratórias de condução e, desse modo, será necessário o 

procedimento de traqueostomia de urgência.  

Outro cuidado importante é verificar o posicionamento da cânula na traqueia. A cânula traqueal 

deve estar posicionada 2 cm acima da carina para evitar a entubação seletiva e consequente atelectasia 

do pulmão não ventilado. Esse cuidado deve ser observado por meio da radiografia de tórax. 

 

INSPEÇÃO DINÂMICA 

Essa inspeção ocorre quando os movimentos do compartimento torácico são avaliados. 

 

Frequência respiratória 

A frequência respiratória a normal, em um adulto, é de aproximadamente 12 a 20 respirações por minuto 

(rpm). 

Taquipneia é definida por frequência respiratória maior que 20 rpm e pode ser vista em qualquer 

forma de doença respiratória. Também ocorre nos casos de acidose metabólica e ansiedade.  

A bradipneia, por sua vez, é definida por frequência respiratória menor que 10 rpm. Ocorre, 

usualmente, em decorrência de pressão do sistema nervoso central por uso de narcóticos ou trauma. 

 

Tipo de respiração 

É determinado pelo segmento do tronco predominante durante os movimentos respiratórios. 

Na respiração normal, tanto o compartimento torácico como o abdominal se elevam, mas pode haver 

predomínio dessa elevação. 

Na respiração torácica ou costal, há predomínio da elevação do tórax sobre o abdome e é mais 

comum no sexo feminino.  
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Enquanto na respiração abdominal ou diafragmática, há predomínio da elevação do abdome em 

relação ao tórax durante o ato inspiratório, frequentemente encontrada no sexo masculino e em 

crianças.  

Com relação à respiração mista, o compartimento torácico e o abdominal se movem com a 

mesma amplitude e, portanto, há predomínio da elevação.  

Por fim, a respiração paradoxal ou invertida é observada quando há assincronismo entre o 

compartimento torácico e o abdominal, ou seja, enquanto um se eleva, o outro se retrai. Esse tipo de 

respiração é patológico, frequentemente encontrado em pacientes que se encontram em insuficiência 

respiratória aguda e demonstram fadiga muscular. 

 

 

Ritmo respiratório  

A partir de sua observação é possível ter informações adicionais sobre o tipo e a gravidade da 

doença respiratória. 

A respiração normal deve ser regular, com frequência de 12 a 20 rpm. A inspiração é ativa e a 

expiração passiva. A relação aproximada do tempo inspiratório para o expiratório (relação I:E) é de 1:2.  

A expiração prolongada pode ser vista em pacientes com doença pulmonar obstrutiva, quando 

há grave limitação do fluxo expiratório pelo fechamento precoce das vias aéreas.  

Na obstrução grave, a relação I:E pode ser de 1:3 ou 1:4.  

Ausência de respiração por mais de 15 segundos é considerado apneia.  

A respiração de Cheyne-Stokes se caracteriza por fase de apneia seguida de incursões 

inspiratórias cada vez mais profundas até atingir o máximo, para depois decrescer até nova apneia. Suas 

causas mais frequentes são insuficiência cardíaca, hipertensão intracraniana, acidentes vasculares 

encefálicos e traumatismos cranioencefálico. Essa respiração ocorre em razão de alterações nas tensões 

de O2 sangue. Assim, o excesso de CO2 e CO2 no durante o período de apneia obriga os centros 
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respiratórios bulbares a enviarem estímulos mais intensos, os quais resultam em aumento da amplitude 

dos movimentos respiratórios. Com isso há mais eliminação de CO2 e sua concentração baixará no 

sangue.  

A respiração de Biot se apresenta em duas fases. A primeira de apneia e a segunda com 

movimentos inspiratórios e expiratórios anárquicos de acordo com o ritmo e a amplitude. As causas mais 

frequentes desse ritmo são as mesmas da respiração de Cheyne-Stokes.  

A respiração de Kussmaul, por sua vez, é rápida, profunda, ruidosa com ventilação por minuto 

alta, sendo a acidose, principalmente a diabética, sua principal causa. 

Observe: 
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Expansibilidade 

A parede torácica normal se expande simetricamente durante a inspiração profunda. Doenças 

que afetam a expansão de ambos os pulmões provocam redução bilateral na expansão torácica, que é 

comumente observada em distúrbios neuromusculares ou DPOC. A redução unilateral, por sua vez, 

ocorre nas doenças respiratórias que reduzem a expansão de um pulmão ou de parte significativa do 

pulmão. Isso pode ocorrer em condensação lombar, atelectasia, derrame pleural, pneumotórax, 

tuberculose e entubação seletiva. 

 

Tiragem 

Durante inspiração em condições normais, os espaços intercostais se deprimem ligeiramente. 

Esse fenômeno, que é mais visível na face lateral do tórax dos longilíneos, resulta do aumento da pressão 

negativa na cavidade pleural durante a inspiração. Se há obstrução brônquica, o parênquima 

correspondente àquele brônquio entra em colapso e a pressão negativa dessa área se torna ainda maior, 

provocando, assim, a retração ou tiragem dos espaços intercostais.  

A tiragem pode ser difusa ou localizada, isto é, supra clavicular, infra clavicular, intercostal, 

epigástrica ou diafragmática, enquanto a retratilidade dessas áreas caracteriza a impossibilidade de o 

pulmão acompanhar o movimento expansivo da caixa torácica por conta da atelectasia subjacente.  

A tiragem também é sinal de insuficiência respiratória aguda. 

 

 

 

Cornagem  

Resulta da estenose nas porções superiores das vias aéreas respiratórias (laringe, faringe, 

traqueia e grossos brônquios). É geralmente de grande intensidade e pode ser ouvida a distância. É 
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observada em abscessos periamigdalianos, nas lesões traumáticas da orofaringe, paralisia das cordas 

vocais, nas tumorações cervicais e nas mediastínicas superiores, além de em casos de aspiração de corpo 

estranho (mais frequentes em crianças). Dependendo do grau de estenose, o paciente pode necessitar 

de uma via aérea artificial. 

 

AUSCULTA PULMONAR 

Método semiológico básico no exame físico dos pulmões que permite escutar e interpretar os 

sons produzidos dentro do tórax. 

 

Murmúrio  

Quando se ausculta o tórax de um indivíduo normal, ouve-se um leve som murmurante, que na 

inspiração é mais longo e nítido, enquanto na expiração é mais curto e fraco e menos nítido esse é o 

murmúrio vesicular ou respiratório, que varia conforme a região.  

Os ruídos da respiração normal resultam das vibrações provocadas pela corrente aérea ao 

percorrer o sistema tubular e o alveolar.  

O aumento do murmúrio vesicular ocorre nos indivíduos com maior volume de ar circulante 

(dispneia, taquipneia e exercício físico).  

O murmúrio diminui sempre que há redução do volume corrente, como ocorre na invasão de 

determinada área do parênquima. Assim, nas estenoses das vias aéreas superiores, dependendo do grau, 

haverá redução dele em ambos os hemotóraces. Se o obstáculo estiver em um dos brônquios principais, 

diminuirá no hemitórax correspondente.  

As reduções de calibre das pequenas vias respiratórias o tornam menos audível, como acontece 

no enfisema. 

De modo geral, todas as lesões interpostas entre pulmão e parede podem reduzi-lo ou eliminá-

lo. 
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Ruídos adventícios  

Ruídos respiratórios não audíveis em condições normais, podendo ter origem em árvore 

brônquica, alvéolos ou espaço pleural. São classificados em secos (roncos e sibilos), úmidos (estertores 

crepitantes e subcrepitantes) e atrito pleural. 

1. Roncos: ruído de tonalidade grave predominantemente inspiratório, geralmente acompanhado 

de tosse. Sua origem se dá pela presença de secreção espessa que adere às paredes dos 

brônquios de grande calibre, reduzindo suas luzes. 

2. Sibilos: ruídos de tonalidade aguda, predominantemente expiratórios e habitualmente referidos 

pelo paciente como “chiado” ou “chiadeira”. São causados por redução da luz brônquica em caso 

de secreção espessa, edema de parede bronquiolar, espasmo da parede das pequenas vias aéreas 

e compressão dinâmica difusa. É o ruído adventício comumente encontrado em pacientes 

portadores de asma. 

3. Estertores subcrepitantes: ruídos descontínuos ouvidos tanto na inspiração como na expiração. 

Resultam da mobilização de qualquer conteúdo líquido presente em brônquios de médio e 

pequeno calibre. Ocorre com mais frequência em broncopneumonia, edema agudo de pulmão e 

DPOC. 

4. Estertores crepitantes: estertores úmidos, descontínuos, discretos e exclusivamente 

inspiratórios. São característicos de edemas incipientes do parênquima pulmonar, em razão de 

exsudato ou transudato intra-alveolar. Frequentemente audíveis na atelectasia, na pneumonia, 

no edema agudo de pulmão e na SARA. 

5. Atrito pleural: estalido ou “som de couro” que ocorre a cada respiração quando as superfícies 

pleurais estão irritadas por inflamação, infecção ou neoplasia. Normalmente, as pleuras parietal 

e visceral deslizam silenciosamente. Em alguns casos, os sons podem ser confundidos por 
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estertores. Pode-se pedir para o paciente tossir e verificar se houve mudança no som produzido. 

Caso não houver mudança, provavelmente se trata de atrito pleural. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MENTAL 

Deve-se avaliar a função mental observando o nível de consciência e orientação do 

paciente.  

Para tanto é necessário aplicar escalas específicas em pacientes com redução no nível de 

consciência, na ausência de sedativos e com história clínica de disfunções do SNC,. 

Nesse contexto, a escala de coma de Glasgow é o instrumento mais aplicado. 

Já para pacientes em sedação e/ou agitação psicomotora as principais escalas são de 

Ramsey e de RASS. 

 

Avaliação do nível de consciência 

Se o paciente estiver consciente, avalia-se sua orientação no tempo e espaço. O paciente alerta 

que apresenta boa orientação temporal, espacial e pessoal é considerado como orientado e o nível de 

consciência é normal. 

No entanto, se o paciente não estiver alerta, o nível de consciência deve ser avaliado. Qualquer 

paciente com rebaixamento de nível de consciência está sob risco de aspiração e retenção de secreção 

pulmonar. A consciência deprimida pode ser decorrente do fluxo sanguíneo cerebral inadequado ou da 

má oxigenação do sangue que perfunde o cérebro.  
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Quando o nível de oxigenação cerebral cai de forma aguda, o paciente se torna agitado, confuso 

ou desorientado. Se a hipóxia piorar, o mesmo poderá entrar em estado de coma.  

Nos pacientes que não estão farmacologicamente sedados, o nível de consciência é 

frequentemente avaliado pela escala de coma de Glasgow, a qual fornece ao paciente um escore, de 3 a 

15, com base em suas melhores respostas motora, verbal e ocular. Os pontos de cada item são somados 

e, quanto menor o total de pontos, mais profundo e grave é o quadro neurológico. 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

 

 

 A Escala de Glasgow ou Escala de Coma de Glasgow é uma forma de avaliação padronizada, 

validada, traduzida em diversas línguas e utilizada mundialmente na avaliação do ESTADO DE 

CONSCIÊNCIA de indivíduos que apresentam alguma forma de alteração. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A ESCALA DE GLASGOW 

1. Esta escala inicialmente foi desenvolvida para avaliar indivíduos que sofreram Traumatismo Crânio 

Encefálico. 

2. Ela avaliada três diferentes aspectos: ABERTURA OCULAR; RESPOSTA VERBAL e RESPOSTA 

MOTORA. 

3. A pontuação mínima é: 3* (VERSÃO ANTIGA) 1** (VERSÃO ATUALIZADA EM 2018) 

4. A pontuação máxima é: 15 

5. Determinação de estado de coma: notas menores ou iguais a 8. 
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ATUALIZAÇÃO DA ESCALA DE GLASGOW 

 

Em 2018 foi realizada uma atualização da Escala de Glasgow, mas na essência a forma de avaliação 

continua a mesma. Além da mudança de descrição dos itens, também foi acrescentada a avaliação da 

Reação Pupilar, que pode subtrair pontos do Escore Final caso não haja contração ou caso ela ocorra apenas 

unilateralmente. 

Como não sabemos como as bancas cobrarão esta atualização nos próximos concursos, é 

interessante observar a o que foi alterado: 
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Fonte: https://www2.ufjf.br/neurologia/2018/12/11/escala-de-coma-de-glasgow-importancia-e-

atualizacao-de-2018/ 

 

ESCALA DE RAMSAY 

A escala Ramsey pontua de 1 a 6, sendo que 1 corresponde a "acordado e ansioso ou inquieto ou 
violento" e 6 corresponde "sem resposta". 
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ESCALA RASS 

A escala Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)  pontua de -5 "sem resposta" a +4 "combativo, 
violento". 
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/641833384372203186/ 

 

AVALIAÇÃO DOS SINAIS VITAIS 

 

TEMPERATURA 

A temperatura do corpo é mantida dentro da faixa de 36 a 37,5°C . 

Febre (hipertermia) é a elevação da temperatura corporal acima de 37,5°C e está associada ao 

aumento do metabolismo. Para cada aumento de 0,6°C na temperatura corporal, há cerca de 10% de 

aumento de consumo de O2 e na produção de CO2 . Isso gera uma demanda extra sobre o sistema 

cardiorrespiratório, que causa aumento nas frequências cardíaca e respiratória. 

Temperatura corpórea abaixo da normal é denominada hipotermia. A causa mais comum de 

hipotermia é exposição prolongada ao frio, à qual o hipotálamo responde desencadeando tremores e 

vasoconstrição (a fim de gerar e conservar calor). Outras causas menos comuns são traumatismo 

craniano ou acidente vascular encefálico, que provocam disfunção do hipotálamo, diminuição da 

atividade da tireoide e infecções graves, como sepse. 

 

FREQUÊNCIA CARDÍACA 

Deve-se avaliar a frequência, ritmo e força do pulso periférico. 

A frequência de pulso normal do adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto (bpm) e com um 

ritmo regular. A frequência cardíaca acima de 100 bpm é denominada taquicardia.  

Exercício, medo, ansiedade, pressão arterial baixa, anemia, febre, níveis reduzidos de O2 no 

sangue arterial e certos medicamentos são causas comuns de taquicardia.  

Se estiver inferior a 60 bpm é denominada bradicardia. Pode ocorrer com hipotermia como 

efeito colateral de medicações e com determinadas arritmias cardíacas. 
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PRESSÃO ARTERIAL 

A força exercida contra a parede das artérias quando o sangue flui por essas. É determinada pela 

interação de contração do ventrículo esquerdo, da resistência vascular sistêmica e do volume sanguíneo. 

A pressão arterial sistólica é a força máxima exercida nas principais artérias durante a contração 

do ventrículo esquerdo. A pressão arterial normal varia de acordo com a idade. Como regra geral, a faixa 

normal da sistólica é de 90 a 140 mmHg em um adulto.  

A diastólica, por sua vez, força nas principais artérias e permanece após o relaxamento dos 

ventrículos, normalmente é de 60 a 90 mmHg. A hipertensão é uma condição em que a pressão arterial 

se mantém acima de 140/90 mmHg e, geralmente, é causada pelo aumento da resistência vascular 

sistêmica.  

A hipertensão pode ocasionar anormalidades no sistema nervoso central, como cefaleia, visão 

borrada, confusão, uremia, insuficiência cardíaca congestiva ou acidente vascular encefálico 

hemorrágico. 

 

A hipotensão é definida como pressão arterial inferior a 95/60 mmHg. As causas mais frequentes 

são insuficiência ventricular esquerda, volume sanguíneo baixo e vasodilatação periférica. Com a 

hipotensão, os órgãos vitais podem não receber fluxo sanguíneo adequado. A liberação de O2 aos tecidos 

pode ser comprometida, com possível ocorrência de hipóxia tecidual. 

Valores de referência para Pressão Arterial Sistêmica: 

 

CLASSIFICAÇÃO PRESSÃO SISTÓLICA (mmHg) PRESSÃO DIASTÓLICA (mmHg) 
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ÓTIMA < 120 < 80 

NORMAL < 130 < 85 

LIMÍTROFE 130-139 85-89 

 

 

 

SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2) 

 A oximetria de pulso é um método não invasivo que permite a medida porcentual da saturação 

arterial da hemoglobina pelo oxigênio. A oxigenação do paciente de forma contínua à beira leito é 

considerada um método seguro e simples de avaliar, otimizando os cuidados ao paciente e diminuindo 

os riscos de episódios de hipoxemia.  

 Por registar a leitura em tempo real, pode reduzir o número de coletas sanguíneas para análise 

gasométrica. Seu uso esta indicado no controle e ajustes da FiO2, da PEEP, dos parâmetros do 

respirador, do desmame da VM e da detecção da hipóxia  

 A mensuração é feita por meio de um sensor que emite uma luz vermelha que é absorvida pela 

hemoglobina desoxigenada e oxigenada. Isso permite identificar e monitorar a concentração de oxigênio 

na hemoglobina. 
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EXAME FÍSICO GERAL 

 Estado Geral, Estado Neurológico, Condições e Coloração da Pele, Estado de hidratação, 

Estado nutricional, Avaliação das Estruturas em geral, Avaliação de extremidades. 

ESTADO GERAL 

 Inicialmente, já devemos identificar qual o estado geral do paciente, como por exemplo, 
grave (instável) ou estável. 

 Também usamos a seguinte classificação: 

 - BEG: Bom Estado Geral; 

 - REG: Regular Estado Geral; 

 - MEG: Mal Estado Geral. 

 De maneira geral, podemos pensar eu quanto mais o paciente se aproxima do óbito, pior o estado 
geral dele. 

 

ESTADO NEUROLÓGICO 

 Além da avaliação com as Escalas e Glasgow, Ramsey e RASS, podemos classificar o Estado 

Neurológico do paciente da seguinte forma: 

- LOTE (LÚCIDO, ORIENTADO EM TEMPO E ESPAÇO); 

- ACORDADO, CONTACTUANTE E ORIENTADO OU NÃO; 

- COLABORATIVO/NÃO COLABORATIVO; 

- OBNUBILADO (PERDIDO),  

- TORPOROSO (NÃO RESPONDE),  

- COMATOSO (NÃO RESPONDE),  
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- SONOLENTO (RESPONDE) 

 

CONDIÇÕES E COLORAÇÃO DA PELE 

Cianose  

Coloração azulada da pele. Nem sempre está presente, mesmo na hipoxemia grave. Para que 

haja cianose é necessário que o paciente tenha, pelo menos, 5% de hemoglobina reduzida. Deve ser 

pesquisada na pele, nas unhas, nos lábios e na mucosa oral. 

A cianose central ocorre em razão da menor saturação arterial em função do transporte 

insuficiente de O2 até o pulmão ou à presença de shunt cardíaco direito-esquerdo. 

Enquanto a periférica é ocasionada pela vasoconstrição e pode aparecer em várias condições, 

como exposição ao frio ou quando o débito cardíaco estiver baixo. 

Ainda podemos ter a seguinte classificação / observação:  

 INTEGRIDADE DA PELE: presença de lesões. 

 TUMORES: presença de tumores.  

 ABCESSO: presença de abcessos. 

 CORADO/DESCORADO: pálido 

 CIANÓTICO/ACIANÓTICO: arrocheado 

  ICTÉRICO/ANICTÉRICO: amarelado 

 RUBOR: avermelhado 

 NORMAL 

 

Presença de drenos torácicos 

  A drenagem torácica é definida como procedimento cirúrgico com introdução de dreno pela 

parede torácica na cavidade pleural. É bastante utilizada após cirurgias pulmonares e cardíacas.  
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Está indicada para drenagem de líquidos, como sangue (hemotórax), pus (empiema pleural), 

linfa ou derrame neoplásico e drenagem de ar (pneumotórax). Quando há dreno torácico, deve-se ter 

cuidados como medir o débito, observar o aspecto do líquido drenado, verificar oscilação, não fixar o 

sistema na cama, não pinçar e não levantar o frasco. 

 

ESTADO DE HIDRATAÇÃO 

 Em média, a água constitui entre 50 e 60% do peso de indivíduos. A água corporal pode ser dividida 
em dois grandes compartimentos, o intracelular e o extracelular. As diferenças na composição intra e 
extracelular são mantidas pela membrana celular, que funciona como uma barreira semipermeável. 

 O edema é o excesso de líquido acumulado no espaço intersticial ou no interior das próprias células 
e pode ocorrer em qualquer local do organismo. 

 A investigação semiológica do edema tem início da anamnese, quando se indaga sobre o tempo de 
duração, a localização e a evolução. 

 No exame físico, completa-se a análise, investigando-se alguns parâmetros, como localização e 
distribuição, intensidade, consistência, temperatura, sensibilidade e outras alterações da pele 
circunjacente. 

Ainda podemos classificar em: HIDRATADO/DESIDRATADO  

 EDEMA presença de cacifo (afundamento – edema duro) ou não (edema mole)./ANASARCA 

 

Avaliação de edema periférico 

Esse é um importante sinal de insuficiência cardíaca, mas também pode ser encontrado em 

pacientes com baixo nível de albumina, com função linfática ou venosa reduzida, assim como naqueles 

com administração de altas doses de esteroides. Quando leve, o edema pode afetar somente as 

articulações, porém, com o aumento da gravidade do edema, pode atingir todo o corpo. Em pacientes 

acamados, pode ser decorrente do mau posicionamento. 

Faremos o Teste de Cacifo, a Perimetria (Circumetria) e classificação do edema. 

O edema é examinado quanto ao nível de afundamento (chanfradura) quando uma 

pressão de intensidade moderada é aplicada por aproximadamente 10 segundo. Se após a 
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digito pressão o afundamento não voltar imediatamente, é dito sinal de cacifo positivo. Caso 

contrário, sinal de cacifo negativo. Alguns autores ainda classificam em grau numérico com 

base no tempo da permanência do afundamento (graus 1+, 2+, 3+, 4+), vejamos: 

 

 

 

1+: indentação muito pouco detectada; 

2+: Indentação visível, retornando ao normal em 15 segundos; 

3+: Retorno ao normal em 30 segundos; 

4+: Permanece por mais de 30 segundos. 

 

AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM GERAL 

 

Avaliação de pele, músculos e ossos: 

• Pele: observar coloração, hidratação e presença de cicatrizes em decorrência de drenagem torácica 

ou toracotomias. 
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• Músculos: o sistema muscular deve ser avaliado comparativamente a fim de que se possa observar 

alterações tróficas de determinados grupos musculares. 

• Partes ósseas: procura-se identificar retrações, abaulamentos difusos ou localizados. As retrações 

podem ser em decorrência de tuberculose. Abaulamentos localizados podem ser em razão da 

presença de tumores, aneurisma e hipertrofia de ventrículo direito em crianças. 

 

AVALIAÇÃO DE EXTREMIDADES 

Podemos avaliar a função motora geral. 

 Força Muscular (FM); 

 Qualidade do movimento: ADM, harmonia, presença de movimentos involuntários. 

 Tônus Muscular 

 Reflexos Profundos 

 

Teste de força muscular manual 

 Tem como objetivo avaliar a capacidade dos músculos em desenvolverem tensão contra uma 

resistência.  

 É a técnica mais utilizada pelo fisioterapeuta no exame físico para avaliar a força muscular. 

 O teste de força muscular e baseado em cinco graus para que se possa classificar o tipo de força 

muscular que foi exercida. 
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 No ambiente hospitalar / UTI também utilizamos muito a avaliação MRC que avalia grupos 

musculares específicos e os classifica de 0 a 5. 

 

 

QUALIDADE DO MOVIMENTO 

 Em relação a qualidade do movimento avaliamos a amplitude de movimento (ADM) passiva e ativa 
(se possível), a harmonia e a presença de movimentos involuntário (tremor). 
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TÔNUS MUSCULAR 

 O tônus é avaliado com a mobilização passiva das articulações e classificado segundo a Escala de 
Aschworth Modificada. 

 

 

REFLEXOS PROFUNDOS 

 Testados com o martelinho de reflexo, a tabela abaixo explica como e quais reflexos testar. 
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RESUMINDO 

ESTADO GERAL 
BOM ESTADO GERAL (BEG), REGULAR ESTADO GERAL (REG), MAU ESTADO 

GERAL (MEG). 

ESTADO NEUROLÓGICO 
RELACIONADO AO NÍVEL DE 

CONSCIÊNCIA (GLASCOW) 

LOTE (LÚCIDO, ORIENTADO EM TEMPO E ESPAÇO); 
ACORDADO, CONTACTUANTE E ORIENTADO OU NÃO; 

COLABORATIVO/NÃO COLABORATIVO; 
OBNUBILADO (PERDIDO), TORPOROSO (NÃO RESPONDE), COMATOSO 

(NÃO RESPONDE), SONOLENTO (RESPONDE) 

CONDIÇÕES E COLORAÇÃO DA 
PELE 

INTEGRIDADE DA PELE, TUMORES, ABCESSO; CORADO/DESCORADO, 
CIANÓTICO/ACIANÓTICO, ICTÉRICO/ANICTÉRICO, RUBOR/NORMAL. 

ESTADO DE HIDRATAÇÃO 
HIDRATADO/DESIDRATADO 

EDEMA presença de cacifo (afundamento – edema duro) ou não (edema 
mole)./ANASARCA 

ESTADO NUTRICIONAL CAQUÉTICO / EMAGRECIDO / EUTRÓFICO (NORMAL) / SOBREPESO / OBESO 

AVALIAÇÃO DAS EXTREMIDADES 
PERFUSÃO/TEMPERATURA 

EDEMA/DEFORMIDADES 

ESTADO DE MOBILIDADE ACAMADO, RESTRITO AO LEITO, HIPOATIVO, ATIVO. 

TOSSE AUSENTE/PRESENTE; EFICAZ/INEFICAZ; SECA/PRODUTIVA 
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EXPANSIBILIDADE TORÁCICA 

BOA/REDUZIDA 
APICAL OU TORÁCICA/ ABDOMINAL/TÓRACO ABDOMINAL; 

SIMÉTRICA/ASSIMÉTRICA/TIRAGEM/UTILIZAÇÃO DE MUSCULATURA 
ACESSÓRIA 

PADRÃO RESPIRATÓRIO 

NORMAL/PARADOXAL(ASSINCRONIA ENTRE RESPIRAÇÃO ABDOMINAL E 
TORÁCICA)/CHEYNE-STOKES (HIPERVENTILAÇÃO INTERCALADO COM 

APNÉIA) / KUSMAULL (RESPIRAÇÃO PROFUNDA COM EXPIRAÇÃO RÁPIDA 
ASSOCIADA COM ACIDOSE METABÓLICA)/BIOT (APNEIA IRREGULAR COM 

RESPIRAÇÃO DE AMPLITUDE VARIÁVEL); DIAFRAGMÁTICO. 

SpO2 

MEDE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO NO SANGUE. 
NORMALIDADE 99-94% 

HIPOXIA (SpO2≤90%). EXCETO CONDIÇÕESESPECÍFICAS QUE ADMITE-SE 
ATÉ 88%. 

VIA AÉREA 
VE/AA; CN O2 (CATETER NASAL), MV(MÁSCARA DE VENTURI), 

MRnR(MÁSCARA DE RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE); 
TQT (TRAQUEOSTOMIA) MNBZ (MACRONEBULIZAÇÃO). 

ASPECTO DA SECREÇÃO 
BRÔNQUICA 

MUCÓIDE(TRANSPARENTE, VISCOSA)/PURULENTA(AMARELADA OU 
ESVERDEADA, ESPESSA)/ROSEA ESPUMOSA (CARACTERÍSTICO DE 

EAP)/HEMOPTISE(SANGUINOLENTA) 
ODOR (INODORA/FÉTIDA) 

QUANTIDADE: GQS(GRANDE)/ MQS (MÉDIA) /PQS (PEQUENA). 

AUSCULTA RESPIRATÓRIA 

SOM PULMONAR/BRONCOVESICULAR (NORMAL); 
RONCOS/SIBILOS E ESTRIDORES (OBSTRUÇÃO DE VA  DE CONDUÇÃO-
SECREÇÃO, ESPASMO E CORPO ESTRANHO); ESTERTORES (INDICAM 
LÍQUIDO NOS BRONQUÍOLOS E BRONQUIOS, DESAPARECEM COM A 

TOSSE); ATRITO PLEURAL (FRICÇÃO ENTRE AS PLEURAS DEVIDO 
INFLAMAÇÃO). 

FREQUÊNCIA CARDÍACA 
NORMOCÁRDICO (FC ENTRE 50-100 BPM)/BRADICARDIA (FC <50 BPM) 

/TAQUICARDIA (FC>100BPM) 

FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 
BRADIPNEICO(FR <12IRPM)/EUPNEICO(FR 12-20 

IRPM)/TAQUIPNEICO(FR >20 IRPM). 

ADM REDUZIDA/AUMENTADA/PRESERVADA 

TÔNUS 

     Estado de tensão permanente dos 
músculos 

NORMOTÔNICO (NORMAL)/HIPERTÔNICO(RÍGIDO)/HIPOTÔNICO(FLÁCIDO) 

TROFISMO 

Se refere a massa muscular 

NORMOTROFIA (NORMAL)/HIPERTROFIA(AUMENTO DA MASSA 
MUSCULAR)/ HIPOTROFIA(DIMINUIÇÃO DA MASSA 

MUSCULAR)/ATROFIA(FALTA DE DESENVOLVIMENTO DO MÚSCULO). 

FORÇA MUSCULAR ESCALA MRC 

EQUILÍBRIO TRONCO PACIENTE SENTADO SEM APOIO (PRESERVADO/PARCIALMENTE 
PRESERVADO/NÃO PRESERVADO) 

ORTOSTATISMO 

CAPAZ DE LEVANTAR-SE E ESTABILIZAR-SE SEM APOIO; CAPAZ DE 
LEVANTAR-SE INDEPENDENTEMENTE UTILIZANDO AS MÃOS; NECESSITA 
DE AJUDA MÍNIMA PARA LEVANTAR-SE E ESTABILIZAR-SE; NECESSITA DE 
AJUDA MÁXIMA PARA LEVANTAR-SE E ESTABILIZAR-SE; 
APRESENTA OU NÃO APRESENTA EXTENSÃO DE JOELHOS. 

MARCHA 
DEAMBULA SEM /COM AUXÍLIO (UNILATERAL/DUPLO APOIO OU 
DISPOSITIVOS AUXILIARES DE MARCHA); COM/SEM EQUILÍBRIO. 

FUNCIONALIDADE 

DEPENDENTE TOTAL (NECESSITA DE ASSISTÊNCIA TOTAL PARA 
REALIZAÇÃO DE TAREFAS)/ DEPENDENTE PARCIAL (NECESSITA 
PARCIALMENTE DE AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS); 
INDEPENDENTE FUNCIONAL(REALIZA SUAS TAREFAS DE FORMA SEGURA) 
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2. PRINCIPAIS EXAMES COMPLEMENTARES NA UTI  

 

ASSUNTOS ABORDADOS 

1 – HEMOGRAMA 

2 – EXAMES BIOQUÍMICOS 

3 – GASOMETRIA 

4 – CAPNOGRAFIA 

5 – EXAMES RADIOLÓGICOS 

 

HEMOGRAMA 

 

  É o estudo das células sanguíneas do paciente, e um exame que avaliar as três principais 

células do sangue (hemácias, leucócitos e plaquetas) comenta que o hemograma é dividido em 3 

partes: eritogama, leucograma e plaquetas.  

 O eritograma ou hemácias é o estudo das células vermelhas do sangue no qual são responsáveis 

pelo transporte dos gases pelo organismo.  

 As hemácias são os glóbulos vermelhos, se o paciente tem anemia eles diminuem. 

 

ERITROGRAMA 

 Os 3 primeiros dados, contagem de hemácias, hemoglobina e hematócrito são analisados em 

conjunto. Quando estão reduzidos, indicam anemia. 

 Quando estão elevados indicam policitemia, que é o excesso de hemácias circulantes. 
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HEMATÓCRITO 

 O hematócrito é o percentual do sangue que é ocupado pelas hemácias. Um hematócrito de 45% 

significa que 45% do sangue é composto por hemácias. Os outros 55% são basicamente água e todas as 

outras substâncias diluídas. Pode-se notar, que praticamente metade do sangue é na verdade composto 

por células vermelhas. 

 Se por um lado, a falta de hemácias prejudica o transporte de oxigênio, por outro, células 

vermelhas em excesso deixam o sangue muito espesso, atrapalhando seu fluxo e favorecendo a 

formação de coágulo. 

 

HEMOGLOBINA 

 É uma molécula que fica dentro da hemácia. É a responsável pelo transporte de oxigênio. Na 

prática, a dosagem de hemoglobina acaba sendo a mais precisa na avaliação de uma anemia. 

LEUCOGRAMA 

 É o estudo dos leucócitos células responsáveis pela defesa celular e imunidade do organismo. 
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 Quando há o aumento dos Leucócitos é porque o paciente está com alguma infecção, isto é 

chamada leucocitose que pode estar relacionada com necrose tecidual, infarto queimaduras 

dentre outros. 

 Pode ocorrer também a diminuição dos leucócitos levando a uma leucopenia, o que tornara o 

paciente mais propicio a infecções, pode ser causada por utilização de medicamentos tais com 

anti-hipertensivos, antibióticos e ou por substâncias utilizadas em tratamento de diabéticos e ou 

por drogas quimioterápicas. 

 

PLAQUETAS 

 São células responsáveis pela ação de coagulação do sangue.  

 Quando elevadas são chamadas de trombocitose e quando diminuída de trombocitopenia.  

 Pacientes com as plaquetas muito baixas estão mais predispostos a sangramentos, e plaquetas 

muito elevadas podem levar a formação de trombos. 

 

EXAMES BIOQUÍMICOS / ELETRÓLITOS 

 A análise de alguns eletrólitos é de extrema importância na UTI, por isso é sempre bom relembrar 

e gravar os valores de referência e suas alterações: 
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GASOMETRIA 

 Iniciamos nosso curso abordando aspectos de Gasometria Arterial por ser uma das variáveis mais 

observada na monitorização de um indivíduo que está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

e por aparecer bastante em provas de concurso. Na sequência também abordamos alguns aspectos de 

Capnografia, um outro método de monitorização e avaliação do paciente crítico. 

O entendimento do equilíbrio acido-básico no organismo humano é crucial, pois a manutenção das 

funções celulares depende de vários de processos bioquímicos e enzimáticos do metabolismo celular, tais 

como, temperatura, osmolaridade, concentração de eletrólitos, níveis de oxigênio, dióxido de carbono e íon 

hidrogênio sanguíneos.  

Para exemplificar e favorecer o entendimento, sabe-se que, pequenas variações da 

concentração do hidrogênio podem produzir grandes alterações na velocidade das reações químicas 

das células, acelerando algumas e retardando outras e repercutindo na homeostasia todo o organismo. 

Neste sentido, tais alterações são capazes de modificar profundamente o metabolismo celular, podendo 

determinar, inclusive, a morte celular. 
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Conceitos Ácido-básico 

Os elementos importantes para a função celular, sob o ponto de vista químico, estão em solução. 

Compõem uma solução substâncias como os ácidos, as bases e os sais. E já é interessante ressaltar que um 

ácido e ́uma substância capaz de doar prótons (H+). Uma base é uma substância capaz de receber prótons 

(H+).  

SOLUÇÃO: é um líquido formado pela mistura de duas ou mais substância, inteiramente 
dispersas entre si, de modo homogêneo. 

 

 

Em outras palavras, os ácidos são substâncias que têm a capacidade de ceder íons hidrogênio e as 

bases são substâncias que aceitam íons hidrogênio. A presença e a atividade dos H+ em uma solução e nos 

sistemas biológicos devem ser avaliadas pela quantidade de hidrogênio livre, usando-se a unidade pH, 

termo que significa potência de hidrogênio (ou potencial hidrogeniônico). 

ÁCIDO

• Doa prótons (H+).

BASE

• Recebe prótons (H+).
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PH 

Henderson Hasselbalch criou o termo pH para expressar o logaritmo negativo da atividade do íon 

hidrogênio; portanto, o pH de uma solução é o inverso da sua concentração de íons hidrogênio. No sangue, 

o pH varia entre 7,35 e 7,45.  

Acima ou abaixo desses valores, denominam-se alcalose e acidose, respectivamente.  

O organismo é capaz de se defender das alterações bruscas de pH. Entre os mecanismos de defesa, 

podem-se citar mecanismos químicos, representados por conjuntos de substâncias capazes de reagir tanto com 

ácidos quanto com bases, neutralizando-as, e mecanismos fisiológicos, representados pelos pulmões e pelos 

rins, que eliminam substância indesejáveis ou em excesso: ácidos ou bases.  

As modificações respiratórias são as mais imediatas, corrigindo alterações agudas, sendo o 

principal produto do metabolismo o dióxido de carbono (CO2), que e ́a fonte de acido carbônico (H2CO3), 

por reação química com a aǵua (H2O). Os pulmões eliminam o dióxido de carbono, reduzindo o teor de 

ácidos no sangue e demais compartimentos liq́uido do organismo. Os mecanismos renais são mais lentos 

e tardios, e sua principal função e ́ promover a retenção ou a eliminação de bicarbonato, conforme as 

necessidades do organismo. 

 

Gasometria Arterial 

A gasometria arterial é um exame invasivo que mede as concentrações de oxigênio, a ventilação e 

o estado ácido-básico. Normalmente, essa amostra é coletada na artéria radial, perto do punho, mas 

também pode ser coletada pela artéria braquial ou femoral. Pela amostra de sangue arterial, o laboratório 
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pode determinar o pH, as concentrações de oxigênio, de dióxido de carbono e de bicarbonato. Os valores 

normais da gasometria são: 

 

 

• pH: 7,35 a 7,45 

• PaO2: 80 a 100 mmHg 

• PaCO2: 35 a 45 mmHg 

• BE: -2 a +2 

• HCO3: 22 a 28 mEq/L 

• SpO2 > 95% 

 

 O aumento ou diminuição desses valores de referência indicarão as seguintes alterações: 
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Fonte: https://www.slideshare.net/resenfe2013/gasometria-arterial-64266000 

 

Pode-se resumir o significado das variáveis avaliadas na gasometria arterial da seguinte forma: 

o pH: sua avaliação determina a presença de acidose ou alcalose. Um pH normal não indica 

necessariamente a ausência de um distúrbio ácido-básico, dependendo do grau de compensação. O 

desequilíbrio ácido-básico, isto é, a modificação do pH, é atribuído a distúrbios do sistema 

respiratório (PaCO2) ou metabólico (HCO3
-); 
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o PaO2: seus níveis determinam a eficácia das trocas de oxigênio entre os alvéolos e os capilares 

pulmonares e dependem diretamente da pressão parcial de oxigênio no alvéolo, da capacidade de 

difusão pulmonar, da presença de shunt e da reação ventilação/perfusão pulmonar; 

o PaCO2: a pressão parcial de CO2 no sangue arterial exprime a eficácia da ventilação alveolar, sendo 

praticamente a mesma do CO2 alveolar, dada a grande difusibilidade desse gás. Seus valores 

normais oscilam entre 35 e 45 mmHg, em que:  

 se PaCO2 < 35 mmHg, caracteriza-se quadro de hiperventilação, podendo levar o pH a valores 

> 7,45, caracterizando-se alcalose respiratória;  

 se PCO2 > 45 mmHg, clinicamente o paciente está hipoventilando, podendo-se manter pH < 

7,35, caracterizando-se acidose respiratória; 

o HCO3-: alterações na concentração de bicarbonato plasmático desencadeiam desequilíbrios ácido-

básico de natureza metabólica. Valores de: 

 HCO3
- > 28 mEq/L, com desvio do pH > 7,45, determinam que o paciente está em alcalose 

metabólica.  

 Já a manutenção do HCO3
- < 22 mEq/L, com desvio do pH < 7,35, determina acidose 

metabólica. 

o BE: Indica se o organismo perdeu ou ganhou bases. 

 Quando Baixo indica perda de Bases; 

 Quando alto indica ganho de Bases. 

o Ajuda a distinguir distúrbios agudos e crônicos. 

o Auxilia a avaliar a gravidade  

 > + 10 = Alcalose Grave 

 < - 10 = Acidose Grave 
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VARIÁVEL VALORES DE REFERÊNCIA 

PH 7,35 – 7,45 

PO2 80 – 100 mmHg 

PCO2 35 – 45 mmHg 

BE - 2 a +2 

HCO3 22 – 28 mEq/L 

SPO2 > 95% 

 

Causa Mais Comuns De Alcalose / Acidose  

 

ACIDOSE 
METABÓLICA 

ALCALOSE 
METABÓLICA 

ACIDOSE 
RESPIRATÓRIA 

ALCALOSE 
RESPIRATÓRIA 

Cetoacidose 
Diabética 

Hematotrasnfusão 
Maciça 

Pneumonia 
grave – fadiga 
respiratória 

Sepse por Gram 
- 

Cetoacidose 
Alcoólica 

Síndrome de 
Cushing 

Edema Agudo 
de Pulmão 

Pneumopatias 
Agudas: asma, 
pneumonia 

Acidose 
Láctica 

Diuréticos 
Tiazídicos ou de 
Alça (Hipocalemia) 

Depressão do 
SNC 

Insuficiência 
Hepática Aguda 
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Insuficiência 
Renal (Uremia) 

Vômitos (Perda de 
H+) 

DPOC Doenças do SNC 

Diarreia Grave Hipertensão 
Renovascular 

Crise Miastênica Hiperventilação 
Psicogênica 

Diuréticos 
poupadores de 
Potássio 

Sucção 
Nasogástrica 

Miopatia e 
Neuropatia 

Intoxicação por 
Salicílicos 

Intoxicação Administração de 
HCO3 

Cifoescoliose 
Grave 

Anemia Grave 

 

RESUMINDO 

 

VARIÁVEL VALORES DE REFERÊNCIA 

PH 7,35 – 7,45 

PO2 80 – 100 mmHg 

PCO2 35 – 45 mmHg 

BE - 2 a +2 

HCO3 22 – 28 mEq/L 

SPO2 > 95% 
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Parâmetro Valor de 

Referência 

Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3 22 – 28  Alcalose 

Metabólica 

Acidose 

Metabólica 

 

 

QUESTÕES COMENTADAS 

 

 

 

(VUNESP / EBSERH – FISIOTERAPIA INTENSIVA NEONATAL / 2020) Considere o resultado da 

gasometria arterial de um recém-nascido em ventilação mecânica: 

pH = 7,32 PaO2 = 70 mmHg PaCO2 = 49 mmHg HCO3 = 25 mEq/L Excesso de Base = 0 mEq/L SaO2 = 

97%. O distúrbio primário dessa gasometria arterial é: 

A. acidose metabólica. 

B. alcalose respiratória. 
C. acidose respiratória. 
D. alcalose metabólica. 
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E. hipoxemia moderada. 

 

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,32 – O ph está diminuído o que indica = ACIDEMIA ou ACIDOSE. 

 PaO2 = 70 = está reduzido, o que indica HIPOXEMIA. 

 PaCO2 = 49 – A PaCO2 está aumentada, indicando que há retenção de CO2 (hipoventilação). Vale 
sempre levar que o excesso de CO2 no organismo é transformado em ácido carbônico, ou seja, 
aumenta a quantidade de ÁCIDO no organismo, o que favorece a ocorrência de ACIDOSE. Além 
disso, ressalta-se que, a alteração respiratória está alterada, indicando que o distúrbio que provocou 
a esta modificação na gasometria é um distúrbio RESPIRATÓRIO. 

 HCO3
- = 25.  Está dentro do parâmetro normal, indicando que ainda não houve compensação renal. 

 

Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE 
RESPIRATÓRIA. 

 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão.  
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(IBADE / IAPEN – AC / 2020) Paciente deu entrada na emergência taquipneico, com aumento do 

esforço muscular respiratório, com tiragem intercostal, apresentando esses valores na gasometria 

arterial. PH: 7,26/ PCO2: 56/ HCO3: 24/ BE: 4. Qual distúrbio ácido-base que se refere o caso clínico? 

A. Alcalose metabólica 
B. Acidose respiratória aguda 
C. Acidose metabólica aguda 
D. Alcalose respiratória aguda 
E. Acidose respiratória compensada 

 

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,26 – O ph está diminuído o que indica = ACIDEMIA ou ACIDOSE. 

 PaCO2 = 56 – A PaCO2 está aumentada, indicando que há retenção de CO2 (hipoventilação). Vale 
sempre levar que o excesso de CO2 no organismo é transformado em ácido carbônico, ou seja, 
aumenta a quantidade de ÁCIDO no organismo, o que favorece a ocorrência de ACIDOSE. Além 
disso, ressalta-se que, a alteração respiratória está alterada, indicando que o distúrbio que provocou 
a esta modificação na gasometria é um distúrbio RESPIRATÓRIO. 

 HCO3
- = 24.  Está dentro do parâmetro normal, indicando que ainda não houve compensação renal. 
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Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE 
RESPIRATÓRIA. 

 

É aguda pois ainda não houve tentativa de compensação renal. 

 

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão.  

 

 

(COREMU / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE CESUPA - PA / 2020) Paciente 

internado em Unidade de Terapia Intensiva apresenta os seguintes valores na gasometria arterial: 

pH = 7,30; PaCO2 = 49mmHg; PaO2 = 70mmHg; SatO2 = 90%; HCO3- = 18mEq/L e BE = -4. A 

classificação da gasometria arterial é:  

A) Acidose mista com hipoxemia.  

B) Alcalose mista com hipoxemia.  

C) Acidose respiratória com hiperoxemia.  

D) Alcalose respiratória com hiperoxemia.  

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3
- 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose Metabólica 
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 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,30 = está diminuído, o que indica ACIDOSE; 

 PaO2 = 70 = está diminuída, indicando HIPOXEMIA (baixa oxigenação, baixo O2). 

 PaCO2 = 49 = está aumentada, indicando HIPERCAPNIA (retenção de CO2). 

 HCO3
- = 18.  Está diminuído, o que indica que há uma tentativa de compensação. 

 

Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE MISTA (sinais 
de HIPOXEMIA + HIPERCAPNIA) 

 

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão.  

 

(FUNDEP / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL SANTA CASA DE BH - FISIOTERAPIA / 2020) 

Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente de 26 anos de idade, admitido no centro de terapia intensiva (CTI) com quadro 
de choque séptico consequente à peritonite e insuficiência respiratória grave, com sinais de 
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Suporte circulatório com aminas 
vasoativas, reposição de volume e suporte respiratório com ventilador mecânico estão sendo 
empregados. A gasometria arterial revelou o seguinte resultado:  

pH = 7,21; PaCO2 = 54 mmHg; [HCO3–] = 19m Eq/L; excesso de base = –6,5 mEq/L 

Qual é o distúrbio acidobásico apresentado pelo paciente? 

a) Acidose metabólica não compensada. 

b) Acidose respiratória não compensada. 

c) Acidose mista. 

d) Alcalose respiratória e acidose metabólica. 

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 
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pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose 
Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,21 – O ph está diminuído o que indica = ACIDEMIA ou ACIDOSE. 

 PaCO2 = 54 – A PaCO2 está aumentada, indicando que há retenção de CO2 (hipoventilação). Vale 
sempre levar que o excesso de CO2 no organismo é transformado em ácido carbônico, ou seja, 
aumenta a quantidade de ÁCIDO no organismo, o que favorece a ocorrência de ACIDOSE. Além 
disso, ressalta-se que, a alteração respiratória está alterada, indicando que o distúrbio que provocou 
a esta modificação na gasometria é um distúrbio RESPIRATÓRIO. 

 HCO3
- = 19.  Está diminuído, o que indica ACIDOSE METABÓLICA. 

 

Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE MISTA, tanto 
com componentes respiratórios quanto metabólicos. 

 

A alternativa C é o gabarito da questão. 

 

(PREFEITURA DE IMPERATRIZ - MA - 2019 - PREFEITURA DE IMPERATRIZ - MA - FISIOTERAPEUTA 

– 2019) Uma mulher de 50 anos apresenta a seguinte gasometria arterial: pH= 7,30; PaCO2-50 mm 

Hg, PaO2 = 55 mmHg e HCO3 = 24 mEq/l. Com base nesses dados: 

A. O paciente apresente alcalemia; 

B. O paciente não apresente hipoxemia; 

C. O distúrbio primário é acidose respiratória; 

D. Distúrbio primário é alcalose metabólica. 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-imperatriz-ma-2019-prefeitura-de-imperatriz-ma-fisioterapeuta


50 

 

Comentário: Inicie a análise pelo pH. Neste caso o pH é 7,30 e ele está baixo, pois o valor de referência é 

(7,35 a 7,45). Portanto, trata-se de uma acidose. É possível observar que a paciente está com hipercapnia e 

hipoxemia, desta forma podemos inferir que a causa é respiratória. 

De forma que o distúrbio de base é uma acidose respiratória. 

 

A alternativa C é o gabarito da questão. 

(VUNESP - 2019 - UNIFAI - Orientador de Estágio de Fisioterapia – 2019) O PH de uma solução 

expressa diretamente  

A. a concentração de íons de oxigênio na solução.  

B. a concentração de íons de hidrogênio na solução. 

C. a concentração de íons de hidroxila na solução.  

D. o sequenciamento do genoma humano. 

E. a concentração de fosfato inorgânico em uma solução. 

 

Comentário: O pH está relacionado com a concentração de íons hidrogênio em uma solução. 

 

A alternativa B é o gabarito da questão. 

 

(MS CONCURSOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA – MS - 2019) Paciente do sexo 

masculino, 65 anos, 60 kg (peso predito 55 kg), 1,58 m, com antecedentes clínicos de hipertensão 

arterial sistêmica e diabetes mellitus. Deu entrada na UTI de um hospital público em virtude de 

rebaixamento do nível de consciência (ECG 7), sendo prontamente submetido à ventilação 

mecânica invasiva, com os seguintes parâmetros: modo A/C-VCV, VC = 330 ml; FR 18 ipm; Fluxo 

inspiratório = 40 l/min; PEEP = 8 cmH2O; FiO2 = 40%. Aos exames laboratoriais, observou-se 

alterações do sódio (Na+ 170 mEq/L) e potássio (K+ 10,0 mEq/L). A gasometria arterial inicial 

demonstrou os seguintes valores: pH = 7,13; PaCO2 = 34 mmHg; PaO2 = 90 mmHg; HCO3- = 12 

mEq/ml; BE = - 14 mEq/L. 

Considerando os exames apresentados, pode-se dizer que o paciente apresenta, respectivamente: 

a) Hipernatremia; hipercalemia; acidose metabólica. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2019-unifai-orientador-de-estagio-de-fisioterapia
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b) Hiponatremia; hipercalemia; acidose respiratória. 

c) Hiponatremia; hipercalemia; acidose mista. 

d) Hipernatremia; hipercalemia; acidose mista. 

 

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose 
Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,13 – O ph está diminuído o que indica = ACIDEMIA ou ACIDOSE. 

 PaCO2 = 34 = está levemente diminuído, o que pode indicar uma tentativa de compensação ou leve 
hiperventilação. 

 PaO2 = 90 = está dentro do parâmetro normal, indicando que o paciente tem valores adequados de 
oxigenação. 

 HCO3
- = 12.  Está diminuído, o que indica ACIDOSE METABÓLICA. 

 

Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE MISTA, tanto 
com componentes respiratórios quanto metabólicos. 

 

Já em relação aos demais exames temos: 

SÓDIO E POTÁSSIO 
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Nos exames da questão temos: 

 

 Sódio = 170 = HIPERNATREMIA; 

 Potássio = 10 = HIPERCALEMIA. 

 

A alternativa D é o gabarito da questão. 

 

(CEPS / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL UFPA / 2019) O resultado da seguinte gasometria 

arterial: pH 7,32; PaO2 92 mmHg; PaCO2 56 mmHg; SatO2 95%; HCO3 23 mEq/L; BE −2 mEq/L 

revela 

A) condições normais. 

B) alcalose metabólica. 

C) acidose mista. 

D) alcalose respiratória. 

E) acidose respiratória. 

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 



53 

 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,32 – O ph está diminuído o que indica = ACIDEMIA ou ACIDOSE. 

 PaO2 = 92 = está dentro do parâmetro normal, indicando que o paciente tem valores adequados de 
oxigenação. 

 PaCO2 = 56 – A PaCO2 está aumentada, indicando que há retenção de CO2 (hipoventilação). Vale 
sempre levar que o excesso de CO2 no organismo é transformado em ácido carbônico, ou seja, 
aumenta a quantidade de ÁCIDO no organismo, o que favorece a ocorrência de ACIDOSE. Além 
disso, ressalta-se que, a alteração respiratória está alterada, indicando que o distúrbio que provocou 
a esta modificação na gasometria é um distúrbio RESPIRATÓRIO. 

 HCO3
- = 23.  Está dentro do parâmetro normal, indicando que ainda não houve compensação renal. 

 

Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE 
RESPIRATÓRIA. 

 

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão.  

 

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - UEPA / 2019) A classificação da gasometria 

arterial abaixo é: pH = 7,40; PaO2 = 90mmHg; SatO2 = 97%; PaCO2 = 40mmHg; HCO3- = 22mEq/L; 

Be = 0 

A) Acidose respiratória 

B) Alcalose respiratória 

C) Acidose metabólica 

D) Alcalose metabólica 

E) Gasometria normal 

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 
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Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,40 = normal; 

 PaO2 = 90 = está dentro do parâmetro normal. 

 PaCO2 = 40 = está dentro do parâmetro normal. 

 HCO3
- = 22.  Está dentro do parâmetro normal. 

 

Após a análise, pode-se entender que a gasometria está sem alteração (NORMAL) 

 

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão.  

 

(COREMU / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE CESUPA - PA / 2019) A classificação da 

gasometria arterial abaixo é:  

pH = 7,30; PaCO2 = 44mmHg; PaO2 = 85mmHg; SatO2 = 95%; HCO3- = 14mEq/L e Be = -3.  

A) Acidose metabólica.  

B) Acidose mista.  

C) Acidose respiratória.  

D) Gasometria normal.  

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 
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Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3
- 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,30 = está diminuído, o que indica ACIDOSE; 

 PaO2 = 85 = está dentro do parâmetro normal, indicando que o paciente tem valores adequados de 
oxigenação. 

 PaCO2 = 44 está dentro do parâmetro normal. Aqui temos a dica de que o distúrbio NÃO é 
respiratório. 

 HCO3
- = 14.  Está diminuído, o que indica ACIDOSE METABÓLICA. 

 

Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE 
METABÓLICA 

 

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão.  

 

(COREMU / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL SESAU - RO / 2019) Considere que paciente do 

gênero masculino, idade 32 anos chega no pronto socorro com histórico de vômitos, perda de peso 

e poliúria apresenta-se alerta, orientado e sem febre, com os seguintes sinais vitais: FC = 130 bpm; 

FR = 28 Irpm; PA = 112 mmHg x 80 mmHg; saturação de O2 = 98%. Gasometria: pH = 7,21; PaO2= 

90mmHg; PaCO2 = 22mmHg; HCO3 = 14mEq/L. Com base no caso clínico apresentado, é correto 

afirmar que o resultado da gasometria arterial deste paciente é: 
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A) Alcalose metabólica 

B) Alcalose respiratória 

C) Acidose respiratória 

D) Acidose metabólica 

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3
- 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,21 = está diminuído, o que indica ACIDOSE; 

 PaO2 = 90 = está dentro do parâmetro normal, indicando que o paciente tem valores adequados de 
oxigenação. 

 PaCO2 = 22 está diminuído. De forma que o paciente apresenta HIPOCAPNIA (possivelmente está 
hipereventilando, o que é confirmado pela frequência respiratória). 

 HCO3
- = 14.  Está diminuído, o que indica ACIDOSE METABÓLICA. 

 

Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE 
METABÓLICA. Aqui temos tanto a alteração no PaCO2 quanto no HCO3

-, o que pode gerar dúvida 
quanto a natureza inicial do distúrbio. Mas preste atenção, no enunciado da questão está escrito que 
o paciente apresenta vômito. O vômito sempre indicará um distúrbio metabólico, na qual há perda 
do Ácido Clorídrico estomacal. 

 

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão.  
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(COREMU / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL SESAU - RO / 2019) Considere a seguinte questão: 

“homem de 25 anos admitido em hospital público com história de lesão por arma branca no tórax, 

submetido à toracotomia à direita, com colocação de dreno torácico em selo d´água hemitórax 

direito (HTD) decorrente de hemopneumotórax traumático permaneceu em suporte ventilatório 

por quatro dias. Após extubação, observou-se respiração superficial e bradipnéia. A gasometria 

arterial revelou PH = 7,20, PCO2 = 60 mmHg, HCO3 = 28 mEq/l”. Com base nos dados expostos, 

podemos considerar que o paciente se encontra em 

A) Acidose metabólica 

B) Acidose respiratória 

C) Alcalose respiratória 

D) Alcalose metabólica 

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3
- 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,20 – O ph está diminuído o que indica = ACIDEMIA ou ACIDOSE. 

 PaCO2 = 60 – A PaCO2 está aumentada, indicando que há retenção de CO2 (hipoventilação). Vale 
sempre levar que o excesso de CO2 no organismo é transformado em ácido carbônico, ou seja, 
aumenta a quantidade de ÁCIDO no organismo, o que favorece a ocorrência de ACIDOSE. Além 
disso, ressalta-se que, a alteração respiratória está alterada, indicando que o distúrbio que provocou 
a esta modificação na gasometria é um distúrbio RESPIRATÓRIO. 

 HCO3
- = 28.  Está dentro do parâmetro normal, indicando que ainda não houve compensação renal. 
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Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE 
RESPIRATÓRIA. 

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão.  

 

(PREFEITURA DE FORTALEZA - CE PROVA: PREFEITURA DE FORTALEZA - CE - 2018 - PREFEITURA 

DE FORTALEZA - CE - FISIOTERAPEUTA – 2018) Um homem de 61 anos internado na UTI com 

desconforto respiratório apresentou as seguintes alterações no exame de gasometria arterial: pH 

aumentado; PaCO2 diminuído; hiperventilação pulmonar. Isso aponta para um distúrbio de: 

A. acidose respiratória. 

B. alcalose respiratória. 

C. acidose metabólica. 

D. alcalose metabólica. 

 

Comentário: pH aumentado significa Alcalose. Com um quadro respiratório associado, entende-se que é 

uma Alcalose Respiratória. 

 

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão.  

 

(CESPE - 2018 - EBSERH - FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA – 2018) 

 

Julgue o item seguinte, relativo à fisiopatologia da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

 

 

Na DPOC, as alterações na troca gasosa resultam em hipoxemia e hipercapnia, e consequentemente 

alcalemia, sendo essas alterações descritas na seguinte gasometria arterial: pH 7,30, PaCO2 55 mmHg, 

PaO2 50 mmHg, HCO3 34 mEq/L, SaO2 87%. 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-fortaleza-ce
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-fortaleza-ce-2018-prefeitura-de-fortaleza-ce-fisioterapeuta
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-fortaleza-ce-2018-prefeitura-de-fortaleza-ce-fisioterapeuta
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2018-ebserh-fisioterapeuta-terapia-intensiva
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Comentário: No exame apresentado na questão temos uma acidemia (pH baixo). 

 

O item está ERRADO. 

 

(COMPERVE - 2018 - SESAP-RN - FISIOTERAPEUTA – 2018) Paciente de 25 anos deu entrada na UTI 

com um quadro de choque séptico em função de peritonite e insuficiência respiratória grave 

(síndrome da angústia respiratória em fase avançada), sendo necessário usar drogas vasoativas e 

IOT (intubação orotraqueal), com suporte ventilatório mecânico (VM). Com esse quadro, foi 

realizada gasometria arterial cujos resultados foram os seguintes: pH = 7,22; PaCO2 = 55 mmHg; 

[HCO3] = 19 mEq/L; BE = -7,5mEq/L. 

 

Considerando esse caso, o distúrbio ácido-básico que apresenta o paciente é 

A. alcalose metabólica compensada. 

B. acidose metabólica e respiratória (mista). 

C. acidose metabólica e respiratória (mista) compensada. 

D. alcalose metabólica e respiratória (mista). 

 

Comentário: O pH está baixo, então trata-se de uma Acidose. E a causa de do problema são distúrbios 

metabólicos (peritonite) e respiratório (insuficiência respiratória grave). Então, trata-se de uma Acidose 

Metabólica e Respiratória (mista).  

 

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão.  

 

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL ESCS – IADES – 2018) Um paciente de 75 anos de idade foi 

internado na UTI com diagnóstico de exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

Na admissão, o paciente encontrava-se em respiração espontânea com máscara de Venturi com 

fluxo de 15 L/min; após 30 minutos, ele tinha frequência respiratória (FR) de 30 irpm e saturação de 

oxigênio (SpO2) de 81%. 

 

A respeito desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/comperve-2018-sesap-rn-fisioterapeuta
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Na DPOC, as alterações na troca gasosa resultam em hipoxemia, hipercapnia e acidemia, sendo essas 

alterações descritas na seguinte gasometria arterial: pH = 7,30; PaCO2 = 55; PaO2 = 50; HCO3 = 34; e 

SaO2 = 87. 

 

Comentário: Vale o mesmo raciocínio: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3
- 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose Metabólica 

 

Vamos ver por partes: 

pH = 7,30 - acidose 

PaCO2 = 55 - hipercapnia 

PaO2 = 50 – hipoxemia moderada 

 

 Como ele só citou as alterações na troca gasosa e não pediu para interpretar toda a gasometria está 

correta. São as alterações encontradas em relação as trocas gasosas. 

 

O item está CERTO. 

 

(IADES 2017) Considere hipoteticamente que determinado paciente com histórico de vômitos, 

perda de peso e poliúria apresenta-se alerta, orientado e sem febre. Observam-se os seguintes 

sinais vitais: FC = 130 bpm; FR = 28 Irpm; PA = 112 mmHg x 80 mmHg; saturação de O2 = 98%. 

Gasometria: pH = 7,21; PaCO2 = 20 mmHg; HCO3 = 15 mEq/L. 
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Com base no caso clínico apresentado, é correto afirmar que o paciente apresenta acidose  

A) metabólica pura.   

B) respiratória não compensada com hipoxemia grave.   

C) metabólica com compensação respiratória. 

D) respiratória pura.  

E) metabólica associada à acidose respiratória com hipoxemia grave. 

 

Comentário:  Temos que partir do princípio de que o quadro clínico de base do paciente não é 

respiratório e sim metabólico. Então, elimina-se as alternativas: B e D. A saturação de O2 está 

excelente, portanto, não temos hipoxemia. Então elimina-se as alternativas E. Então a acidose 

metabólica está compensada. Alternativa C. 

 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão.  

 

(CESPE - 2017 - SEDF - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FISIOTERAPIA – 2017) Determinada 

paciente, com trinta e dois anos de idade, foi admitida no pronto-socorro hospitalar apresentando 

tosse, febre, dor torácica, perda de apetite, agitação intensa, cianose periférica e uso de 

musculatura acessória da respiração. Na avaliação inicial, foram verificados os sinais vitais: 

frequência respiratória de 48 incursões por minuto e frequência cardíaca de 120 batimentos por 

minuto. A ausculta pulmonar revelou estertores em todo o pulmão direito. O exame de gasometria 

arterial revelou os seguintes valores: pH = 7,48; PaO2 = 58 mmHg; PaCO2 = 26 mmHg; HCO3 = 22 

mmHg. Imediatamente, a primeira conduta clínica do fisioterapeuta foi a colocação da paciente em 

oxigenoterapia via máscara de Venturi com FiO2 de 40%. A partir do caso clínico apresentado, 

julgue o item seguinte.  

 

Os dados da gasometria arterial sugerem alcalose respiratória descompensada, com hipoxemia. 

 

Comentário: O pH está aumentado, portanto é uma Alcalose, e a doença de base é respiratória, visto as 

alterações respiratórias apresentadas no enunciado. 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2017-sedf-professor-de-educacao-basica-fisioterapia
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O item está CERTO. 

 

(VUNESP / PREFEITURA DE ATIBAIA - SP / 2014) Maria Augusta está na UTI em fase tardia de 

síndrome do desconforto respiratório agudo, decorrente de pneumonia bilateral. O distúrbio 

respiratório agudo (pois não houve tempo para compensação renal), não tolerado pela paciente, 

evoluiu com depressão da consciência, acidose liquórica, instabilidade hemodinâmica. 

Os dados da gasometria são: pH = 7,12; PaO2 = 50; PaCO2 = 82; HCO3 – = 25; BE = +2.  

Com base na gasometria, qual alteração o paciente apresenta? 

A) Acidose metabólica. 

B) Acidose respiratória. 

C) Alcalose respiratória. 

D) Acidose metabólica. 

E) Está compensado. 

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 

pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose 
Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,12 – O ph está diminuído o que indica = ACIDEMIA ou ACIDOSE. 

 PaO2 = 50 = está diminuída, indicando HIPOXEMIA (baixa oxigenação, baixo O2). 
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 PaCO2 = 82 – A PaCO2 está aumentada, indicando que há retenção de CO2 (hipoventilação). Vale 
sempre levar que o excesso de CO2 no organismo é transformado em ácido carbônico, ou seja, 
aumenta a quantidade de ÁCIDO no organismo, o que favorece a ocorrência de ACIDOSE. Além 
disso, ressalta-se que, a alteração respiratória está alterada, indicando que o distúrbio que provocou 
a esta modificação na gasometria é um distúrbio RESPIRATÓRIO. 

 HCO3
- = 25.  Está dentro do parâmetro normal, indicando que ainda não houve compensação renal. 

 

Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE 
RESPIRATÓRIA. 

 

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão.  

 

(INSTITUTO UNIFIL / PREFEITURA DE TUPÃSSI – PR / 2019). Muitas são as dificuldades 

encontradas na interpretação da gasometria arterial para diagnóstico dos distúrbios respiratórios e 

do equilíbrio ácido-básico. A análise da gasometria de paciente com provável distúrbio ácido-básico 

(DAB) exige a leitura simultânea de diversos parâmetros, interligados e dependentes, que podem 

confundir a interpretação, levando a um diagnóstico errado. O diagnóstico inicial do distúrbio 

ácido-básico pela gasometria requer a análise de três dos parâmetros fornecidos: pH, PaCO2 e 

HCO3-. A gasometria aliada aos dados clínicos e aos sinais e sintomas do paciente, orienta uma 

intervenção efetiva na correção da oxigenação, da ventilação e do distúrbio ácido-básico. Analise 

os dados abaixo e assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta da gasometria 

descrita. pH= 7,31 PaCO2 = 32 mmHg HCO3- = 16 mEq/mL 

A. Acidose metabólica. 

B. Alcalose metabólica. 

C. Acidose respiratória. 

D. Alcalose respiratória. 

 

Comentários: Vamos analisar, inicialmente devemos relembrar os valores de normalidade: 

 

Parâmetro Valor de Referência Elevação Diminuição 
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pH 7,35-7,45 Alcalemia Acidemia 

PaCO2 35 – 45 mmHg Hipercapnia Hipocapnia 

PaO2 80 - 100 Hiperoxemia Hipoxemia 

HCO3
- 22 – 28  Alcalose Metabólica Acidose Metabólica 

 

 Na gasometria apresentada na questão temos: 

 pH = 7,31 = está diminuído, o que indica ACIDOSE; 

 PaCO2 = 32 está diminuído, indicando Hipocapnia. 

 HCO3
- = 16.  Está diminuído, o que indica ACIDOSE METABÓLICA. 

 

Após a análise, pode-se entender que a gasometria apresenta um quadro de ACIDOSE 
METABÓLICA 

 

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão.  

 

 

LISTA DE QUESTÕES  

 

 

(VUNESP / EBSERH – FISIOTERAPIA INTENSIVA NEONATAL / 2020) Considere o resultado da 

gasometria arterial de um recém-nascido em ventilação mecânica: 

pH = 7,32 PaO2 = 70 mmHg PaCO2 = 49 mmHg HCO3 = 25 mEq/L Excesso de Base = 0 mEq/L SaO2 = 

97%. O distúrbio primário dessa gasometria arterial é: 

A. acidose metabólica. 
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B. alcalose respiratória. 
C. acidose respiratória. 
D. alcalose metabólica. 
E. hipoxemia moderada. 

 

(IBADE / IAPEN – AC / 2020) Paciente deu entrada na emergência taquipneico, com aumento do 

esforço muscular respiratório, com tiragem intercostal, apresentando esses valores na gasometria 

arterial. PH: 7,26/ PCO2: 56/ HCO3: 24/ BE: 4. Qual distúrbio ácido-base que se refere o caso clínico? 

A. Alcalose metabólica 
B. Acidose respiratória aguda 
C. Acidose metabólica aguda 
D. Alcalose respiratória aguda 
E. Acidose respiratória compensada 

 

(COREMU / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE CESUPA - PA / 2020) Paciente 

internado em Unidade de Terapia Intensiva apresenta os seguintes valores na gasometria arterial: 

pH = 7,30; PaCO2 = 49mmHg; PaO2 = 70mmHg; SatO2 = 90%; HCO3- = 18mEq/L e BE = -4. A 

classificação da gasometria arterial é:  

A) Acidose mista com hipoxemia.  

B) Alcalose mista com hipoxemia.  

C) Acidose respiratória com hiperoxemia.  

D) Alcalose respiratória com hiperoxemia.  

 

(FUNDEP / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL SANTA CASA DE BH - FISIOTERAPIA / 2020) 

Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente de 26 anos de idade, admitido no centro de terapia intensiva (CTI) com quadro 
de choque séptico consequente à peritonite e insuficiência respiratória grave, com sinais de 
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Suporte circulatório com aminas 
vasoativas, reposição de volume e suporte respiratório com ventilador mecânico estão sendo 
empregados. A gasometria arterial revelou o seguinte resultado:  

pH = 7,21; PaCO2 = 54 mmHg; [HCO3–] = 19m Eq/L; excesso de base = –6,5 mEq/L 

Qual é o distúrbio acidobásico apresentado pelo paciente? 



66 

 

a) Acidose metabólica não compensada. 

b) Acidose respiratória não compensada. 

c) Acidose mista. 

d) Alcalose respiratória e acidose metabólica. 

 

(PREFEITURA DE IMPERATRIZ - MA - 2019 - PREFEITURA DE IMPERATRIZ - MA - FISIOTERAPEUTA 

– 2019) Uma mulher de 50 anos apresenta a seguinte gasometria arterial: pH= 7,30; PaCO2-50 mm 

Hg, PaO2 = 55 mmHg e HCO3 = 24 mEq/l. Com base nesses dados: 

A. O paciente apresente alcalemia; 

B. O paciente não apresente hipoxemia; 

C. O distúrbio primário é acidose respiratória; 

D. Distúrbio primário é alcalose metabólica. 

 

(VUNESP - 2019 - UNIFAI - Orientador de Estágio de Fisioterapia – 2019) O PH de uma solução 

expressa diretamente  

A. a concentração de íons de oxigênio na solução.  

B. a concentração de íons de hidrogênio na solução. 

C. a concentração de íons de hidroxila na solução.  

D. o sequenciamento do genoma humano. 

E. a concentração de fosfato inorgânico em uma solução. 

 

(MS CONCURSOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA – MS - 2019) Paciente do sexo 

masculino, 65 anos, 60 kg (peso predito 55 kg), 1,58 m, com antecedentes clínicos de hipertensão 

arterial sistêmica e diabetes mellitus. Deu entrada na UTI de um hospital público em virtude de 

rebaixamento do nível de consciência (ECG 7), sendo prontamente submetido à ventilação 

mecânica invasiva, com os seguintes parâmetros: modo A/C-VCV, VC = 330 ml; FR 18 ipm; Fluxo 

inspiratório = 40 l/min; PEEP = 8 cmH2O; FiO2 = 40%. Aos exames laboratoriais, observou-se 

alterações do sódio (Na+ 170 mEq/L) e potássio (K+ 10,0 mEq/L). A gasometria arterial inicial 

demonstrou os seguintes valores: pH = 7,13; PaCO2 = 34 mmHg; PaO2 = 90 mmHg; HCO3- = 12 

mEq/ml; BE = - 14 mEq/L. 

Considerando os exames apresentados, pode-se dizer que o paciente apresenta, respectivamente: 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-imperatriz-ma-2019-prefeitura-de-imperatriz-ma-fisioterapeuta
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2019-unifai-orientador-de-estagio-de-fisioterapia
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a) Hipernatremia; hipercalemia; acidose metabólica. 

b) Hiponatremia; hipercalemia; acidose respiratória. 

c) Hiponatremia; hipercalemia; acidose mista. 

d) Hipernatremia; hipercalemia; acidose mista. 

 

(CEPS / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL UFPA / 2019) O resultado da seguinte gasometria 

arterial: pH 7,32; PaO2 92 mmHg; PaCO2 56 mmHg; SatO2 95%; HCO3 23 mEq/L; BE −2 mEq/L 

revela 

A) condições normais. 

B) alcalose metabólica. 

C) acidose mista. 

D) alcalose respiratória. 

E) acidose respiratória. 

 

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - UEPA / 2019) A classificação da gasometria 

arterial abaixo é: pH = 7,40; PaO2 = 90mmHg; SatO2 = 97%; PaCO2 = 40mmHg; HCO3- = 22mEq/L; 

Be = 0 

A) Acidose respiratória 

B) Alcalose respiratória 

C) Acidose metabólica 

D) Alcalose metabólica 

E) Gasometria normal 

 

(COREMU / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE CESUPA - PA / 2019) A classificação da 

gasometria arterial abaixo é:  

pH = 7,30; PaCO2 = 44mmHg; PaO2 = 85mmHg; SatO2 = 95%; HCO3- = 14mEq/L e Be = -3.  

A) Acidose metabólica.  

B) Acidose mista.  

C) Acidose respiratória.  
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D) Gasometria normal.  

 

(COREMU / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL SESAU - RO / 2019) Considere que paciente do 

gênero masculino, idade 32 anos chega no pronto socorro com histórico de vômitos, perda de peso 

e poliúria apresenta-se alerta, orientado e sem febre, com os seguintes sinais vitais: FC = 130 bpm; 

FR = 28 Irpm; PA = 112 mmHg x 80 mmHg; saturação de O2 = 98%. Gasometria: pH = 7,21; PaO2= 

90mmHg; PaCO2 = 22mmHg; HCO3 = 14mEq/L. Com base no caso clínico apresentado, é correto 

afirmar que o resultado da gasometria arterial deste paciente é: 

A) Alcalose metabólica 

B) Alcalose respiratória 

C) Acidose respiratória 

D) Acidose metabólica 

 

(COREMU / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL SESAU - RO / 2019) Considere a seguinte questão: 

“homem de 25 anos admitido em hospital público com história de lesão por arma branca no tórax, 

submetido à toracotomia à direita, com colocação de dreno torácico em selo d´água hemitórax 

direito (HTD) decorrente de hemopneumotórax traumático permaneceu em suporte ventilatório 

por quatro dias. Após extubação, observou-se respiração superficial e bradipnéia. A gasometria 

arterial revelou PH = 7,20, PCO2 = 60 mmHg, HCO3 = 28 mEq/l”. Com base nos dados expostos, 

podemos considerar que o paciente se encontra em 

A) Acidose metabólica 

B) Acidose respiratória 

C) Alcalose respiratória 

D) Alcalose metabólica 

 

(PREFEITURA DE FORTALEZA - CE PROVA: PREFEITURA DE FORTALEZA - CE - 2018 - PREFEITURA 

DE FORTALEZA - CE - FISIOTERAPEUTA – 2018) Um homem de 61 anos internado na UTI com 

desconforto respiratório apresentou as seguintes alterações no exame de gasometria arterial: pH 

aumentado; PaCO2 diminuído; hiperventilação pulmonar. Isso aponta para um distúrbio de: 

A. acidose respiratória. 

B. alcalose respiratória. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-fortaleza-ce
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-fortaleza-ce-2018-prefeitura-de-fortaleza-ce-fisioterapeuta
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-fortaleza-ce-2018-prefeitura-de-fortaleza-ce-fisioterapeuta


69 

 

C. acidose metabólica. 

D. alcalose metabólica. 

 

(CESPE - 2018 - EBSERH - FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA – 2018) 

 

Julgue o item seguinte, relativo à fisiopatologia da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

 

 

Na DPOC, as alterações na troca gasosa resultam em hipoxemia e hipercapnia, e consequentemente 

alcalemia, sendo essas alterações descritas na seguinte gasometria arterial: pH 7,30, PaCO2 55 mmHg, 

PaO2 50 mmHg, HCO3 34 mEq/L, SaO2 87%. 

 

(COMPERVE - 2018 - SESAP-RN - FISIOTERAPEUTA – 2018) Paciente de 25 anos deu entrada na UTI 

com um quadro de choque séptico em função de peritonite e insuficiência respiratória grave 

(síndrome da angústia respiratória em fase avançada), sendo necessário usar drogas vasoativas e 

IOT (intubação orotraqueal), com suporte ventilatório mecânico (VM). Com esse quadro, foi 

realizada gasometria arterial cujos resultados foram os seguintes: pH = 7,22; PaCO2 = 55 mmHg; 

[HCO3] = 19 mEq/L; BE = -7,5mEq/L. 

 

Considerando esse caso, o distúrbio ácido-básico que apresenta o paciente é 

A. alcalose metabólica compensada. 

B. acidose metabólica e respiratória (mista). 

C. acidose metabólica e respiratória (mista) compensada. 

D. alcalose metabólica e respiratória (mista). 

 

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL ESCS – IADES – 2018) Um paciente de 75 anos de idade foi 

internado na UTI com diagnóstico de exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

Na admissão, o paciente encontrava-se em respiração espontânea com máscara de Venturi com 

fluxo de 15 L/min; após 30 minutos, ele tinha frequência respiratória (FR) de 30 irpm e saturação de 

oxigênio (SpO2) de 81%. 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2018-ebserh-fisioterapeuta-terapia-intensiva
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/comperve-2018-sesap-rn-fisioterapeuta
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A respeito desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir. 

Na DPOC, as alterações na troca gasosa resultam em hipoxemia, hipercapnia e acidemia, sendo essas 

alterações descritas na seguinte gasometria arterial: pH = 7,30; PaCO2 = 55; PaO2 = 50; HCO3 = 34; e 

SaO2 = 87. 

 

(IADES 2017) Considere hipoteticamente que determinado paciente com histórico de vômitos, 

perda de peso e poliúria apresenta-se alerta, orientado e sem febre. Observam-se os seguintes 

sinais vitais: FC = 130 bpm; FR = 28 Irpm; PA = 112 mmHg x 80 mmHg; saturação de O2 = 98%. 

Gasometria: pH = 7,21; PaCO2 = 20 mmHg; HCO3 = 15 mEq/L. 

 

Com base no caso clínico apresentado, é correto afirmar que o paciente apresenta acidose  

A. metabólica pura.   

B. respiratória não compensada com hipoxemia grave.   

C. metabólica com compensação respiratória. 

D. respiratória pura.  

E. metabólica associada à acidose respiratória com hipoxemia grave. 

 

(CESPE - 2017 - SEDF - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FISIOTERAPIA – 2017) Determinada 

paciente, com trinta e dois anos de idade, foi admitida no pronto-socorro hospitalar apresentando 

tosse, febre, dor torácica, perda de apetite, agitação intensa, cianose periférica e uso de 

musculatura acessória da respiração. Na avaliação inicial, foram verificados os sinais vitais: 

frequência respiratória de 48 incursões por minuto e frequência cardíaca de 120 batimentos por 

minuto. A ausculta pulmonar revelou estertores em todo o pulmão direito. O exame de gasometria 

arterial revelou os seguintes valores: pH = 7,48; PaO2 = 58 mmHg; PaCO2 = 26 mmHg; HCO3 = 22 

mmHg. Imediatamente, a primeira conduta clínica do fisioterapeuta foi a colocação da paciente em 

oxigenoterapia via máscara de Venturi com FiO2 de 40%. A partir do caso clínico apresentado, 

julgue o item seguinte.  

 

Os dados da gasometria arterial sugerem alcalose respiratória descompensada, com hipoxemia. 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2017-sedf-professor-de-educacao-basica-fisioterapia
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(VUNESP / PREFEITURA DE ATIBAIA - SP / 2014) Maria Augusta está na UTI em fase tardia de 

síndrome do desconforto respiratório agudo, decorrente de pneumonia bilateral. O distúrbio 

respiratório agudo (pois não houve tempo para compensação renal), não tolerado pela paciente, 

evoluiu com depressão da consciência, acidose liquórica, instabilidade hemodinâmica. 

Os dados da gasometria são: pH = 7,12; PaO2 = 50; PaCO2 = 82; HCO3 – = 25; BE = +2.  

Com base na gasometria, qual alteração o paciente apresenta? 

A) Acidose metabólica. 

B) Acidose respiratória. 

C) Alcalose respiratória. 

D) Acidose metabólica. 

E) Está compensado. 

 

(INSTITUTO UNIFIL / PREFEITURA DE TUPÃSSI – PR / 2019). Muitas são as dificuldades 

encontradas na interpretação da gasometria arterial para diagnóstico dos distúrbios respiratórios e 

do equilíbrio ácido-básico. A análise da gasometria de paciente com provável distúrbio ácido-básico 

(DAB) exige a leitura simultânea de diversos parâmetros, interligados e dependentes, que podem 

confundir a interpretação, levando a um diagnóstico errado. O diagnóstico inicial do distúrbio 

ácido-básico pela gasometria requer a análise de três dos parâmetros fornecidos: pH, PaCO2 e 

HCO3-. A gasometria aliada aos dados clínicos e aos sinais e sintomas do paciente, orienta uma 

intervenção efetiva na correção da oxigenação, da ventilação e do distúrbio ácido-básico. Analise 

os dados abaixo e assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta da gasometria 

descrita. pH= 7,31 PaCO2 = 32 mmHg HCO3- = 16 mEq/mL 

A. Acidose metabólica. 

B. Alcalose metabólica. 

C. Acidose respiratória. 

D. Alcalose respiratória. 
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GABARITO 

 

 
 

 

01. C 
02. B 
03. A 
04. C 
05. C 
06. B 
07. D 
08. E 
09. E 
10. A 

11. D 
12. B 
13. B 
14. E 
15. B 
16. C 
17. C 
18. C 
19. B 
20. A 
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