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A disfunção cardiovascular é comum nos pacientes com sepse grave e choque 

séptico. A falência cardíaca decorrente da miocárdio depressão induzida pela 

sepse está relacionada com alta mortalidade, podendo ocorrer nos casos de 

choque séptico grave. Existem poucos estudos relacionados com a utilização da 

oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) nestas situações, não sendo 

utilizado de rotina nesses casos. O presente relato de caso mostra a utilização 

da ECMO como forma de assistência ventricular no choque séptico com 

disfunção cardíaca refratária induzida pela sepse. Paciente do sexo feminino, 37 

anos, previamente hígida, com história de esplenectomia por trauma na 

adolescência, deu entrada no pronto socorro com queixa de mal estar, rinorréia 

há 4 dias e febre 39ºC. Apresentava-se hipotensa, taquicárdica e taquipnêica. 

Colhidos exames laboratoriais conforme protocolo de sepse institucional, 

iniciado antibiótico (ceftriaxone+calritromicina+oseltamivir) e transferida para 

UTI. Exames laboratoriais evidenciavam leucocitose, plaquetopenia, 

hiperlactatemia (>2xVN), aumento de escórias, e hiperbilirrubinemia. SAPSIII: 94 

/ SOFA: 15. 

Evoluiu com insuficiência respiratória e hipotensão refratária a volume, sendo 

realizada intubação oro-traqueal e iniciado drogas vasoativas. Optado por 

monitorização com cateter venoso central com saturação venosa contínua e 

débito cardíaco minimamente invasivo. 

Ecocardiograma da admissão já evidenciava hipocinesia difusa com fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo de 48%. Evoluiu com insuficiência renal aguda 

sendo iniciado suporte dialítico contínuo. Após 48h de internação evoluiu com 

piora hemodinâmica significativa com necessidade de aumento progressivo de 

drogas vasoativas e necessidade de inotrópicos. Novo ecocardiograma 

evidenciava piora significativa da fração de ejeção (FE= 22%), sendo indicada 

instalação da ECMO veno-arterial. 

Resultado da hemocultura positiva, 48h após, para streptococcus 

pneumoniae, sendo suspenso oseltamivir e claritromicina e associado 

vancomicina. 

Evoluiu com melhora significativa da disfunção cardíaca, com redução 

progressiva das Drogas vasoativas, realizado novo ecocardiograma que mostrou 

melhora importante da função ventricular (FE=60%), sendo optado pela retirada 



a ECMO 48h após a sua instalação. Evoluiu com melhorada parte respiratória 

sendo extubada 48h após. 

Evoluiu com complicação isquêmica grave no membro inferior direito. 

Apesar de poucos estudos na literatura a ECMO pode ser uma terapia adjuvante 

no tratamento da miocárdio depressão refratária induzida pela sepse, não sendo 

porém um procedimento isento de complicações. 


