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 gasometria arterial é um exame de grande valia
para a terapia intensiva e utilizada em larga es-
cala nas Unidades de Terapia Intensiva do Bra-

sil. Esse exame já faz parte da rotina de avaliação e trata-
mento de pacientes com as mais variadas doenças que
comprometam as trocas gasosas ou o equilíbrio entre
oferta e consumo de oxigênio aos tecidos. Como qual-
quer exame complementar, a gasometria arterial só será
de valia se pudermos confiar no resultado obtido. Devi-
do à extensão territorial de nosso País, associado a inves-
timentos díspares na área de saúde quando nos referimos
aos diversos estabelecimentos de atendimento médico à
população, nos deparamos com a necessidade de dosar-
mos os gases arteriais em locais que não disponham de
um gasômetro e se encontram afastados de uma Unidade
Hospitalar que tenha tal recurso. Diante de tal fato fica a
dúvida da validade de se solicitar a coleta de sangue para
avaliarmos os gases arteriais de pacientes que se apre-
sentem com hipóxia em unidades de saúde que não pos-
suam gasômetro em suas dependências. Nosso objetivo,
portanto, é o de avaliar as mudanças nos valores da pres-
são parcial de oxigênio (pO2) no sangue arterial de pa-
cientes graves levando em consideração o tempo decorri-
do entre a coleta e a realização do exame.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram colhidas 30 amostras de sangue em pacientes
internados na UTI do Hospital Dr. Dório Silva, no pe-
ríodo de agosto a outubro de 1997. Utilizamos proto-
colo previamente aprovado pela Comissão de Ética do
Hospital, sendo as coletas feitas de forma prospectiva,
baseadas na solicitação de gasometria feita pelo plan-
tonista, que não tinha conhecimento da realização do
estudo, para garantir uma escolha aleatória dos pa-
cientes. Uma vez colhido o sangue esse era acondicio-
nado em seringa, sem presença de bolhas de ar e com
a agulha ocluída por introdução da mesma em tampa
de látex. O sangue era imediatamente levado ao labo-
ratório e a gasometria realizada. Em seqüência a agu-
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Abstract
Arterial blood gases are valuable in medical assistance and
sometimes, in Brazil, the devices for this kind of analysis
are far from small town hospitals. Literature do not pub-
lished, until now, consistently articles about changes in the
value of arterial blood gases if they are measured after 30
minutes from the withdrawal of the blood samples. Our
objective is to check the presence of those variations and
the worth of the measurement of arterial blood gases when
it is done 1 hour, 2 hours or 3 hours after the withdrawal of
the blood sample. With this purpose we studied 30 arterial
blood gases from ICU patients in the period between Au-
gust and October 1997. The exams were divided into three
groups: Group I when the initial PaO2 was higher than 100
mmHg; Group II when the initial PaO2 was between
71mmHg and 100 mmHg; and Group III when the initial
PaO2 was 70 mmHg or less. Each Group was subdivided
into three subgroups: subgroup 1 hour (the measurement
was done 1 hour after blood withdrawal); subgroup 2 hours
(the measurement was done 2 hours after blood with-
drawal); and subgroup 3 hours (the measurement was done
3 hours after blood withdrawal). The results showed that
there are not statistical differences between initial arterial
blood gases values and those in all subgroups of the group
III and those of the subgroup 1 hour of the group II. We
concluded that the arterial blood gases measured until 1
hour after the blood withdrawal are valuable in predict arte-
rial oxygenation.
Key Words: Arterial Blood Gases, Arterial oxygenation,
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lha voltava a ser ocluída e a serin-
ga era colocada em local próprio a
temperatura ambiente. O processo
se repetiu após período de uma hora,
duas horas e três horas, quando o
restante do sangue foi desprezado.
Os resultados foram distribuídos em
três grupos: Grupo I formado pelas
gasometrias iniciais com valor de
pO2 superior a 100 mmHg; Grupo
II formado pelas gasometrias inicias
com valor de pO2 entre 71 e 100
mmHg; e Grupo III formado pelas
gasometrias inicias com valor de
pO2 igual ou inferior a 70 mmHg.
Os dados foram dispostos em
planilha eletrônica (Microsoft
Excel) onde foram distribuídos em
subgrupos relacionados com as aná-
lises feitas na primeira hora, segun-
da hora e terceira hora, sendo pos-
teriormente analisados quanto ao:
menor valor de pO2 inicial e de cada
subgrupo; maior valor de pO2 ini-
cial e de cada subgrupo; variação
percentual de cada subgrupo; mé-
dia e desvio padrão (DP) das varia-
ções percentuais. As médias dos di-
versos grupos foram analisadas
quanto à significância pelo Teste
Qui-Quadrado, sendo considerados
significantes valores inferiores a 5%
(p<0,05).

RESULTADOS

Grupo I:
Composto de 11 pacientes com pO2

superior a 100 mmHg (variando en-
tre 102 mmHg e 178 mmHg). Na
primeira hora os valores de pO2 va-
riaram entre 96 mmHg e 163 mmHg,
com variação percentual de –0,9709
a –19,4444. A variação percentual
média foi de –11,3845 (DP =
5,7523). Na segunda hora os valores
de pO2 variaram entre 86 mmHg e
144 mmHg, com variação percentual
de –9,7087 a –35,4167. A variação
percentual média foi de –21,0578
(DP = 7,6048). Na terceira hora os
valores de pO2 variaram entre 77

mmHg e 137 mmHg, com variação
percentual de –15,5340 e –40,9722.
A variação percentual média foi de
–26,9810 (DP = 6,3933). Houve di-
ferença estatística significante entre
os valores iniciais e os dos demais
subgrupos (p=0,0120 para primeira
hora e p=0,0000 para segunda e ter-
ceira horas).

Grupo II:
Composto de 10 pacientes com pO2

entre 71 mmHg e 100 mmHg (va-
riaram entre 77 mmHg e 97 mmHg).
Na primeira hora os valores de pO2

variaram entre 69 mmHg e 92
mmHg, com variação percentual de
–1,0753 a –20,8333. A variação
percentual média foi de –10,3561
(DP = 5,3129). Na segunda hora os
valores de pO2 variaram entre 61
mmHg e 85 mmHg, com variação
percentual de –8,6022 a –29,1667.
A variação percentual média foi de
–16,3550 (DP = 7,0050). Na tercei-
ra hora os valores de pO2 variaram
entre 58 mmHg e 80 mmHg, com
variação percentual de –13,0952 e –
32,2917. A variação percentual mé-
dia foi de –22,8651 (DP = 7,2125).
Houve diferença estatística signi-
ficante entre os valores iniciais e os

da segunda (p=0,0011) e terceira
(p=0,0000) hora. A primeira hora
não evidenciou variação estatística
significante (p=0,2127).

Grupo III:
Composto de 9 pacientes com pO2

igual ou inferior a 70 mmHg (varia-
ram entre 55 mmHg e 70 mmHg).
Na primeira hora os valores de pO2

variaram entre 56 mmHg e 70
mmHg, com variação percentual de
–3,2787 a 8,6207. A variação percen-
tual média foi de 1,3789 (DP =
3,9738). Na segunda hora os valores
de pO2 variaram entre 56 mmHg e
67 mmHg, com variação percentual
de –7,6923 a 8,6207. A variação
percentual média foi de –0,6767 (DP
= 5,8430). Na terceira hora os valo-
res de pO2 variaram entre 56 mmHg
e 66 mmHg, com variação percentual
de –9,2308 e 15,5172. A variação
percentual média foi de –0,5911 (DP
= 7,4985). Não houve diferença es-
tatística significante entre os valores
iniciais e os dos demais subgrupos
(p=0,9991 para primeira hora,
p=0,9891 para segunda hora e
p=0,9483 para terceira hora). Os re-
sultados apresentados são demons-
trados nas tabelas 1 a 6.

Tabela 1 – Evolução da pO2 nos pacientes do grupo I

Inicial* 1a hora* ∆∆∆∆∆ % 2a hora* ∆∆∆∆∆ % 3a hora* ∆∆∆∆∆ %

103 102 -0,9709 93 -9,7087 87 -15,5340

105 96 -8,5714 88 -16,1905 80 -23,8095

115 96 -16,5217 86 -25,2174 84 -26,9565

113 100 -11,5044 90 -20,3540 83 -26,5487

126 113 -10,3175 104 -17,4603 91 -27,7778

144 116 -19,4444 93 -35,4167 85 -40,9722

153 137 -10,4575 123 -19,6078 115 -24,8366

133 108 -18,7970 90 -32,3308 89 -33,0827

102 97 -4,9020 88 -13,7255 77 -24,5098

178 163 -8,4270 144 -19,1011 137 -23,0337

111 94 -15,3153 86 -22,5225 78 -29,7297

∆ % - Diferença percentual entre os valores iniciais e os da coluna anterior.
* - Valores expressos em mmHg.
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DISCUSSÃO
O valor da gasometria arterial é
inquestionável e sua aplicação na
prática médica ampla. Vários são os
pacientes graves de se beneficiam da
medição dos gases arteriais, princi-
palmente quando da ausência de
monitorização como a oximetria e a
capnografia. O Brasil, pela sua gran-
de extensão territorial, associada a
diferenças encontradas no que diz
respeito aplicação de recursos em
algumas instituições públicas ou pri-
vadas para a modernização e quali-
ficação de suas unidades de atendi-

Tabela 2 – Evolução da pO2 nos pacientes do grupo II

Inicial* 1a hora* ∆∆∆∆∆ % 2a hora* ∆∆∆∆∆ % 3a hora* ∆∆∆∆∆ %

77 69 -10,3896 64 -16,8831 61 -20,7792

93 92 -1,0753 85 -8,6022 80 -13,9785

79 71 -10,1266 67 -15,1899 64 -18,9873

89 84 -5,6180 78 -12,3596 72 -19,1011

94 82 -12,7660 80 -14,8936 66 -29,7872

85 75 -11,7647 61 -28,2353 58 -31,7647

85 77 -9,4118 72 -15,2941 68 -20,0000

96 76 -20,8333 68 -29,1667 65 -32,2917

84 78 -7,1429 76 -9,5238 73 -13,0952

97 83 -14,4330 84 -13,4021 69 -28,8660

∆ % - Diferença percentual entre os valores iniciais e os da coluna anterior.
* - Valores expressos em mmHg.

Tabela 3 – Evolução da pO2 nos pacientes do grupo III

Inicial* 1a hora* ∆∆∆∆∆ % 2a hora* ∆∆∆∆∆ % 3a hora* ∆∆∆∆∆ %

59 58 -1,6949 57 -3,3898 58 -1,6949

55 56 1,8182 56 1,8182 56 1,8182

58 63 8,6207 63 8,6207 60 3,4483

58 62 6,8966 63 8,6207 67 15,5172

57 57 0,0000 56 -1,7544 58 1,7544

70 70 0,0000 67 -4,2857 66 -5,7143

65 64 -1,5385 60 -7,6923 59 -9,2308

63 64 1,5873 60 -4,7619 58 -7,9365

61 59 -3,2787 59 -3,2787 59 -3,2787

∆ % - Diferença percentual entre os valores iniciais e os da coluna anterior.
* - Valores expressos em mmHg.

mento médico, tem dificultado a rea-
lização desses exames em todas as
unidades existentes. Na eventualida-
de da necessidade de se realizar
gasometrias arteriais nesses locais
fica obrigatório o uso de unidades
hospitalares em locais distantes que
levariam a um atraso entre a coleta e
a realização do exame. Muito se tem
ouvido sobre a falta de confiança em
exames que tivessem sido realizados
em períodos superiores a 30 minu-
tos após a coleta, porém a literatura
não trás nenhum trabalho que tenha
validado tais afirmações. Alguns

questionamentos se tornam impor-
tantes, como a importância do tem-
po em relação aos valores reais dos
gases arteriais e aqueles apresenta-
dos aos plantonistas ou se existem
situações em que podemos, mesmo
que com resultados não fidedignos,
aproveitarmos os dados obtidos para
nos nortear na conduta a ser tomada
em pacientes clinicamente hipo-
xêmicos? Com esse objetivo estuda-
mos 30 gasometrias arteriais para
podermos quantificar a queda dos
valores da pO2 no sangue arterial
quando a gasometria era realizada
em períodos superiores a 30 minu-
tos após a coleta. Para tal dosamos o
pO2 em sangues arteriais de pacien-
tes internados na Unidade de Tera-
pia Intensiva do Hospital da Rede
Estadual “Dr. Dório Silva” em pe-
ríodo não superior a 15 minutos e,
posteriormente, repetimos as medi-
ções desses sangues coletados em
uma hora, duas horas e três horas
após a coleta. Não utilizamos o
resfriamento das seringas para po-
dermos avaliar a evolução do consu-
mo de O2 e a respectiva queda da pO2

em condições de temperatura am-
biente. Os resultados obtidos nos
mostraram uma evolução curiosa
para as gasometrias de pacientes que
se apresentamos com pO2 inicial in-
feriores a 60 mmHg, situação em que
todos tiveram sua pO2 sem variação
estatisticamente significante e, a ex-
ceção de um paciente, tiveram a mes-
ma aumentada. Esse fato pode ser
explicado pelas Leis que regem a
Física dos Gases1, mas na prática tra-
zem uma cerca confusão sobre a evo-
lução esperada da pO2 na gasometria
arterial, no decorrer do tempo. Ava-
liando-se os três grupos de pacien-
tes e seus respectivos subgrupos
pudemos notar ausência de signi-
ficância estatística no Grupo III em
todos os seus subgrupos e no sub-
grupo da primeira hora do Grupo II.
Por outro lado os valores da pO2 nos
pacientes do Grupo I, mesmo tendo
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sido observada queda significante de seus valores eram,
após três horas, superiores a 77 mmHg, valor suficiente
para oxigenação tecidual de pacientes graves (tabela 1).
Na mesma linha de raciocínio, os pacientes do Grupo

III, sem diferenças estatísticas significantes, apresenta-
vam valores entre 56 mmHg e 67 mmHg, sendo que um
valor obtido de 67 mmHg após 3 horas poderiam estar
expressando uma pO2 inicial de 58 mmHg, sabidamente
insuficiente, ou mesmo um valor de 58 mmHg, após as
mesmas três horas, poderiam estar expressando uma pO2

inicial de 63 mmHg, sabidamente adequada (tabela 3).

CONCLUSÕES
Concluímos que as gasometrias arteriais medidas em
período de até uma hora após a coleta são adequadas para
se estimar o grau de oxigenação arterial em pacientes
críticos. Entendemos, entretanto, ser prudente conside-
rar valores inferiores a 64 mmHg como insuficientes para
uma boa oxigenação tecidual.

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo avaliar a fidedigni-
dade dos resultados de gasometrias arteriais realizadas
em períodos superiores a 30 minutos após a coleta. Fo-
ram avaliadas 30 gasometrias retiradas de pacientes in-
ternados em Unidade de Terapia Intensiva no período de
agosto a outubro de 1997, divididos em três grupos con-
forme valor da pO2 inicial (superior a 100 mmHg, entre
71 e 100 mmHg e igual ou inferior a 70 mmHg) e três
subgrupos conforme o tempo decorrido entre a coleta e a
realização do exame (1 hora, 2 horas e 3 horas). Os resul-
tados mostraram que não houve diferenças estatísticas nos
subgrupos do Grupo III e no subgrupo de uma hora do
Grupo II. Concluímos que a gasometria arterial ainda é
válida para se estimar o grau de oxigenação arterial quan-
do o exame é feito até uma hora após a coleta do sangue.
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Tabela 4 – Dados estatísticos dos subgrupos do
Grupo I

Variáveis 1a hora 2a hora 3a hora

Média -11,3845 -21,0578 -26,9810

DP 5,7523 7,6048 6,3933

p 0,0120* 0,0000* 0,0000*

Média – Média das variações percentuais encontradas
DP – Desvio-padrão das variações percentuais encontradas
p – Qui-quadrado
* - Valores estatisticamente significantes

Tabela 5 – Dados estatísticos dos subgrupos do
Grupo II

Variáveis 1a hora 2a hora 3a hora

Média -10,3561 -16,3550 -22,8651

DP 5,3129 7,0050 7,2125

p 0,2127 0,0011* 0,0000*

Média – Média das variações percentuais encontradas
DP – Desvio-padrão das variações percentuais encontradas
p – Qui-quadrado
* - Valores estatisticamente significantes

Tabela 6 – Dados estatísticos dos subgrupos do
Grupo III

Variáveis 1a hora 2a hora 3a hora

Média 1,3789 -0,6767 -0,5911

DP 3,9738 5,8430 7,4985

p 0,9991 0,9891 0,9483

Média – Média das variações percentuais encontradas
DP – Desvio-padrão das variações percentuais encontradas
p – Qui-quadrado
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