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RESUMO  

Os pacientes em estado grave apresentam diversas alterações fisiológicas que resultam 

em oferta inadequada de oxigênio aos tecidos/órgãos, como redução do débito cardíaco, hipo-

tensão e alterações na microcirculação. Quando a oferta de oxigênio para os tecidos já não é 

suficiente para sustentar o metabolismo aeróbico, as células obtém energia na forma de ade-

nosina trifostato por meio de fermentação lática, o que resulta em aumento dos níveis de lac-

tato plasmático. Tanto na medicina humana como na veterinária, o lactato plasmático possibi-

lita o estabelecimento da gravidade e prognóstico do paciente crítico, uma vez que se obser-

vam maiores elevações do lactato plasmático em estados de choque avançados, onde há maior 

grau de disfunção de órgãos e maior probabilidade de morte. Esta revisão de literatura aborda-

rá a progressão deste parâmetro no paciente em estado grave, enfatizando o seu valor no 

prognóstico e na avaliação da efetividade do tratamento em animais. 
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ABSTRACT 

The severely ill patient presents several physiologic changes that lead to na inadequate 

oxygen delivery to tissues/organs, such as low cardiac output, hypotension, and microcircula-

tory changes. When tissue oxygen delivery cannot sustain aerobic metabolism, the cells will 

obtain energy (adenosine triphosphate) via lactic fermentation, which will result in an increase 

in plasma lactate levels. In human and veterinary medicine, plasma lactate allows to establish 

the severity and prognosis of severely ill patients, since it is expected that plasma lactate will 

show higher concentrations during advanced shock states, where there is a greater degree of 

organ dysfunction and greater probability of death. This literature review will approach the 

progression of this parameter in the severely ill patient, emphasizing its prognostic value and 

its usefulness in evaluating the effectiveness of treatment in animals. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O lactato, pela maior parte do século XX, foi considerado um resíduo baldio da glicólise 

em condições de hipóxia, bem como o causador do acúmulo de ácido lático nos músculos, da 

fadiga muscular e o principal agente nos danos teciduais induzidos por acidose. A partir da 

década de 1970 sucedeu-se uma mudança de paradigmas frente ao lactato na ciência ociden-

tal, quando pesquisas com novos enfoques foram fomentadas e estudos reavaliando a elevação 

desta molécula na sepse, seu papel no processo de regeneração de lesões e sua importância na 

fadiga muscular ganharam espaço modificando os modelos convencionais do lactato nas áreas 

da saúde. Esta mudança contesta a perspectiva do aumento da produção e manutenção de altas 

concentrações séricas de lactato estarem estritamente ligadas à hipóxia ou a circunstâncias de 

privação de oxigênio, enquanto instila a vertente em que o lactato não é mais considerado 

como a escória das alterações metabólicas e sim um fator central no metabolismo celular, te-

cidual e de todo o organismo (Gladden, 2004). 

A maior parte das evidências angariadas neste século sugerem que o lactato é um interme-

diário essencial em diversos processos metabólicos e um combustível altamente móvel para o 

metabolismo aeróbico. As concentrações séricas de lactato também vem sendo implementadas 

e utilizadas, nas últimas décadas, como marcador de prognóstico, indicador da perfusão teci-

dual, e parâmetro de interpretação e análise de diversas fisiopatologias na medicina moderna 

global. A literatura atual corrobora o uso desse marcador como uma das bases para as deci-

sões terapêuticas e classificações clínicas de risco dos pacientes (Gladden, 2004). 

Na terapia intensiva moderna admite-se que os parâmetros macrohemodinâmicos, que re-

fletem a perfusão tecidual global, como débito cardíaco, pressão arterial, pressão venosa cen-

tral, temperatura corpórea, frequência cardíaca e respiratória, isoladamente não correspondem 

com uma avaliação fidedigna da perfusão a nível de tecidos e órgãos, que podem apresentar 

perfusão inadequada apesar dos parâmetros macrohemodinâmicos se encontrarem em valores 

normais/supra-normais. Pode ocorrer ainda alterações na microcirculação dos tecidos, as 

quais podem anteceder alterações na macrohemodinâmica, resultando em déficit de oxigena-

ção (Vivan, 2010). 

A identificação imediata das alterações na perfusão tecidual possibilita uma intervenção 

precoce e mais eficaz, sendo assim uma abordagem essencial que melhora o prognóstico no 

paciente em estado grave. Mantendo-se este enfoque reduz-se significativamente o risco de 

intercorrências e sequelas ao paciente assim como melhora-se as chances de sobrevivência e 

de interpretação acertada do prognóstico (Vivan, 2010). 
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2 FISIOLOGIA E METABOLISMO DO LACTATO 

 

O lactato é um produto do metabolismo energético e produzido em taxa constante no or-

ganismo. Em condições de aerobiose e fisiologia normal da célula, a mitocôndria é a organela 

que exerce a função de promover a respiração celular, processo o qual uma de suas etapas é a 

glicólise, quando há a formação de duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato (C3H4O3) a 

partir de uma molécula de glicose. Em uma condição de presença de oxigênio, no interior das 

mitocôndrias, o piruvato será transformado em acetil-coenzima A que entrará no ciclo de 

Krebs ou ciclo do ácido tricarboxílico, que por sua vez resultará na formação de energia, na 

forma de adenosina trifosfato (ATP), gás carbônico (CO2) e água. O metabolismo aeróbico da 

glicose é um processo de alto rendimento energético, onde cada molécula de glicose resulta na 

formação de 38 moléculas de ATP, além de CO2 e água, os quais podem ser considerados 

como subprodutos deste processo. Por outro lado em condições de hipóxia celular decorrente, 

por exemplo, de situações fisiológicas (exercício anaeróbico) ou patológicas (choque séptico) 

onde a oferta de oxigênio para os tecidos não atende à demanda, as células obtém energia a-

través da fermentação lática. Portanto, sob condições de hipóxia, o ácido pirúvico formado 

pela glicólise não participa do ciclo de Krebs, entrando no processo de fermentação lática. 

Esta via metabólica, além de resultar em acidose lática devido a formação em excesso de áci-

do lático, resulta em baixo rendimento energético, onde cada molécula de glicose resulta na 

formação de apenas 2 moléculas de ATP. O resultado final deste processo, devido a acidifica-

ção do pH intracelular e a falta de energia, é a morte celular (Botteon, 2012). 

Os níveis plasmáticos de lactato (lactatemia) são diretamente influenciados pelos fatores 

de produção de lactato, ou seja, a anaerobiose na musculatura esquelética (processo fisiológi-

co), estímulos adrenérgicos, endotoxemia e algumas disfunções intestinais diarreicas, assim 

como pelos elementos consumidores, que são os rins e em particular o fígado para a execução 

da gliconeogênese (Silva et al., 2001). 

O aumento do nível plasmático de lactato é denominado de hiperlactatemia, e normalmen-

te ocorre pelo aumento na intensidade dos mecanismos de produção de lactato. Este quadro 

pode ser desencadeado quando há uma deficiência na oferta de oxigênio para os tecidos, seja 

por comprometimento circulatório ou respiratório, também sendo passível de se instalar a 

acidose lática em situações normais de fornecimento de oxigênio, quando o metabolismo e-

nergético se encontra comprometido, como na sepse, alterações mitocondriais congênitas, 

doença hepática grave, deficiências enzimáticas ou diabetes mellitus (Vivan, 2010). 
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3 TIPOS DE ACIDOSE LÁTICA 

 

O acúmulo de lactato no organismo pode ocasionar dois tipos de acidose lática: acidose 

lática do tipo A e B. Na acidose do tipo A (aumento dos fatores produtores de lactato), ocorre 

acúmulo de lactato devido ao aumento da atividade metabólica anaeróbica celular; enquanto 

na acidose lática do tipo B (diminuição dos fatores consumidores de lactato), o acúmulo de 

lactato é atribuído a uma redução do clearence (depuração) do lactato produzido ou a um 

quadro de disfunção mitocondrial (Tabela 1) (Di Mauro & Schoeffler, 2016). Embora a insu-

ficiência circulatória secundária a processos como hipovolemia, sepse e síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica, seja uma das principais causas de acidose lática do tipo A, é equivoca-

da a ideia de que o lactato se eleva apenas quando parâmetros macrohemodinâmicos já se 

encontram deteriorados, apontando que a insuficiência circulatória/choque se encontra insta-

lada. O lactato pode se encontrar elevado também quando há hipoperfusão local antes que 

haja deterioração da macrohemodinâmica. Em animais com os parâmetros circulatórios ainda 

normais, elevações do lactato podem auxiliar no diagnóstico precoce de estados de hipoperfu-

são local, como nos casos de obstruções do intestino delgado devido a corpos estranhos linea-

res, permitindo que medidas de tratamento (remoção do corpo estranho e ressecção cirúrgica 

das alças intestinais afetadas) sejam tomadas antes que haja repercussões circulatórias sistê-

micas, que fatalmente resultam na piora do prognóstico. 

 

Tabela 1: Tipos de acidose lática e condições clínicas associadas a acidose lática em pe-

quenos. 

Causas de acidose lática tipo A (aumento do meta-

bolismo anaeróbico): 

Causas de acidose lática tipo B [redução do clearen-

ce (depuração) do lactato ou disfunção mitocondri-

al]: 

- Hipoperfusão sistêmica (choque, sepse, SIRS) 

- Hipoperfusão local (tromboembolismo arterial, torsão 

de órgãos, isquemia/hipoperfusão intestinal) 

Condições patológicas associadas a redução do clea-

rence do lactato (doença hepática grave, tumor malig-

no, sepse, diabetes mellitus. injúria renal). 

Grave redução no conteúdo de oxigênio no sangue 

arterial (anemia grave, hipoxemia severa). 

Disfunção mitocondrial causada por drogas/toxinas 

(intoxicação por propileno glicol, prednisona em doses 

anti-inflamatórias / imunosupressoras em cães) 

Aumento da demanda de oxigênio (convulsões, tremo-

res, exercício físico). 

Disfunção mitocondrial de origem genética (Deficiên-

cia de piruvato desidrogenase em Jack Russel, Pastor 

Alemão). 

Fonte: Di Mauro & Schoeffler, 2016 
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O lactato é um marcador de perfusão tecidual, desde que analisado conjuntamente com os 

outros parâmetros clínicos e hemogasométricos, uma vez que seus valores podem estar altera-

dos com base em outros mecanismos que não o da hipoperfusão tecidual. A explicação tradi-

cional para o aumento do lactato na corrente sanguínea tem sido a utilização da fermentação 

lática como metabolismo anaeróbico alternativo frente a situações de hipoxemia, porém este 

quadro pode ser explicado pela onda de adrenalina secretada pelo organismo do animal em 

choque, estimulando a atividade da bomba de sódio/potássio ATPase (Na
+
/K

+
-ATPase), ati-

vando e exaurindo a glicólise aeróbica mesmo na presença de oferta suficiente de oxigênio 

(Brooks, 1986). 

Esta hipótese infere que a via utilizada para o aumento do lactato é a da glicólise aeróbica, 

esgotando-a frente a uma situação de normóxia, sendo a adrenalina plasmática elevada por 

longos períodos de tempo a responsável por este aumento, como ocorre nos casos de sepse, 

hemorragia ou trauma agudo (James et al., 1999).  

Em um estudo duplo cego randomizado, Bundgaard et al. (2003) induziram endotoxemia 

em humanos saudáveis a fim de simular a condição de sepse e analisou-se a atividade da 

bomba de Na
+
/K

+
-ATPase nos músculos esqueléticos, os níveis de lactato sérico e da epine-

frina plasmática, obtendo resultados que corroboram a hipótese de que o aumento nos níveis 

plasmáticos de lactato não deve ser encarado apenas do ponto de vista de que esse quadro 

reflete a condição de hipóxia, uma vez que a endotoxemia levou à elevação da lactatemia dos 

participantes sem a presença de sinais clínicos de hipoperfusão.  

No que diz respeito ao lactato em lesões teciduais admite-se que sua presença é um inter-

mediário essencial em diversos processos de reparação de feridas e cicatrização. Green & 

Goldberg (1964) salientaram que a taxa de síntese de colágeno é elevada quase ao dobro 

quando a concentração de lactato supera 15 mmol/L em fibroblastos cultivados in vitro. As-

sim como Hunt et al. (1978) evidenciaram que feridas em cicatrização comumente atingem 

concentrações de lactato entre 10-15 mmol/L.  

O lactato presente nas lesões não é apenas uma consequência da hipóxia. Na verdade é de 

consonância entre os pesquisadores do metabolismo energético que os níveis de oxigênio têm 

pouco ou nenhum efeito na concentração de lactato em feridas. A relevância do lactato em 

lesões se dá pela amplificação da deposição de colágeno e na angiogênese (Trabold et al., 

2003).  

Ghani et al. (2003) inferem que a fonte do lactato nos tecidos e líquidos de lesões advém 

de algumas células intensificarem sua produção de lactato na condição de hipóxia enquanto 
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outras são majoritariamente dependentes da glicólise aeróbica independentemente dos níveis 

de oxigênio.  

Há situações como na sepse em que há a instalação da acidose lática por ambos os meca-

nismos fisiopatológicos, ou seja, em situações de fornecimento insuficiente de oxigênio con-

juntamente com distúrbios no metabolismo energético, desta forma a acidose lática advém do 

comprometimento da circulação e do hipercatabolismo que excede a capacidade oxidativa 

celular (Junior et al., 1998). 

 

4 UTILIZAÇÃO DO LACTATO NO PROGNÓSTICO DE DOENÇAS GRAVES 

 

A mensuração dos níveis plasmáticos de lactato é uma estratégia clínica efetiva para ava-

liar-se a perfusão tecidual do paciente em conjunto com outros parâmetros, como déficit de 

bases, oferta e demanda de oxigênio, saturação venosa central, entre outros. O lactato também 

possui valor prognóstico, sendo amplamente utilizado nas áreas de emergência e terapia inten-

siva de pequenos animais, principalmente após a reanimação cardiorrespiratória, quando es-

tima-se um prognóstico reservado a péssimo quando os níveis de lactato excedem 9 mmol/L 

(RIVERS et al., 2001). 

Os valores normais de lactato para cães adultos hígidos situam-se entre 1,1 a 2,5 mmol/L, 

em animais estressados podendo chegar até 3,5 mmol/L. Esses valores podem se encontrar 

alterados se houveram contenções inadequadas, coletas frequentes ou se o animal se encontra 

com PCO2 ou pH alterado. O tipo de amostra sanguínea não altera consideravelmente os valo-

res, mas deve-se dar preferência pelo sangue arterial. (HUGHES et al., 1999). Em um estudo 

de Rabelo et al. (2009) foram analisadas múltiplas variáveis em relação à sobrevivência de 

animais em estado grave, verificou-se que animais com valores de lactato iguais ou menores a 

3,2 mmol/L tinham maior sobrevida, chegando-se ao resultado de que o lactato nas primeiras 

24 horas após internação foi o principal parâmetro preditivo observável ao se antever a recu-

peração dos animais atendidos. 

A evolução dos valores de lactato durante o tratamento na UTI possui maior valor prog-

nóstico do que valores elevados deste parâmetro no momento da admissão dos animais em 

emergência (valores normais de lactato ≤ 2,5 mmol/L). De acordo com o estudo de Cortellini 

et al. (2015), envolvendo cães com peritonite séptica, a hiperlactatemia persistente foi associ-

ada a um aumento significativo da mortalidade, havendo maior chance de sobrevida quando 

os níveis plasmáticos de lactato se normalizaram em até 12 horas após a intervenção terapêu-

tica/admissão do animal na UTI.  
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O clearence (ou taxa de depuração) de lactato representa a redução percentual do lactato 

observado na admissão/hospitalização do paciente ao longo do tempo e á calculado de acordo 

com a seguinte fórmula: 

 

Portanto, quanto maior o clearence de lactato, maior a eficácia da intervenção terapêutica 

e melhor o prognóstico do animal. Em cães com peritonite séptica, valores de clearence de 

lactato < 41%, obtidos comparando-se o lactato na admissão com o lactato observado 12 ho-

ras pós-intervenção cirúrgica, foram capazes de predizer a morte com elevada sensibilidade 

(82%) e especificidade (92%) (Cortellini et al., 2015).  

Entretanto, parece haver um momento ótimo para se medir o clearence de lactato em rela-

ção ao momento da intervenção terapêutica/início do tratamento. No estudo de Cortellini et al. 

(2015), quando o clearence de lactato foi medido às 6 horas pós intervenção cirúrgica, houve 

uma piora substancial na sensibilidade do teste (54%, equivalente a uma taxa de falsos negati-

vos de 46%) quando comparada a sensibilidade às 12 horas (82%, equivalente a 18% de fal-

sos negativos).  

 

5 CONCLUSÕES  

 

Diversos estudos vêm reforçando a indispensabilidade de basear-se a conduta terapêu-

tica não apenas em avaliações clínicas mas também nos valores de lactato plasmático e em 

parâmetros hemogasométricos. A monitoração de animais em choque é complexa, sendo 

essencial atendimento ágil e eficaz. O lactato plasmático é uma ferramenta eficiente e rá-

pida que pode ser útil no estabelecimento do prognóstico e na avaliação da eficácia do tra-

tamento do paciente em estado grave. 

 

 

 

 

 

Clearence de 

lactato (%)

Lactato(admissão) – Lactato(pós-intervenção) 

Lactato(admissão) 

X 100=
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