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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              
 1. Descrição do Produto  

 
 Sensor descartável para medida contínua do débito cardíaco (DC) e demais medidas 
hemodinâmicas (Índice Cardíaco, Resistência Vascular, Volumes Sistólicos, etc.) a partir da 
curva de pressão arterial. Necessita de um acesso arterial periférico e conecção com o Monitor 
Edwards Vigileo. 
            

    2. Indicação de Uso 

 Segundo o fornecedor, o produto tem o objetivo de orientar de forma contínua a 
reposição volêmica em pacientes cirúrgicos graves (trans e pós-operatório) ou internados em 
Centros de Tratamento Intensivo a partir de medidas hemodinâmicas mais precisas e 
detalhadas.  
 

     3. Complicações Associadas à Tecnologia 

 Não implica maior invasibilidade desde que o paciente já esteja monitorado através de 
linha arterial periférica. Não estão descritos outros riscos ou complicações diretamente 
relacionadas ao produto.  
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SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 
 
Artigos completos apresentados pelo fornecedor: 
 
Ensaios Clínicos Randomizados 
 

Lopes MR, Oliveira MA, Pereira VO, Lemos IP, Auler JO Jr, Michard F. Goal-directed 
fluid management based on pulse pressure variation monitoring during high-risk surgery: a 

pilot randomized controlled trial. Crit Care. 2007;11(5):R100. 
Ensaio clínico randomizado conduzido na Santa Caso de Passos, Minas Gerais, Brasil, no qual 
33 pacientes submetidos a cirurgias consideradas de alto risco e com necessidade de 
recuperação em unidades de tratamento intensivo foram estudados. No grupo intervenção a 
variação da pressão arterial de pulso induzida pela ventilação mecânica foi manejada através 
da reposição de volume a fim de que não fosse maior do que 10%. No grupo controle, foram 
adotados os procedimentos padrão de acompanhamento transoperatório. A medida da pressão 
arterial de pulso foi controlada através de um monitor multiparamétrico  (DX 2020, Dixtal, 
São Paulo – Brazil) que no modo IBPplus permitia o cálculo automático da variação da 
pressão de pulso. O desfecho principal foi tempo de internação pós-operatória. Pacientes do 
grupo intervenção em relação ao grupo controle recebram mais volume (4,6 vs 1,7L; 
p<0,0001), tiveram menor variação da pressão de pulso (22 vs 9%; p<0,05) e menor tempo de 
internação pós-operatória (7 vs 17 dias; p<0,01). Além disso, apresentaram menos 
complicações pós-operatórias (1,4 vs 3,9; p<0,05), além de menor tempo de internação em 
CTI e menor tempo de ventilação mecânica. 
Observação dos revisores: neste estudo o sistema FloTrac não foi utilizado. 

 

Kapoor PM, Kakani M, Chowdhury U, Choudhury M, Lakshmy, Kiran U. Early goal-
directed therapy in moderate to high-risk cardiac surgery patients. Ann Card Anaesth. 2008 
Jan-Jun;11(1):27-34. 

Ensaio clinico randomizado no qual 30 pacientes submetidos a cirurgia de revascularização 
miocárdica receberam manejo anestésico intensivo padrão (grupo controle) ou o manejo 
intensivo acrescido de medida contínua do índice cardíaco pelo sistema FloTrac e da medida 
contínua da saturação de oxigênio venosa central com o sistema PreSep. Valores alvo iguais 
de medidas hemodinâmicas foram estabelecidos para os dois grupos, sendo que no grupo 
intervenção objetivou-se manter a variação da pressão arterial de pulso inferior a 10% e 
saturação venosa central >70%. Foram analisados 27 pacientes. Pacientes do grupo 
intervenção receberam em relação ao grupo controle mais volume (330 vs 80mL; p=0,043) e 
tiveram menos ajustes nas doses de inotrópicos (3,4 vs 0,4; p=0,026). Não foi observada 
diferença estatisticamente significativa quanto ao número de dias em ventilação mecânica, 
tempo de uso de inotrópicos, tempo em centro de tratamento intensivo e tempo de 
hospitalização. 
Observação dos revisores: não foi observada diferença estatisticamente significativa em 
desfechos clínicos, entretanto, a possibilidade de erro beta associado ao pequeno tamanho da 
amostra pode ser considerado. Pacientes do grupo intervenção foram submetidos 
simultaneamente a duas intervenções, não sendo possível identificar que desfechos podem ser 
atribuídos a uma (FloTrac) ou outra intervenção  (medida contínua da saturação venosa 
central). 
 
 
Estudos Observacionais 
 
Manecke GR Jr, Auger WR.Cardiac output determination from the arterial pressure wave: 

clinical testing of a novel algorithm that does not require calibration. J Cardiothorac Vasc 
Anesth. 2007 Feb;21(1):3-7. 
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Estudo observacional delineado para avaliar a acurácia e precisão de um novo algoritmo para 
avaliar o débito cardíaco usando as características da forma da onda de pressão arterial 
periférica (Edwards - FloTrac) comparativamente a medida por termodiluição intermitente ou 
contínua (Edwards - Swan-Ganz). Foram arrolados 69 pacientes nas primeiras 12 horas após 
cirurgia cardíaca, sendo incluídos 50 indivíduos. Foram excluídos 12 pacientes utilizados para 
“ajuste final do algoritmo” e sete por “problemas técnicos”. O débito cardíaco aferido em 295 
medidas com o FloTrac foi de 2,77 a 9,6L/min. A variação em relação ao método de 
termodiluição intermitente foi de 0,55L/min, com precisão de 0,98L/min. Comparativamente 
ao método contínuo de termodiluição, a variação foi de 0,06L/min, com precisão de 
1,06L/min. Os autores concluem que o método de medida do débito cardíaco pelo FloTrac 
apresenta boa correspondência às medidas realizadas através dos métodos de termodiluição em 
pacientes em pós-operatório precoce de cirurgia cardíaca. 

Observação dos revisores: não foram avaliados desfechos clínicos. O estudo restringe-se 
a avaliar a capacidade do FloTrac em uma população específica de pacientes, avaliar 
corretamente o débito cardíaco em comparação aos métodos tradiconais de termodiluição. 
 

de Waal EE, Kalkman CJ, Rex S, Buhre WF. Validation of a new arterial pulse contour-
based cardiac output device. Crit Care Med. 2007 Aug;35(8):1904-9. 

Estudo delineado para avaliar a precisão e acurácia da medida do débito cardíaco através 
do sistema Flotrac comparativamente ao sistema de termodiluição intermitente (TPCO) e a 
outro sistema de avaliação através da curva de pulso arterial periférica (PCCO). Foram 
obtidas 184 pares de medida Flotrac/TPCO, 140 pares FloTrac/PCCO e 140 pares PCCO e 
TPCO. O coeficiente de correlação TPCO vs Flotrac, PCCo vs Flotrac, e TPCO vs PCCO 
foram, respectivamente, 0,75, 0,6 e 0,75. O viés entre os métodos foi entre -0,01 e 0,02 
L/min, e a precisão foi de 0,87, 1,08 e 0,93L/min. 

Observação dos revisores: não foram avaliados desfechos clínicos. O estudo restringe-se 
a avaliar a capacidade do FloTrac em uma população específica de pacientes, avaliar 
corretamente o débito cardíaco em comparação aos métodos tradiconais de termodiluição. 
 
 

Cannesson M, Musard H, Desebbe O, Boucau C, Simon R, Hénaine R, Lehot JJ. The 
ability of stroke volume variations obtained with Vigileo/FloTrac system to monitor fluid 

responsiveness in mechanically ventilated patients. Anesth Analg. 2009 Feb;108(2):513-7. 

Estudo delineado para avaliar comparar a capacidade de medidas obtidas através do sistema 
FloTrac em predizer a responsividade do débito cardíaco (índice cardíaco) a infusão de 
volume comparativamente a medidada da variação respiratória da pressão de pulso arterial. 
Vinte e cinco pacientes submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica foram  avaliados 
antes e depois da infusão de 500mL solução hetastarch por via intravenosa. Foram 
considerados como responsivos os pacientes com aumento ≥15% no índice cardíaco aferido 
por termodiluição. Dezessete casos foram considerados responsivos a volume. A variação da 
pressão de pulso arterial >10% teve sensibilidade de 88% e especificidade de 87% para 
detecção de pacientes que apresentariam aumento do índice cardíaco ≥15% após a infusão de 
volume. Considerando o mesmo desfecho, a sensibilidade e especificidade da medida  
calculada pelo FloTrac (stroke volume variation) foi de 82 e 88%, respectivamente. 
Observação dos revisores: Estudo observarcional, sem avaliação de desfechos clínicos. 
 
 

Auler JO Jr, Galas F, Hajjar L, Santos L, Carvalho T, Michard F. Online monitoring of 
pulse pressure variation to guide fluid therapy after cardiac surgery. Anesth Analg. 2008 
Apr;106(4):1201-6. 

Estudo observacional conduzido no INCOR, São Paulo, Brasil, no qual 59 pacientes em 
ventilação mecânica pós-cirurgia cardíaca e com indicação por critérios do médico assistente 
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de receber infusão rápida de volume foram avaliados.  Todos pacientes tiveram as pressões de 
enchimento cardíaco e de débito cardíaco avaliados antes e depois da administração 
endovenosa de 20mL/kg de Ringer lactato em 20 minutos. A variação da pressão de pulso 
arterial induzida pela ventilação foi medida e calculada continuamente e automaticamente com 
uso de monitor multiparamétrico  (DX 2020, Dixtal, São Paulo – Brazil). A administração de 
volume aumentou o débito cardíaco em 15% em 39 pacientes. Respondedores e não 
respondedores a volume não apresentaram diferença quanto a pressão atrial direita e pressão 
de oclusão da arteria pulmonar. Entretanto, apresentaram diferença significativa em relação a 
variação da pressão arterial de pulso (17 vs 9%; p<0,001). Utilizando como ponto de corte o  
valor de 12% para a variação da pressão arterial de pulso, a sensibilidade e especificidade para 
detecção de pacientes responsivos a volume foi, respectivamente, de 97 e 95%, 
respectivamente. 
Observação dos revisores: neste estudo o sistema FloTrac não foi utilizado. Não foram 
avaliados desfechos clínicos. 
 
 
Sander M, Spies CD, Berger K, Grubitzsch H, Foer A, Krämer M, Carl M, von Heymann C. 

Prediction of volume response under open-chest conditions during coronary artery bypass 
surgery. Crit Care. 2007;11(6):R121. 

Pacientes submetidos a esternotomias tiveram medidas como Pressão Venosa Central (PVC), 
Pressão Capilar Pulmonar (PCWP), Índice do Volume Global Diastólico Final (GEDVI), 
Variação da Pressão de Pulso (PPV), Variação no Volume de Ejeção (SVV) e Indice do 
Volume de Ejeção (SVI) avaliados antes e após a esternotomia. Os autores observaram que 
que não houve correlação significativa entre CVP e PCWP com alterações do índice cardíaco. 
Por outro lado, GEDVI, SVV e PPW se correlacionaram significativamente com as alterações 
do índice cardíaco.  

Observação dos revisores: neste estudo o sistema FloTrac não foi utilizado. Não foram 
avaliados desfechos clínicos. 
 
 
Kern JW, Pharm D, Shoemaker WC. Análise da otimização hemodinâmica em pacientes 

de alto risco. Creta Cair Méd 2002; 30:1688-92. 
Observação dos revisores: O artigo publicado em revista não indexada já traduzido para o 
português. A qualidade do texto (possivelmente pela tradução) dificulta a compreensão dos 
objetivos e resultados. Nas conclusões os autores destacam que houve redução de 
mortalidade com a otimização hemodinâmica oferecida precocemente a pacientes críticos. 
Nenhuma menção ao sistema FloTrac é feita nesta revisão. 
 
 
Pratt B, Roteliuk L, Hatib F, Frazier J, Wallen RD. Calculating Arterial Pressure-Based 
Cardiac Output Using a Novel Measurement and Analysis Method. Biomedical 

Intrumentation & Technology. 
Observação dos revisores: Artigo de revisão narrativa sobre o cálculo da medida do débito 
cardíaco a baseado na onda de pressão arterial. 
 
 
Reid RD, Jayamaha J. The use of a cardiac output monitor to guide the initial fluid 
resuscitation in a patient with burns. Emerg Med J. 2007 May;24(5):e32. 
Observação dos revisores: relato de um caso. 
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Resumos de estudos apresentados em congressos incluídos previamente pelo 
fornecedor (por ocasião da primeira avaliação em 2007): 
 
Evaluation of a new pulse contour algorithm (FLOTRAC TM to assess cardiac output 
after cardiac surgery. Van Severen T,Billet B, Wouters PF, Van de Berghe G. Abstract 

apresentado em congresso da Sociedade Belga de Medicina Intensiva. Jun-2005. 
Neste estudo, 21 pacientes adultos submetidos a diversos tipos de cirurgia cardíaca foram 
estudados no período pós-operatório com objetivo de comparar as medidas do débito 
cardíaco (DC) avaliadas pelo sistema FloTrac (CCO), baseado na onda de pulso arterial, 
em relação ao método tradicional, por termodiluição (ICO) , com uso de cateter pulmonar 
central. Foram realizadas, no total, 125 medidas pareadas, tendo-se observado que os 
resultados obtidos foram comparáveis entre os grupos (Débito cardíaco por ICO entre 2,86-
9,17L/min, viés em relação ao CCO 0,69L/min, limite de concordância (2 desvios-padrão) 
+/-1,5L/min). 
 
Continuous Cardiac Output Measured by Arterial Pressure Analysis in Surgical 
Patients. Horswell JL, Worley T.Abstratc A834. Apresentado em congresso da American 

Society of Anesthesiologists, 2005. 
Foram avaliados 23 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca ou vascular de grande porte 
nos quais foi realizada medida do DC por três métodos: medida contínua baseada na 
pressão arterial periférica (FloTrac), método de termodiluição contínuo e o método 
tradicional de termodiluição intermitente com uso de cateter central. Nas medidas 
realizadas, a variação das medidas do DC avaliado pelos diferentes métodos esteve dentro 
de valores considerados adequados (Análise de Bland-Altman das diferenças: viés de 0,05 
e limite de concordância (+/-2 desvios padrão) +2,27 e 2,17L/min). Além disso, alterações 
do DC com a evolução do caso foram sempre diagnosticadas no mesmo sentido com 
qualquer dos métodos utilizados. 
 
 
Estudos encontrados na revisão da literatura e não citados pelo fornecedor: 
 

Button D, Weibel L, Reuthebuch O, et al. Clinical evaluation of the FloTrac/VigileoTM 
system and two established continuous cardiac output monitoring devices in patients 
undergoing cardiac surgery. Br J Anaesth. 2007 Jul 12. 

Este estudo teve o objetivo de avaliar a medida do débito cardíaco com quatro diferentes 
métodos: FloTrac/Vigileo®, PiCCO-plus®, sistema contínuo com cateter pulmonar e medida 
intermitente com cateter pulmonar por termodiluição. Foi utilizado um novo software para 
análise dos dados do sistema FloTrac. Trinta e um pacientes submetidos à cirurgia cardíaca 
eletiva foram avaliados em sete momentos pré-estabelecidos. De maneira geral, os valores de 
DC encontrados pelos quatro métodos foram semelhantes em todos os pontos estudados, 
apesar dos métodos contínuos apresentarem uma tendência de superestimar o DC em relação 
ao método tradicional de avaliação intermitente, especialmente no período intra-operatório. 
Houve diferença estatisticamente significativa na medida média do DC pelo método 
intermitente em relação ao FloTrac ou sistemas contínuos em dois momentos, porém as 
diferenças não foram consideradas clinicamente relevantes (variação máxima observada  
4,1L/min vs. 4,7L/min; p<0,05). Os autores concluem que o FloTrac apresenta resultados 
equivalentes aos demais métodos de medida contínua do DC, e resultados comparáveis aos 
obtidos pelo método tradicional de termodiluição intermitente com uso de cateter pulmonar. 
Entretanto, destacam que a confiabilidade de todos os métodos de monitorização contínua do 
DC na situação clínica avaliada ainda precisa ser melhor estudada. 
Obs: estudo foi patrocinado pelo fabricante do equipamento FloTrac. 
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Sakka SG, Kozieras J, Thuemer O, van Hout N. Measurement of cardiac output: a 
comparison between transpulmonary thermodilution and uncalibrated pulse contour 

analysis. Br J Anaesth. 2007 Jul 4. 
Estudo delineado com objetivo de comparar o método de monitorização contínua do débito 
cardíaco FloTrac/Vigileo com o método de termodiluição intermitente com uso de cateter 
pulmonar em pacientes sépticos. Foram avaliados 24 pacientes em ventilação mecânica e em 
uso de vasopressor. Os resultados mostraram que a média do DC avaliada pelo FloTrac é 
menor do que o avaliado pela avaliação intermitente por cateter central (6,7 vs. 6,2 L/min; 
r2=0,26;p<0,0001). Análise de Bland-Altman também revelou diferença clinicamente 
significativa entre os métodos. Entre as limitações destacadas pelos autores está o uso do 
FloTrac em linha arterial femoral, ao contrário do recomendado pelo fabricante, que sugere o 
uso de linha arterial periférica. Além disso, neste estudo foi utilizado a versão anterior do 
software de análise dos dados do sistema FloTrac, não sendo possível avaliar se o uso do novo 
programa melhoraria o desempenho do método. 
 
 
Mayer J, Boldt J, Schöllhorn T, et al. Semi-invasive monitoring of cardiac output by a new 

device using arterial pressure waveform analysis: a comparison with intermittent 
pulmonary artery thermodilution in patients undergoing cardiac surgery. Br J Anaesth 

2007,98(2):176-82 
Neste estudo, o sistema FloTrac foi comparado com o método de termodiluição intermitente 
com uso de cateter pulmonar em 40 pacientes submetidos a cirurgia de revascularização 
miocárdica ou cirurgias valvulares cardíacas. Foram realizadas 244 medidas no total, sendo 
demonstrada pela análise de Bland-Altman viés de 0,46L/min e precisão de 1,15L/min entre os 
métodos. A correlação entre os métodos foi moderada (r = 0,53). Os autores concluem que a 
medida do DC usando a primeira geração do sistema FloTrac/Vigileo não parece apresentar 
concordância suficiente com o método padrão de termodiluição intermitente para substituí-lo 
em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas maiores. 
 
 
Opdam HI, Wan L, Bellomo R. A pilot assessment of the FloTrac cardiac output monitoring 
system. Intensive Care Med, 2007;33(2):344-9. 
Neste estudo-piloto, o DC medido pelo sistema FloTrac foi comparado com a medida obtida 
pelo método tradicional de termodiluição intermitente. Seis pacientes em pós-operatório de 
cirurgia cardíaca foram avaliados simultaneamente pelos dois métodos. A correlação entre os 
métodos na análise do DC foi pobre (r2 = 0,12). A análise de Bland-Altman mostrou viés de 
0,21 e limite de concordândia de -0,81 a 1,23. Os autores sugerem mais estudos antes da 
adoção desse novo método. 
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SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

• Dois ensaios clínicos randomizados pequenos (33 e 30 pacietnes) avaliaram o uso da 
medida contínua da medida da variação da pressão de pulso arterial em relação ao manejo 
intensivo convencional em pacientes submetidos a cirurgias de alto risco ou cirurgia 
cardíaca. Um estudo (utilizando equipamento DX 2020, Dixtal, São Paulo – Brazil) 
mostrou redução em desfechos clínicos intermediários (tempo de internação), enquanto 
outro (utilizando o sistema FloTrac, Edwards) não mostrou diferença em desfechos 
clínicos. 

• Estudos observacionais mostram boa sensibilidade e especificidade da variação da pressão 
de pulso arterial em predizer que pacientes terão melhor resposta de parâmetros 
hemodinâmicos a infusão de volume.  

• Estudos observacionais mostram boa correlação entre as medidas do débito cardíaco 
aferido pelo FloTrac em relação aos métodos de termodiluição em populações selecionadas 
(pós-operatório de cirrugia cardíaca). 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
  
Valor proposto pelo fornecedor (abril-2009) foi de R$1.300,00 por sensor (1 por paciente). 
O sistema FloTrac® só pode ser usado em conjunto com o monitor Edwards Vigileo®. 

    
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[x] Parecer não favorável 
[  ] Parecer inconclusivo – ausência de dados para análise 
 
Este parecer está embasado na ausência de evidências que demonstrem benefício clínico 
consistente com a utilização do sistema FloTrac em relação às práticas atualmente utilizadas 
no monitoramento de pacientes submetidos a cirurgias ou criticamente doentes. 
 
Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos estejam 
disponíveis. 
 
Conclusão do parecer: Maio/2009 
 


