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Lista de Siglas e Abreviaturas

ANOVA

“analysis of variance” (análise de variância)

BE

“base excess” (excesso de bases)

Bpm

batimentos por minuto

CAM

concentração alveolar mínima

DC

débito cardíaco

EtCO2

“end-tidal CO2” (gás carbônico ao final da
expiração)

ETE

ecocardiograma transesofágico

FC

freqüência cardíaca

FeO2

fração expirada de oxigênio

FiO2

fração inspirada de oxigênio

FR

freqüência respiratória

Ht

hematócrito

IC

índice cardíaco

ICC

insuficiência cardíaca congestiva

LVEDA

“left ventricle end-diastolic área” (área diastólica
final de ventrículo esquerdo)

Pabd

pressão abdominal

PaCO2

pressão arterial de gás carbônico

PAD

pressão de átrio direito

PAM

pressão arterial média

PaO2

pressão arterial de oxigênio

PAP

pressão de artéria pulmonar

Papn.

pressão de apnéia

Paw

“airway pressure” (pressão de vias aéreas)

PCV

“pressure-controlled ventilation” (ventilação
controlada a pressão)

PIT

pressão intratorácica

POAP

pressão de oclusão de artéria pulmonar

PP

pneumoperitônio

PVC

pressão venosa central

rpm

respirações por minuto

RV

retorno venoso

RVP

resistência vascular pulmonar

RVS

resistência vascular sistêmica

VC

volume corrente

VCV

“volume-controlled ventilation” (ventilação
controlada a volume)

VD

ventrículo direito

VDFVE

volume diastólico final de ventrículo esquerdo

VE

ventrículo esquerdo

VPP

variação da pressão de pulso

VPS

variação da pressão sistólica

VS

volume sistólico

VVS

variação do volume sistólico
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