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RESUMO: 

Introdução: Sepse, é uma condição extremamente prevalente na unidade 

de terapia intensiva, e geralmente associada com disfunção orgânica que 

frequentemente afeta o coração e os rins. Em um estudo anterior, mostramos que 

a troponina I (TnI)> 0,42 ng mL predisse a necessidade de diálise em um grupo de 

29 pacientes sépticos admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI). Nosso 

objetivo foi confirmar esse achado em uma amostra independente maior. 

Métodos: Todos os pacientes sépticos admitidos em uma UTI de março de 

2016 a fevereiro de 2017 foram incluídos se a idade entre 18 e 90 anos, início da 

sepse <24h, fração de ejeção do ventrículo esquerdo normal e nenhuma doença 

coronariana ou renal prévia. A TnI foi medida no primeiro dia de observação. Os 

pacientes foram acompanhados por 30 dias ou até a morte. 

Resultados: Foram incluídos 120 pacientes (51% homens, 74 ± 13 anos). 

Na admissão na UTI, 70 pacientes tinham TnI> 0,42 ng/mL. Esses pacientes 

apresentavam creatinina sérica um pouco mais alta (1,66 ± 0,34 vs. 1,32 ± 0,39 

mg/dL; P <0,0001) do que aqueles com menor TnI e produção de urina 

semelhante (1490 ± 682 vs. 1406 ± 631 ml; P = 0,44). Ao final do período de 

acompanhamento, 70,0% dos pacientes com menor TnI estavam vivos em 

comparação com 38,6% daqueles com maior TnI (p = 0,0014). Após 30 dias, 

69,3% e 2,9% dos pacientes com níveis mais baixos e mais altos de TnI 

permaneceram livres de diálise, respectivamente (p <0,0001). Em um modelo de 

regressão de Cox, após ajuste para sexo, idade, índice de comorbidade de 

Charlson, creatinina sérica, potássio, pH, peptídeo natriurético cerebral e débito 

urinário, a TnI> 0,42 ng / mL persistiu como um forte previsor de necessidade de 

diálise (razão de risco 3,48 IC 95% [1,69-7,18]). 

 Conclusão: Os níveis de TnI na admissão na UTI são um forte previsor 

independente da necessidade de diálise na sepse. 
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ABSTRACT 

Introduction: Sepsis is an extremely prevalent condition in the intensive 

care unit and is usually associated with organ dysfunction that often affects the 

heart and kidneys. In a previous study we showed that troponin I (TnI) >0.42 ng/mL 

predicted the need of dialysis in a group of 29 septic patients admitted to the 

intensive care unit (ICU). We aimed to confirm such finding in a larger independent 

sample.  

Methods: All septic patients admitted to an ICU from March 2016 to 

February 2017 were included if age between 18 and 90 years, onset of sepsis 

<24h, normal left ventricular ejection fraction, and no previous coronary or kidney 

diseases. TnI was measured on the first day. Patients were followed by 30 days or 

until death. 

Results: A total of 120 patients were included (51% male, 74±13 years old). 

At ICU admission, 70 patients had TnI >0.42 ng/mL. These patients had serum 

creatinine slightly higher (1.66±0.34 vs. 1.32±0.39 mg/dL; P<0.0001) than those 

with lower TnI and similar urine output (1490±682 vs. 1406±631 mL; P=0.44). At 

the end of the follow-up period, 70.0% of the patients with lower TnI were alive in 

comparison with 38.6% of those with higher TnI (p=0.0014). After 30 days, 69.3% 

and 2.9% of the patients with lower and higher TnI levels remained free of dialysis, 

respectively (p <0.0001). In a Cox regression model, after adjustment for gender, 

age, Charlson comorbidity index, serum creatinine, potassium, pH, brain natriuretic 

peptide and urine output, TnI >0.42 ng/mL persisted as a strong predictor of 

dialysis need (hazard ratio 3.48 95%CI [1.69-7.18]). 

Conclusion: TnI levels at ICU admission are a strong independent predictor 

of dialysis need in sepsis. 
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INTRODUÇÃO 

 

SEPSE 

Sepse corresponde a uma síndrome clínica que, em última análise, pode 

ser definida como um processo infeccioso grave, onde ocorre disfunção de 

diferentes órgãos e sistemas. 

A cada ano essa entidade ganha importância epidemiológica. Os últimos 

dados norte-americanos apontam essa enfermidade como a principal causa de 

óbito nas unidades de terapia intensiva não cardíacas (1). 

 A inflamação é uma resposta normal do paciente contra agentes 

infecciosos. Em alguns momentos, no entanto, esse processo inflamatório sai de 

controle, ocorrendo produção excessiva de mediadores inflamatórios e pela 

excessiva ativação de células inflamatórias, resultando numa anarquia metabólica, 

na qual “o próprio organismo não consegue controlar o que ele próprio criou”. A 

principal consequência desta resposta inflamatória é o comprometimento de 

muitos órgãos, e o quadro de choque com evolução para a síndrome da 

insuficiência de múltiplos órgãos, que é acompanhada de alta mortalidade (2). 

Classicamente, a sepse era definida como a síndrome de resposta 

inflamatória sistêmica decorrente de um quadro infeccioso suspeito ou confirmado, 

enquanto a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) é a reação 

inflamatória do organismo humano a uma série de agressões, infecciosas ou não, 

adotando-se como ponto de corte para a caracterização do envolvimento 

sistêmico, a presença pelo menos duas ou mais das seguintes condições:  
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• Temperatura > 38° C ou < 36° C  

• Frequência cardíaca > 90 batimentos/min  

• Frequência respiratória > 20 movimentos/min ou PaCO2 < 32 mmHg   

• Leucócitos > 12.000 células/mm3, ou < 4.000 células/mm3 ou > 10% de formas 

jovens (bastonetes). 

Quando essa infecção chega ao ponto de produzir sinais de hipoperfusão 

com hipotensão que não responde a reposição hídrica temos então o quadro de 

choque séptico cuja mortalidade e extremamente alta, em torno de 60% (3). 

Recentemente esses critérios diagnósticos vêm sendo revistos. Após 

publicação recente no Journal of America Medical Association (JAMA), a Society 

of Critical Care Medicine (SCCM) e a European Society of Critical Care Medicine 

(ESICM) promoveram nova conferência propondo novas definições de sepse (4). 

De modo a tornar os critérios mais específicos eles propuseram o 

diagnóstico de sepse baseado no escore de SOFA - Sequential Organ Failure 

Assessment. Esse escore é usado classicamente para acompanhamento dos 

pacientes internados com sepse, provendo um parâmetro para avaliar melhora ou 

piora das disfunções orgânicas associadas. A nova proposta é que frente há um 

quadro infeccioso, suspeito ou confirmado, o paciente seja pontuado de acordo 

com esse escore, e caso receba uma pontuação maior que 2 pontos o paciente 

será então considerado como paciente portador de Sepse.  

O quadro para cálculo do SOFA segue abaixo: 
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Quadro 1 – Sequential Organ Failure Assessment Score (SOFA Score) 

 

 PONTOS     

SISTEMAS 0 1 2 3 4 

Respiratorio      

    PaO2/FiO2 

mmHg 

400 ou 

maior 

< 400 < 300 < 200 com suporte 

ventilatório 

< 100 

Coagulação      

    Plaquetas, 

x1000/mcL 

150 ou 

maior 

< 150 < 100 < 50 < 20 

Hepatico      

    Bilirrubina, 

mg/dL 

< 1,2 1,2-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 >12,0 

Cardiovascular PAM 70 

mmHg ou 

maior 

PAM 

<70 

mmHg 

Uso de 

Dopamina ou 

Dobutamina 

para PAM= 

70 mmHg 

Uso de 

noradrenalina até 

0.1mcg/Kg/minuto 

para PAM de 70 

mmHg 

Uso de 

noradrenalina em 

dose maior que 

0.1mcg/Kg/minuto 

para PAM de 70 

mmHg 

Sistema nervoso 

central 

     

    Escala de 

coma de 

Glasgow 

15 13-14 10-12 6-9 < 6 

Renal      

    Creatinina, 

mg/dL 

<1,2 1,2-1,9 2,0-3,4 3,5-4,9 5,0 ou maior 

    Débito 

urinário, mL/dia 

   <500 <200 

 

 

 



 

 

18 
 

Um SOFA Score alto está associado com um aumento na probabilidade 

de mortalidade (4). O score gradua anormalidades em diferentes sistemas do 

organismo levando em conta parâmetros clínicos, no entanto, valores de exames 

laboratoriais, como PaO2, plaquetas, creatinina e bilirrubinas são necessários para 

completar a avaliação. Como isso pode ser um problema nos ambientes fora das 

unidades de terapia intensiva (devido ao tempo necessário para coleta obtenção 

dos resultados desses exames), onde se tem apenas uma hora para administrar o 

antibiótico de forma a diminuir a mortalidade dessa patologia; foi criado o Quick 

SOFA (qSOFA). 

O qSOFA baseia-se em critérios 3 critérios clínicos que identificam o 

paciente com maior probabilidade de morte na internação, sendo esse paciente 

então, frente a um quadro de infecção suspeita ou confirmada, incluído no 

protocolo de atendimento específico ao paciente séptico. No qSOFA avaliamos: se 

a frequência respiratória é maior que 22 irpm; se a pressão arterial sistólica é 

menor que 100 mmHg; e se alteração do nível de consciência (qualquer 

Pontuação diferente de 15 na escala de coma de Glasgow). Qualquer alteração 

nesses parâmetros vale 1 ponto e novamente quando temos pontuação total maior 

que 2, nosso qSOFA é positivo. Vale ressaltar que diferentemente do SOFA não 

existe graduação da disfunção no q SOFA; por exemplo: um paciente com 

Glasgow 7 terá pontuação de 3 no SOFA (de acordo com tabela mencionada) 

porém de apenas 1 no qSOFA (pois o Glasgow é diferente de 15). 

Os casos de Sepse que apresentam hipotensão refratária (quando se 

necessita utilizar aminas vaso ativas para controle de pressão), e um lactato maior 

que 2 mmol/L, são chamados de Choque séptico. Seu tratamento segue os 
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mesmos preceitos dos quadros de sepse, porém essa classificação tem por 

objetivo chamar atenção para os quadros mais graves e consequentemente com 

prognostico mais reservado. 

Podemos comparar, mais facilmente, as definições clássicas com novas 

propostas, através da quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Definifições de Sepse 
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No entanto, o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), órgão 

responsável por manejo da Sepse na América Latina, não endossou essa nova 

classificação alegando entre outros fatores a perda de sensibilidade no 

diagnóstico com a utilização de novos critérios, especialmente em um país de 

recursos mais limitados como o nosso. 

De todo modo, fisiopatologia da sepse permanece a mesma, e pode ser 

mais bem entendida através do esquema abaixo: 

    INFECÇÂO 

(bactérias, vírus, fungos etc.) 

↓ 

MOLÉCULAS DESENCADEANTES 

(endotoxinas, exotoxinas, ácido teicoico, etc.) 

↓ 

MEDIADORES PRIMÁRIOS 

(TNF, IL-1, C5a, etc.) 

↓ 

Ativação da resposta imune celular e humoral 

↓ 

MEDIADORES SECUNDÁRIOS 

(citocinas, fatores do complemento) 

↓ 

CHOQUE 

↓ 

SDMO 
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Vale ainda lembrar que independente da classificação utilizada, uma vez 

que se faça o diagnóstico, o tratamento da sepse, é guiado pelo Surviving Sepsis 

Caimpaign 2012 (2). 

Esse tratamento tem como base o início precoce do antibiotico, coleta de 

exames de culturas e estabilização hemodinâmica. 

Quando o paciente séptico dá entrada em uma unidade de atendimento, o 

reconhecimento precoce é o primeiro passo. De acordo com o Surviving Sepsis 

Caimpaign 2012 a primeira hora de internação é mais importante e dentro dessa 

primeira hora deve ser feita a administração da primeira dose de antibiótico para 

esse paciente. 

De modo didático os protocolos de atendimento a esse paciente se dividem 

em dois pacotes de medidas. O primeiro são as medidas que devem ser 

realizadas até as primeiras 3 horas de internação (pacote das 3 h), geralmente 

ainda na sala de emergência. O segundo diz respeito as medidas que devem ser 

feitas em até 6 horas de internação (pacote das 6h). 

Fazem parte do pacote das 3 h as seguintes medidas: 

 Colher culturas e iniciar antibiótico – Essa medida deve ser 

preferencialmente realizada na primeira hora de internação e a coleta 

de culturas deve preceder o início da antibiótico terapia; 

 Ofertar solução cristaloide (soro fisiológico 0,9%) na dose de a 30 

ml/Kg de peso do paciente; 
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 Colher lactato arterial para acompanhar a administração de fluidos e 

início de aminas além de ser essencial para classificação do estado 

de choque séptico pelo novos critérios. 

O pacote das 6h geralmente já é realizado dentro das unidades de terapia 

intensiva. Fazem parte dessas medidas: 

 Administrar vasopressor (noradrenalina) em pacientes com 

hipotensão não responsiva a ressuscitação volêmica, para manter 

PAm ≥ 65 mmHg. 

Nos casos em que não houver responsividade inicial a volume (PAM <65 

mm Hg ou lactato ≥ 2 mmol/L),  

 Reavaliar status volêmico e perfusão tecidual através de exame 

físico (sinais vitais, cardiopulmonar, enchimento capilar, pulso e 

achados cutâneos) ou; dois dos seguintes achados (Medida de PVC, 

ScvO2 ultrassom cardiovascular beira-leito ou avaliação dinâmica da 

responsividade a volume com elevação passivo da perna ou desafio 

de volume). 

Além dessas medidas, a coleta de exames laboratoriais é extremamente 

importante para avaliação das disfunções orgânicas, sendo inclusive necessários 

para o diagnóstico, se estivermos utilizando os novos critérios. 

Nesse estudo tivemos como foco duas disfunções orgânicas especificas: a 

primeira é a disfunção miocárdica que abordaremos a seguir, e a segunda e 

disfunção renal. 
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O MIOCÁRDIO NA SEPSE E O PAPEL DA TROPONINA I 

 Atualmente a disfunção do sistema cardiovascular é avaliada diariamente 

pelo SOFA (novos critérios de Sepse descritos anteriormente) através da medida 

da pressão arterial e necessidade de aminas vasoativas, porém outras 

ferramentas como o Ecocardiograma transtorácico, avalições de débito cardíaco a 

beira leito etc também são comumente utilizados no dia a dia das unidades de 

terapia intensiva. 

 Com todas essas possibilidades de monitorização, ficou cada vez mais 

claro a relação entre infecção e disfunção cardíaca. Gentile G. et al, em março de 

2010, relataram um caso no qual bacteremia por Escherichia coli, induziu dano 

miocárdico semelhante a infarto agudo, com alterações eletrocardiográficas e 

elevação de troponina (5). 

Estudos vêm mostrando que o comprometimento da função cardíaca está 

presente em torno de 40% dos pacientes sépticos e a taxa de mortalidade 

aumenta de 20% a 30% na sepse sem acometimento cardiológico para 40% a 

70% ( 6,7). Esse comprometimento ventricular do miocárdio pode ter um espectro 

amplo de acometimento, porém geralmente caracteriza-se por acometimento da 

função sistólica de VE (responsável direto pelo débito cardíaco) (8). 

 Raper et al., utilizando ventriculografia radioisotópica, demonstraram 

depressão intrínseca da contratilidade ventricular em pacientes com sepse 

normotensos quando comparados com pacientes vítimas de trauma (9); e Hoffman 

e col.  demonstraram redução da função ventricular em portadores de choque 

séptico (10). 
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A análise hemodinâmica com o cateter de Swan-Ganz permite o 

diagnóstico de uma pequena proporção de pacientes que se apresenta com 

disfunção miocárdica grave, caracterizada por débito cardíaco reduzido, saturação 

venosa mista baixa e/ou resposta alterada a volume. Frequentemente, no entanto, 

a monitorização hemodinâmica mostra-se insensível para o diagnóstico desta 

grave condição, visto que não é incomum encontrar débitos cardíacos elevados 

associados a baixos índices de trabalho sistólico do ventrículo esquerdo em 

pacientes sépticos, independentemente da associação com disfunção miocárdica 

(11). 

A avaliação da função miocárdica, e seu possível comprometimento, é 

classicamente avaliada através do Ecocardiograma bidimensional, em patologias 

de causa infecciosas (como o caso da sepse) e não infecciosas (11). Polaert em 

1997 mostrou que a ecocardiografia bidimensional com Doppler identifica vários 

subgrupos de pacientes de acordo com sua função sistólica e diastólica do 

ventrículo esquerdo. Esse estudo sugeriu que a disfunção cardíaca no choque 

séptico tem caráter espectral, variando de disfunção diastólica isolada até a 

falência ventricular (8). No entanto a avaliação miocárdica, por meio do 

Ecocardiograma, pode ser dificultada pela disponibilidade a esse exame, que 

requer aparelhagem específica e profissional treinado (12). 

Podemos notar então que apesar dos inúmeros recursos de monitorização 

da função cardíaca disponíveis, nenhum dos métodos discutidos até agora, podem 

ser considerados ideais para esse fim. 

A avaliação da disfunção miocárdica na sepse ganhou então um grande 

aliado com a utilização da troponina I. Trata-se de uma enzima, liberada na  
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circulação após dano celular do cardiomiócito, que já era largamente utilizada nas 

síndromes coronarianas, com grande sensibilidade e principalmente grande 

especificidade por essas células (13). A dosagem da troponina I mostrou ser um 

marcador de alta sensibilidade e especificidade para lesão cardíaca na injúria 

miocárdica decorrente de sepse e choque séptico, sugerindo ser um preditor de 

mortalidade, nessas condições descritas (13).  

Estudos como o de Rosjo H et al, publicado em janeiro de 2011 (12), já 

correlacionam níveis de troponina com mortalidade nos casos de sepse, sugerindo 

inclusive esse marcador como precursor do choque séptico. Alguns autores têm 

sugerido que a detecção de troponina ou de níveis aumentados de peptídeo 

natriurético cerebral serviriam para se diagnosticar a depressão miocárdica da 

sepse, mesmo sem repercussão cardíaca e seria o bastante para indicar o uso de 

terapia inotrópica (13). 

Sendo assim está bastante claro que a troponina I pode ser utilizada como 

marcador de disfunção cardíaca e de mortalidade nos pacientes sépticos (11). 

Trata-se, porém, de molécula com excreção renal e que, por conta disso, 

encontra-se geralmente mais elevada em pacientes com perda de função renal. 

No entanto, até o presente momento, exceto por estudo anterior que realizamos, 

não havia sido testada como marcador precoce de disfunção renal aguda. 
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INSUFICIÊNCIA RENAL E SEPSE 

 A Sepse e o choque séptico, em particular, são importantes fatores de risco 

para o desenvolvimento de injuria renal aguda (IRA). Em estudo prospectivo, a 

incidência de IRA foi de 19% na sepse, 23% na sepse grave e 51% no choque 

séptico, quando as hemoculturas eram positivas (14). 

Na fase inicial da sepse alguns pacientes apresentam poliúria inapropriada 

sem insuficiência renal e na ausência de alteração no fluxo sanguíneo renal. 

Numa fase mais tardia, a diminuição da resistência vascular sistêmica parece 

precipitar a IRA. Neste estágio, a otimização dos parâmetros hemodinâmicos é 

capaz de restabelecer adequadamente a função renal, na maioria dos casos. À 

medida que a duração e a gravidade da sepse são perpetuadas, a isquemia, 

aliada às alterações hemodinâmicas, determinam o quadro de necrose tubular 

aguda (NTA) e insuficiência renal aguda não reversível (15). 

Além disso a presença de produtos bacterianos (LPS) na circulação 

sistêmica  ativa as células inflamatórias que infiltram o tecido renal e liberam 

radicais livres de oxigênio, proteases e citocinas inflamatórias, que por sua vez 

lesam e ativam as células residentes renais, tais como as células endoteliais, 

mesangiais e tubulares. Além dos efeitos sistêmicos, o LPS também pode, por 

ação direta, estimular estas células residentes e provocar modificações 

metabólicas, aumentando a produção e liberação local de substâncias pró-

inflamatórias (16,17,18) 

 As células renais, quando estimuladas pelo LPS, também são capazes de 

produzir e liberar localmente os vários e mesmos mediadores de respostas 
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hemodinâmicas e inflamatórias sistêmicas, tais como, TNF-alfa, PAF, ET-1, NO, 

tromboxane A2 (TxA2), leucotrienos (LTS) e a Ang II. Todos estes mediadores 

provavelmente contribuem extensivamente para a disfunção renal aguda séptica 

nos seus diversos graus de gravidade. A insuficiência renal na sepse possui 

fisiopatologia complexa, como visto, possuindo vários fatores contribuintes 

(19,20,21,22). 

A avaliação da função renal na sepse é feita de modo cotidiano pela 

avaliação dos níveis de ureia e creatinina; além da avaliação do débito urinário. No 

entanto, essa avaliação, é falha, pois a elevação sanguínea dessas substâncias 

só ocorre tardiamente, comprometendo o tratamento adequado e a capacidade de 

recuperação da função do referido órgão (20).  

A utilização dos critérios de RIFLE (tabela abaixo) auxiliam a detecção da 

disfunção renal, e podem ajudar nos casos de pacientes sépticos, a detectar 

injuria renal antes do aumento exclusivo da creatinina acima do limite laboratorial. 
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Quadro 3 - Classificação de RIFLE proposta para lesão renal aguda 

 

Classificação Critério de TFG  Critério diurese 

Risco  Aumento de SCr X 1,5                                                                                 

ou diminuição da TFG> 25% 

Diurese < 0,5ml/Kg/h por 6h 

 

Injúria Aumento de SCr X 2                                                                                        

ou diminuição da TFG> 50% 

Diurese < 0,5ml/Kg/h por 12h 

 

Falência Aumento de SCr X 3                                                              

ou diminuição da TFG> 75%          

ou SCr > 4 mg/dl                              

Diurese < 0,3ml/Kg/h por 24h ou 

anuria por 12h 

Perda da função                                  Perda completa da função renal                                                          

por mais de 4 semanas 

 

Doença renal em estágio 

terminal                            

Necessidade TSR por  

mais de 3 meses 

 

 

 

SCr – nível sérico de creatinina 
TGF – taxa de filtração glomerular 
TSR – terapia de substituição renal 

 

 

Mais recentemente, uma versão modificada do RIFLE foi proposta 

pela Acute Kidney Injury Network (AKIN/KDIGO). Quatro modificações foram 

prontamente identificadas: risco, injúria e falência foram substituídas pelos 

estágios: 1, 2 e 3, respectivamente; um aumento absoluto na creatinina de ao 

menos 0,3 mg/dL foi adicionado ao Estágio 1; pacientes em terapia de substituição 

renal foram automaticamente classificados em Estágio 3, desconsiderando suas 

creatinina e diurese; e as categorias Loss e End Stage foram eliminadas (21). 
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Quadro 4 - Classificação KDIGO 

Classificação Critério de creatinina Critério de debito urinário 

Estágio 1 Aumento de SCr X 1,5 ou > 0,3 

mg/dl                                                                            

Diurese < 0,5ml/Kg/h por 6h 

 

Estágio 2  Aumento de SCr X 2                                                                                         Diurese < 0,5ml/Kg/h por 12h 

 

Estágio 3 Aumento de SCr X 3 ou SCr > 4 

mg/dl                                                         

Diurese < 0,3ml/Kg/h por 24h ou 

anúria por 12h 

  

Mesmo com a atualização desses critérios a detecção precoce da 

insuficiência renal aguda permanece um desafio. 

Nesse contexto, a identificação de marcadores precoces de disfunção renal 

aguda, seria vantajosa na clínica por permitir ações preventivas que pudessem 

amenizar as complicações mais sérias da sepse. Moléculas como NGAL, KIM-1 e 

IL-18 mostraram ser capazes de antecipar a disfunção renal (23). No entanto, tais 

biomarcadores não estão atualmente disponíveis na prática clínica diária, e 

nenhum estudo, validou a utilização desses marcadores como preditores da 

necessidade de teria substitutiva renal para esses pacientes. 

A obtenção de uma molécula capaz de prever qual paciente necessitará de 

dialise durante a internação seria, nesse contexto, muito bem vinda. Sabe-se hoje, 

que pacientes que necessitam de dialise durante a sua internação tem uma 

mortalidade maior do que aqueles que não necessitam; porém, aqueles que 

necessitam de dialise, tem sua mortalidade aumentada quando a mesma é 

postergada (21), o que torna interessante a obtenção de um marcador que possa 
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nos informar de maneira precoce, qual paciente irá necessitar dessa intervenção, 

justamente para que a mesma possa ser empregada mais rapidamente nesse 

grupo. 

Em um estudo anterior, mostramos o potencial da troponina sérica I (TnI) 

para prever um resultado renal ruim em um grupo de 29 pacientes sépticos 

admitidos na UTI. Níveis séricos de TnI superiores a 0,42 mg / dL no primeiro dia 

na UTI anteciparam com precisão a necessidade de diálise com uma área 

estimada sob a curva ROC (Receiver Operator Characteristic) igual a 0,89 (24). 
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OBJETIVOS 

 

1 – Avaliar a capacidade da troponina em predizer a necessidade de diálise nos 

pacientes internados na unidade de terapia intensiva. 

 

2 – Avaliar a capacidade da troponina em predizer mortalidade nos pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva. 
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MÉTODOS 

 

DESENHO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo observacional prospectivo em que todos os 

pacientes adultos admitidos com diagnóstico de sepse na unidade de terapia 

intensiva (UTI) de um hospital privado do Estado do Rio de Janeiro, de março de 

2016 a fevereiro de 2017, foram elegíveis para participar. O estudo foi aprovado 

pelo comitê de ética local e um consentimento informado foi assinado pelos 

pacientes ou seus representantes legais. 

Os pacientes foram incluídos de acordo com amostragem de conveniência, 

desde que preenchessem os seguintes critérios de inclusão: idade entre 18 e 90 

anos; menos de 24 horas desde o início dos sintomas de sepse; e função 

ventricular esquerda superior a 40% pela ecocardiografia nas primeiras 24 horas 

na UTI. Foram excluídos pacientes com doença arterial coronariana, doença renal 

crônica, insuficiência hepática, AIDS ou uso recente de meio de contraste iodado, 

radioterapia ou quimioterapia, assim como pacientes que necessitaram de TRS no 

primeiro dia de internação na UTI. 

Os pacientes tiveram os níveis séricos de TnI medidos no dia da internação 

na UTI. Os pacientes que apresentaram TnI maior do que o limiar discriminativo 

pré-estabelecido de 0,42 mg /dL foram comparados com aqueles com níveis mais 

baixos de TnI quanto à necessidade de TRS e mortalidade. 

O valor discriminatório de 0,42 foi obtido através da construção de curva 

ROC em estudo semelhante anterior e corroborado com os dados obtidos nesse 

estudo. 
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Os pacientes foram acompanhados por 30 dias ou até a morte. O desfecho 

primário foi o início da TRS e o desfecho secundário foi a mortalidade por todas as 

causas. 

 

DEFINIÇÕES E PROCEDIMENTOS 

A sepse foi definida como uma infecção suspeita ou confirmada, além de 2 

ou mais pontos no escore Avaliação de Falha de Órgãos Sequenciais (SOFA), de 

acordo com as Terceiras Definições Internacionais de Consenso para Sepse e 

Choque Séptico (Sepsis-3) (8, 9). Durante a internação, os pacientes sépticos 

foram tratados de acordo com as recomendações da Surviving Sepsis Campaign. 

(10) 

O débito urinário e o balanço hídrico foram medidos a cada 12 horas. O 

APACHE II foi calculado nas primeiras 24 horas na UTI. Testes laboratoriais de 

rotina diários incluíram hemoglobina, creatinina sérica, nitrogênio ureico no sangue 

(BUN), sódio, potássio, pH, HCO3-, lactato, proteína C reativa (PCR) e peptídeo 

natriurético cerebral (BNP). 

 

AVALIAÇÕES LABORATORIAIS 

As medições de troponina I foram feitas usando o ensaio imuno-enzimático 

(ELISA) AccuLite CLIA 232. O BNP também foi medido por ELISA. Outros testes 

laboratoriais seguiram os métodos padrão de avaliação automatizada. 
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ANÁSILE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram expressos como média ± DP se os números tivessem 

distribuição normal ou, alternativamente, como mediana e intervalo interquartílico. 

Uma comparação de variáveis contínuas ao longo do estudo foi realizada com o 

teste T de Student no caso da distribuição de Gauss ou, alternativamente, com o 

teste de Mann-Whitney. As frequências foram comparadas pelo teste exato de 

Fisher. O desempenho dos níveis de TnI como preditor de TRS foi avaliado por 

meio do cálculo da área sob a curva ROC. O teste de Kaplan-Meier foi utilizado 

para análise de sobrevida, e a comparação entre as curvas foi feita pelo teste de 

Log-Rank. Os níveis de TnI na admissão na UTI como preditor de necessidade de 

diálise e de mortalidade foram analisados em um modelo multivariado de 

regressão de Cox. Valores de p <0,05 foram considerados significativos. O 

software SPSS, versão 18.0 (Chicago, Illinois, EUA) foi utilizado para a análise 

estatística. 
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RESULTADOS 

Durante o período de recrutamento, 142 pacientes foram inicialmente 

incluídos neste estudo, mas 22 deles foram excluídos (treze por função ventricular 

esquerda nas primeiras 24 horas na UTI menor que 40%, seis por necessidade de 

TRS no primeiro dia na UTI, um tinha diagnóstico de AIDS e dois retiraram o 

consentimento informado. Dos 120 pacientes incluídos na análise final, 50,8% 

eram do sexo masculino e a média de idade foi de 74 ± 13 anos. Na admissão à 

UTI, a creatinina sérica foi de 1,52 ± 0,40 mg / dL, BUN 30 ± 12 mg / dL, K + 4,4 ± 

0,7 mg / dL, pH 7,34 ± 0,07 e TnI 0,64 ± 0,50 mg / mL. O fluxograma de admissão 

no estudo é mostrado abaixo e as características clínicas e laboratoriais dos 

pacientes internados na UTI são mostradas na Tabela 1. 
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Fluxograma do estudo 
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Tabela 1 – Características gerais dos pacientes no dia da internação na UTI. 

  
Idade (anos) 74 ± 13 

Sexo masculino, n (%) 61 (50.8%) 

 Creatinina serica (mg/dL) 1.52 ± 0.40  

BUN (mg/dL) 30 ± 12 

Potássio (mEq/L) 4.4 ± 0.7 

pH 7.34 ± 0.07 

HCO3
- (mEq/L) 20.5 ± 3.6 

Lactato (mmol/L) 2.8 (1.3 – 3.3) 

Hemoglobina (g/dL) 13.3 ± 2.8 

Proteína C reativa (mg/dL) 7.7 (6.3 – 10.5) 

BNP (pg/mL) 63 (36 - 134) 

Troponina I (ng/mL) 0.51 (0.33 – 1.02) 

Charlson comorbidity index 3 (2 – 4)  

APACHE II* 16 (10 - 24) 

Débito urinário (mL/24h)* 1461 ± 652 

Balanço hidrico (mL/24h)* +1512 ± 428 

KDIGO* 

 

 

               Estágio 0, n (%) 

 

4 (3.3) 

               Estágio 1, n (%) 

 

59 (49.2) 

                Estágio 2, n (%) 

 

57 (47.5) 

               Estágio 3, n (%) 0 (0.0) 

  
Os valores são expressos como média ± DP ou mediana (IQR). 
BUN, nitrogenio ureico no sangue; Peptídeo natriurético cerebral de BNP; APACHE II, Fisiologia Aguda e Avaliação 
da Saúde Crônica II; LRA, lesão renal aguda. 
* Avaliada nas primeiras 24 horas após a internação na UTI 
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No primeiro dia na UTI, a TnI foi superior a 0,42 mg / dL, ponto de corte pré-

estabelecido para alto risco de LRA, em 70 (58,3%) dos 120 pacientes. Pacientes 

com TnI> 0,42 mg / mL apresentaram maior creatinina sérica, ureia, potássio e 

BNP e menor pH. Nenhuma diferença foi encontrada nos níveis de lactato, HCO3, 

PCR e BNP. O débito urinário e o balanço hídrico nas primeiras 24 horas após a 

internação na UTI também não foram diferentes entre os pacientes com níveis 

mais altos e aqueles com níveis mais baixos de TnI, enquanto o escore APACHE 

II foi significativamente diferente. Nenhum paciente foi classificado inicialmente 

como estágio 3 da LRA de acordo com os critérios do KDIGO, mas o estágio 2 da 

LRA foi mais frequente entre os pacientes com níveis mais elevados de TnI 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 – Características gerais dos pacientes, de acordo com os níveis séricos de 

troponina I na admissão na UTI 

      
  TnI≤ 0.42 ng/dl TnI >0.42 ng/dl  P valor 

  (n= 50) (n= 70)   

      
Idade (anos)  71±15 76±10  0.017 

Sexo masculino, n (%)  18 (36.0) 

 

43 (61.4) 

 

 0.009 

Charlson Index  3 (2 – 3) 3 (2 – 4)  0.44 

Troponina I (ng/mL)  0.26 (0.02 – 0.38) 1.0 (0.71 – 1.03)  - 

Creatinine sérica  (mg/dL)  1.32 ± 0.39  1.66 ± 0.34   <0.0001 

BUN (mg/dL)  26 ± 12 32 ± 12  0.0035 

Potassio (mEq/L)  4.0 ± 0.6 4.7 ± 0.7  <0.0001 

pH  7.39 ± 0.05 7.31 ± 0.06  <0.0001 

HCO3
- (mEq/L)  20.4 ± 3.9 20.6 ± 3.3  0.74 

Lactato (mmol/L)  2.4 ± 1.4 2.5 ± 1.2  0.75 

PCR (mg/dL)  8.1 (4.2 – 16.1) 7.0 (6.3 – 10.5)  0.24 

BNP (pg/mL)  62 (37-128) 63 (35-145)  0.45 

APACHE II*  10 (8 - 16) 21 (16 - 25)  <0.0001 

Débito urinário (mL/24h)*  1406 ± 631 1490 ± 682  0.44 

Balanço hidrico(mL/24h)*  +1539 ± 483 +1493 ± 387  0.56 

KDIGO* 

 

     

               Estágio 0, n (%) 

 

 4 (8.0) 0 (0.0)  0.028 

               Estágio 1, n (%) 

 

 32 (64.0) 

 

27 (38.6) 

 

 0.009 

               Estágio 2, n (%) 

 

 14 (28.0) 43 (61.4)  0.0004 

               Estágio 3, n (%)  0 (0.0) 0 (0.0)  - 

      

Os valores são expressos como média ± DP ou mediana (IQR). 

BUN, nitrogenio ureico no sangue; Peptídeo natriurético cerebral de BNP; APACHE II, 
Fisiologia Aguda e Avaliação da Saúde Crônica II; LRA, lesão renal aguda. 

* Avaliada nas primeiras 24 horas após a internação na UTI 
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Oitenta e três pacientes foram submetidos a TRS durante o estudo e o 

tempo de internação na UTI até o início da diálise foi de 8 ± 3 dias. A análise ROC 

mostrou que os níveis de TnI exibiram uma área sob a curva de 0,89 com o valor 

de corte de 0,42 ng / mL mostrando 82% de sensibilidade e 95% de especificidade 

para prever a diálise (Figura 1). Esse valor de 0,42 ng / mL é semelhante ao obtido 

na curva ROC do primeiro estudo como ponto de melhor acurácia. Nesse estudo, 

porém o valor de 0,43 ng / mL  possuía melhor acurácia com área sobre a curva 

próxima de 0,95. No entanto ele não foi utilizado, pois observou-se uma perda 

significativa de sensibilidade com esse valor, apesar de corresponder a uma 

especificidade de 100%. 

 

Figura 1- Curva ROC dos valores de troponina I na admissão na UTI para prever a 

necessidade de diálise. AUC, área sob a curva e intervalo de confiança de 95%; Sens, 

sensibilidade; Spec, especificidade 
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Ao final do período de acompanhamento de 30 dias, 69,3% dos pacientes 

com menor TnI na admissão na UTI permaneceram livres de diálise, enquanto 

2,9% dos pacientes com maior TnI foram livres de TRS (p <0,0001), Figura 2.  

 

 

Figura 2- Curva de Kaplan-Meier para sobrevida livre de diálise, de acordo com os níveis de 

troponina I na admissão na UTI. 
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Com relação à mortalidade, ao final do período de 30 dias de seguimento, 

70,0% dos pacientes com menor TnI estavam vivos, enquanto a taxa de sobrevida 

para os pacientes com maior TnI foi de 38,6% (p = 0,0014), Figura 3. 

 

 

Figura 3- Análise de sobrevida de Kaplan-Meier, de acordo com os níveis de troponina I na 

admissão na UTI. 

 

Em um modelo de regressão de Cox, TnI> 0,42 ng / mL na admissão na 

UTI, após ajuste para sexo, idade, índice de comorbidade de Charlson, creatinina 

sérica, potássio, pH, BNP e débito urinário, persistiu como um forte preditor de 

necessidade de diálise com risco razão de 3,48 e intervalo de confiança de 95% 

de 1,69 a 7,18, Tabela 3. 
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Tabela 3 - Análise multivariada do risco de início de diálise por um modelo de 

regressão de Cox. 

 Risco 
relativo 

 Intervalo 
de confiança 95% 

P valor 

    
Troponina I >0.42 ng/mL 3.48 1.69 - 7.18 0.001 

Sexo (masculino) 0.82 0.49 – 1.39 0.46 

Idade (ano) 0.99 0.97 – 1.02 0.53 

Charlson comorbidity index 1.20 0.92 – 1.56 0.19 

Creatinina (0.1 mg/mL) 1.10 1.02 – 1.19 0.009 

Potássio (mmol/L) 1.02 0.73 - 1.42 0.91 

pH (0.1) 0.71 0.51 – 0.99 0.049 

BNP (ng/mL) 1.00 0.99 – 1.00 0.74 

Débito urinário (100 mL) 0.98 0.95 - 1.02 0.34 

 

 

 Avaliando o desfecho mortalidade em um modelo de regressão de Cox, a 

TnI> 0,42 ng / mL na admissão na UTI, após ajuste para sexo, idade, índice de 

comorbidade de Charlson, creatinina sérica, potássio, pH, e débito urinário, ficou 

próximo de apresentar significância estatística com um HR de 2,20, porém com 

intervalo de confiança de 0,98 – 4,90, como apresentado na tabela 4. 

 

 

 



 

 

44 
 

Tabela 4 - Análise multivariada do risco de início de morte por um modelo de 

regressão de Cox. 

 Risco 
relativo 

 Intervalo de 
confiança 95% 

P valor 

    
Troponina I >0.42 ng/mL 2,20 0.99 – 4.90 0.054 

Sexo (masculino) 0.67 0.37 – 1.20 0.18 

Idade (ano) 0.99 0.97 – 1.02 0.45 

Charlson comorbidity index 1.26 0.95 – 1.67 0.11 

Creatinina (0.1 mg/mL) 1.05 0.97 – 1.14 0.23 

Potássio (mmol/L) 0.81 0.64 - 1.42 0.80 

pH (0.1) 0.95 0.63 – 1.56 0.98 

Débito urinário (100 mL) 1.01 0.96- 1.05 0.82 
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DISCUSSÃO 

 

Em uma análise anterior com uma amostra de apenas 29 pacientes 

sépticos, mostramos que níveis séricos de TnI acima de 0,42 ng / mL na admissão 

na UTI tinham uma taxa de acerto superior a 80% para prever a diálise (24). O 

presente estudo, envolvendo um número maior de pacientes, não apenas 

confirmou a capacidade da TnI sérica em prever a necessidade de diálise na 

sepse na admissão a UTI, mas também em predizer a mortalidade no mesmo 

grupo. 

A previsão precoce da necessidade de diálise para pacientes sépticos tem 

sido objeto de muitos estudos (25-28). O diagnóstico de disfunção renal aumenta 

a mortalidade no quadro de sepse, especialmente quando a dialise é necessária. 

Por outro lado, um atraso no início da diálise também aumenta o risco de morte 

(29, 30). A descoberta de que um teste rápido e barato, como a troponina I, é 

capaz de prever a necessidade de TRS seria uma novidade extremamente bem-

vinda. De fato, a troponina já faz parte da rotina diária de avaliação laboratorial da 

maioria das UTIs. 

É importante notar que a TnI mais alta foi capaz de discriminar a maioria 

dos pacientes que eventualmente receberam diálise, enquanto os valores mais 

baixos de TnI identificaram todos os pacientes que sobreviveram e nunca fizeram 

diálise. É importante notar que o valor de corte TnI preestabelecido adotado no 

presente estudo é várias vezes superior ao limite superior de normalidade aplicado 

ao diagnóstico de eventos coronarianos agudos (31). 
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Sabe-se que as troponinas se acumulam na disfunção renal e que sua 

acurácia na predição de eventos coronarianos nesse cenário é prejudicada (32-

35). Por outro lado, os níveis de troponinas podem estar elevados na sepse, como 

consequência do dano celular miocárdico induzido pela inflamação na chamada 

miocardite séptica (12, 36). 

Talvez um efeito sinérgico da depuração da TnI reduzida devido a disfunção 

renal e a liberação sistêmica de troponina como consequência de dano celular 

miocardico na sepse, possa explicar uma elevação precoce da TnI e sua 

capacidade de prever a TRS. Independentemente dos mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos, nossos achados mostram que os níveis de TnI na 

admissão na UTI podem ter uma implicação clínica importante e prática e podem 

ser usados como um biomarcador precoce e confiável da necessidade de diálise e 

um forte preditor de risco de morte na sepse. 

A própria definição de disfunção renal tem apresentado um desafio ao longo 

dos anos. Assim, muitos esforços foram feitos para uniformizar o diagnóstico e a 

estratificação da Lesão Renal Aguda usando marcadores tradicionais como 

creatinina e débito urinário. Para atingir esses objetivos, a classificação de RIFLE 

e, posteriormente, AKIN e KDIGO foram desenvolvidas. No entanto, esses 

importantes conceitos não surgiram com o objetivo de predizer a necessidade de 

diálise por pacientes com essa disfunção (37). 

Apesar desses esforços mais do que necessários, a presença de elevação 

da creatinina e redução do débito urinário são eventos relativamente tardios 

durante o curso da lesão renal aguda e representam consequências funcionais de 

danos celulares precoces não detectados (37). Não surpreendentemente, tem 
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havido uma busca generalizada por marcadores precoces de lesão renal. Assim, 

NGAL, KIM-1, IL-18 e várias outras moléculas são consideradas marcadores 

putativos de disfunção renal aguda precoce (11-14). Todos esses marcadores têm 

um bom desempenho na predição da LRA em eventos cronometrados, como 

cirurgia cardíaca e administração de meio de contraste iodado. Entretanto, no 

cenário de um insulto mais obscuro aos rins na linha do tempo, como no caso da 

sepse, tais biomarcadores ainda não provaram sua eficácia (38).  

Deve-se mencionar que esses testes não fazem parte da análise de rotina 

na maioria dos centros médicos. Além disso, a maioria deles é de custo elevado e 

seu ponto de corte não é bem definido para apoiar o uso como ferramentas 

clínicas (39). Mais recentemente, marcadores promissores têm sido propostos 

como L-FABP e angiotensinogênio urinário (40), mas, novamente, seu uso clínico 

deve aguardar validação adicional. 

Nosso estudo tem algumas limitações. É digno de nota que foi realizado em 

um único centro e o número de pacientes inscritos foi relativamente pequeno. No 

entanto, o estudo atual também tem alguns pontos fortes. Primeiramente, todos os 

pacientes eram provenientes de salas de emergência ou cirúrgicas e tiveram 

sepse diagnosticada nas últimas 24 horas, representando o típico paciente 

incidente com sepse na UTI. Além disso, este foi um estudo prospectivo que 

avaliou um teste de fácil execução amplamente disponível na maioria das 

unidades de saúde que parece conferir informações relevantes na prática clínica 

diária. 

Em conclusão, a troponina I sérica maior do que 0,42 ng / mL no primeiro 

dia de internação na UTI pode prever com precisão quais pacientes sépticos 
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eventualmente necessitarão de suporte de diálise. Além disso, o Tnl elevado   

também está associada a um risco aumentado de morte. No entanto, estudos 

maiores são necessários para validar ainda mais nossos achados. 

 

Perspectivas Futuras 

 

 Muitas perguntas ainda precisam ser respondidas para que possamos 

entender com clareza os achados do estudo. 

 Apesar de ter ficado relativamente claro que a troponina I pode ser utilizada 

para prever a necessidade de dialise nos pacientes sépticos, a fisiopatologia 

desse mecanismo ainda não é clara e não foi abordada no estudo. Apesar de 

termos oferecido em nossa discussão uma possibilidade de explicação para o 

mecanismo fisiopatológico, ele ainda não foi abordado de maneira formal. 

 Entender esse mecanismo pode oferecer novas possibilidades de aplicação 

para essa molécula, como estender nossos conhecimentos com relação a função 

renal e seu comportamento no paciente séptico.  
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APÊNDICE 

 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – NITERÓI - RJ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PESQUISA 

(Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996. Conselho Nacional de Saúde) 

Título do Projeto: Disfunção cardíaca como fator preditor do aparecimento de 

insuficiência renal aguda na sepse.  

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Miguel Graciano 

Co-responsável: Daniel de Almeida Thiengo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefones para contato: (21) 99586348 

Nome do voluntário: _____________________________________________ 

Idade: ___ anos              R.G.__________________ 

  

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Disfunção 

cardíaca como fator preditor do aparecimento de insuficiência renal aguda na 

sepse., de responsabilidade do pesquisador Prof. Dr. Miguel Graciano e de Daniel 

de Almeida Thiengo. 

O trabalho consiste em tentar avaliar se existe risco aumentado dos pacientes que 

desenvolvem disfunção miocárdica devido a sepse, em desenvolver  insuficiência 

renal aguda. 

É importante notar que não será dado nenhum medicamento. Os riscos inerentes 

nessa pesquisa são os relacionados à coleta de sangue. É importante deixar bem 

claro que o senhor(a) não é obrigado a participar do estudo e, somente o fará de 

livre e espontânea vontade. 

Caso aceite voluntariamente participar, informações e dados referentes aos 

exames realizados no centro de terapia intensiva serão utilizadas para pesquisa 

Após prestar estes esclarecimentos, colocamo-nos à disposição para outros que 

senhor(a) achar necessário. Uma vez considerado esclarecido, pedimos a 

senhor(a) assinar este termo. Ao assinar esse documento é assegurado a 

senhor(a):  
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1. Que senhor(a) poderá retirar a qualquer momento o seu consentimento e 

deixar de participar da pesquisa, sem que isto traga prejuízo à continuação do seu 

tratamento;  

2. Que senhor(a) receberá, a qualquer momento, novos esclarecimentos 

sobre quaisquer dúvidas relacionadas à pesquisa; 

3. Que se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas à sua 

privacidade; 

4. Que o senhor(a) obterá informações atualizadas durante o estudo, ainda 

que isto possa afetar a sua vontade de continuar dele participando. 

A qualquer momento que tiver dúvida, por favor, ligue para os números de telefone 

desse formulário para que possa esclarecer. 

 

Eu,_________________________________________, declaro ter sido informado 

e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

Nome e assinatura do voluntário Nome e assinatura do responsável 

por obter o consentimento 

 

  

 

 

 

 

  

____________________________ ____________________________ 

Testemunha Testemunha 

 

 


