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RESUMO 

 

Introdução – Alterações na função tireoidiana são comuns em pacientes hospitalizados. O 

achado de TSH normal, associado a T3t baixo acompanhado ou não de T4t diminuído 

caracteriza a chamada “síndrome da doença não tireoidiana” (NTIS). Estudos relatando essas 

alterações e sua associação com prognóstico nas doenças agudas, têm sido publicados em 

pacientes adultos, sendo raros os estudos na faixa etária pediátrica. Objetivo - Observar a 

correlação entre função tireoidiana e escores de gravidade PRISM IV (Pediatric Risk of 

Mortality) e PIM-2 (Pediatric Index of Mortality) registrados na admissão em uma Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). Métodos – Estudo transversal onde foram avaliados 275 

pacientes de 1 a 14 anos, admitidos em uma UTIP com atendimento secundário, 

predominantemente clínico. Foram calculados na admissão os escores PRISM-IV e PIM-2, e 

dosados níveis séricos de TSH, T4 livre, T3 e T4 totais. Também foram calculados a média, o 

desvio padrão e o intervalo de confiança, referentes aos dados demográficos, e utilizado o teste 

qui-quadrado para verificar associação, e o coeficiente de Pearson para avaliar a correlação 

entre os níveis hormonais tireoidianos e os escores de gravidade. Resultados - A média de 

idade da amostra foi de 56,8±49,6 meses, 54,9% do sexo masculino, sendo as afecções 

respiratórias o principal motivo de internação (82,2%). O índice de mortalidade da UTI foi de 

1,39%, e o da amostra estudada, 1,1%. A probabilidade de óbito pelo PRISM IV foi de 1,26 e 

pelo PIM 2, de 1,49. Quanto aos níveis hormonais, todos os pacientes apresentaram T4 livre 

dentro do limite normal, o TSH em 65,9 % dos casos, permaneceu dentro dos valores normais 

de referência, e em 34,1%, abaixo dos níveis normais para idade. O T3 e T4 total estavam 

normais em 52,4% dos casos. Foi encontrado T3t baixo com T4t normal em 33,5% dos 

pacientes e T3t e T4t diminuídos em 14,1% dos casos. Verificou-se que um valor menor de 

PRISM IV (p = 0,0087) e PIM-2  (p < 0,0001)  está associado à ausência NTIS e também 

encontrada correlação negativa entre os níveis de T3 total e PIM- 2 (r – 0,3083 e p<0,001), 

entre os níveis de T3 total e PRISM IV (r – 0,3179 e p<0,001), e entre os níveis de T4 total e 

PIM - 2 (r – 0,2223 e p=0,0002). Conclusão: A ausência de NTIS está associada a um menor 

escore de gravidade, e a um melhor prognostico, sendo que o nível mais baixo de T4 total está 

associado a um pior escore de PIM-2, e o nível mais baixo de T3 está associado a um pior escore 

de gravidade de PIM-2 e PRISM-IV e, provavelmente, a  pior prognóstico. 

 

Palavras-Chave: Testes de função tireoidiana, Glândula tireoide; unidades de terapia 

intensiva, criança, Síndrome da doença não tireoidiana, prognóstico. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 Introduction –Thyroid function changes are common in hospitalized patients. The finding 

of normal TSH, associated with low total T3, accompanied or not by a decreased total T4 is 

denominated Non-thyroid disease syndrome (NTIS). Studies reporting changes in thyroid 

function in critically ill patients and their association with prognosis in acute diseases in 

adult patients have been published, but studies in the pediatric age group are rare. 

Objectives: To observe the correlation between thyroid function and severity scores 

(PRISM IV) and PIM-2 (Pediatric Index of Mortality) on admission to a Pediatric Intensive 

Care Unit (PICU) and verify association.  Material and Methods:  A cross-sectional study 

of 275 patients from 1 to 14 years old who were admitted to a single PICU, with 

predominantly clinical care. Upon admission to the PICU serum levels of TSH, total T3, 

total T4 and free T4 were measured and the PRISM-IV and PIM-2 scores were calculated. 

The mean, standard deviation, and confidence intervals for demographic data were 

calculated.  The chi-square test was used to verify the association between abnormal thyroid 

hormone levels and severity scores, and the Pearson correlation coefficient was calculated 

to assess the association between thyroid hormone levels and scores. Results: The mean age 

of the sample was 56.8 months (± 49.6), 54.9% were male, and the respiratory system was 

the main reason for hospitalization (82.2%). The overall ICU mortality rate was 1.39%; 

among study patients it was 1.1%. The probability of death calculated with PRISM IV was 

1.26; with PIM 2 it was 1.49. Thyroid hormone levels: free T4 was normal in all patients. 

TSH was within normal reference values in 65.9% of subjects, while it was below the 

normal levels for age in 34.1%.  Total T3 and Total T4 were normal in 52.4% of cases. A 

low total T3 was observed with a normal totalT4 in 33.5% of patients and both total T3 and 

total T4 decreased in 14.1% of cases. After analysis by the chi-square test, a lower value of 

PRISM IV (p = 0.0087) and PIM-2 (p <0.0001) was shown to be associated with the absence 

of NTIS and a statistically significant negative correlation was found between total T3 and 

PIM levels (R = - 0.3083 and p <0.001), and between the levels of total T3 and PRISM IV 

(r = - 0.3179 and p <0.001), and between the levels of total T4 and PIM - 2 (r = - 0.2223; e 

P = 0.0002). Conclusions: The absence of NTIS is associated with a lower severity score 

and a better prognosis, and the lowest level of total T4 being associated with a worse PIM-

2 score, and a lower T3 level being associated with a worse severity score of PIM-2 and 

PRISM-IV and probably to a poorer prognosis. 

Keywords: Thyroid Function Tests, Thyroid gland, Intensive Care Unit, Non-

Thyroidal Illness Syndrome, child, Prognosis.       
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1. INTRODUÇÃO 

 O paciente criticamente enfermo geralmente apresenta alterações em um ou mais 

sistemas, e nestes casos é relativamente comum encontrar alterações na função tireoidiana, 

porém a correlação dessas alterações com a morbidade e mortalidade, principalmente na 

faixa etária pediátrica, ainda necessita de investigação que explique sua influência no 

prognóstico (Fliers E et al, 2015).  

Nesses pacientes, as alterações na concentração plasmática de Hormônios 

tireoidianos (HTs) são caracterizadas por uma diminuição importante de T3 total (T3t), T4 

total (T4t) baixo ou normal, T4 livre(T4l) normal, e aumentada concentração de T3 reverso 

(rT3), sendo o TSH atipicamente normal ou ligeiramente diminuído (Mebis L, van den 

Berghe G., 2011; Vasa FR Molitch ME, 2001; Peeters RP et al, 2003 e Peeters et al, 2005). 

Esses achados, relativamente comuns em pacientes criticamente doentes, por diferir 

daqueles encontrados em doenças primárias e secundárias da tireoide, são atualmente 

denominados “síndrome da doença não tireoidiana” (NTIS) (Wiersinga WM van den 

Berghe G, 2013), visto que as alterações hormonais detectadas não têm origem na glândula 

tireoide. Existem também outras denominações mais antigas que referem o mesmo estado 

da NTIS, tais como Síndrome do Eutiroidiano Doente (ESS) e síndrome do T3 baixo, 

(Wartofsky L Burman KD, 1982).    

Em vários estudos que determinam a prevalência de NTIS são encontrados a 

associação desse estado, com maior tempo de permanência hospitalar e maior mortalidade 

em pacientes criticamente enfermos em unidades de terapia intensiva, embora as causas 

dessas associações ainda não estejam muito bem estabelecidas (Plikat K Wrede CE, 2007; 

Lee WK et al, 2016; Bello G et al, 2009). 

A mensuração da gravidade das doenças em uma unidade de terapia intensiva 

pediátrica (UTIP) vem sendo realizada há anos através do desenvolvimento de escores de 

prognóstico que se utilizam da quantificação do estado fisiológico do paciente obtidos de 

dados coletados na anamnese, no exame físico, e de resultados de exames laboratoriais 

vistos à admissão (Pollack MM et al, 1988,1994). Os escores de prognóstico têm importante 

papel na estratificação de pacientes, na randomização de ensaios clínicos, avaliação e 

comparação de índice de mortalidade, análise de custo-benefício e de tomada de decisão 

clínica e avaliação da qualidade do atendimento (Pollack M et al, 1988; Pollack M et al, 

1996; Pollack M et al 2015; Goncalves, J. P et al, 2015). Nesse contexto, o emprego de um 

escore de gravidade em um paciente com possível quadro de NTIS, poderia contribuir na 

compreensão da relação entre a disfunção tireoidiana e o prognóstico.     
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Metabolismo dos hormônios tireoidianos  

O eixo HHT é controlado por um clássico mecanismo de feedback. O controle da 

secreção de Hormônio tireoidiano (HT) se inicia pela liberação hipotalâmica de TRH que, 

atuando sobre os tireótrofos da adeno-hipófise, estimulam a produção do hormônio 

tireotrófico ou TSH, que por sua vez leva a célula tireoidiana a produzir hormônio. O pró 

hormônio T4 é convertido nos tecidos periféricos em T3, que é a sua forma ativa.  Embora 

T4, T3 e rT3 sejam gerados dentro da glândula tireoide, o T4 é que é produzido em maior 

quantidade. Todo o T4 encontrado na circulação é gerado na tireoide, sendo a produção de 

T3 e de rT3 dentro da tireoide pequena, quando comparada à produção periférica. O T4 

circula ligado a uma globulina transportadora (TBG) e, em menor proporção, ligado a uma 

pré-albumina (TBPA) e albumina. Estima-se que apenas cerca de 0,04% do T4 circulante 

esteja sob a forma livre, ou seja, sob a forma metabolicamente ativa. Com relação ao T3, 

85% dele são produzidos perifericamente e é o hormônio ativo. Liga-se, na circulação, à 

TBPA e à albumina, sendo a fração livre a metabolicamente ativa, e que corresponde a 10% 

do T3 total circulante. Tanto a hipófise quanto o SNC são capazes de produzir T3 a partir 

de T4 (deiodinase tipo II), de modo que a regulação nessas estruturas não depende do T3 

circulante. Sob condições normais, acredita-se que 50% da produção diária de T4 é 

transformada em rT3, que, além de ser um composto inativo, parece inibir a atividade da 5'-

deiodinase, dificultando a formação de T3 (Kohrle J et al, 1988). 

Os neurônios hipotalâmicos de TRH e as células produtoras de TSH na adeno 

hipófise são os principais responsáveis pela regulação da produção dos hormônios 

tireoidianos, sendo demonstrado que o receptor tireoidiano (TR) desempenha papel 

fundamental no mecanismo de feedback negativo ao nível hipotalâmico e pituitário 

(Alkemade A et al, 2005). 

A ação dos HTs é fundamentalmente dependente dos seus receptores (TR), que são 

proteínas nucleares ligadoras de T3, reguladoras da transcrição gênica (Abel ED et a,1999). 

Na adeno-hipófise estão presentes as isoformas de TR α1 e ß1, que são expressas mais 

amplamente nos tecidos e a isoforma ß2, cuja distribuição é mais restrita ao sistema nervoso 

central, sendo a isoforma com maior expressão nestes tecidos. Na hipófise, os HTs inibem 

as isoformas ß2 e α1, enquanto estimulam a isoforma ß1 e assim inibe a síntese de TSH 
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(Jameson JL, 2001). A importância relativa das diferentes isoformas de TR no controle da 

secreção de TSH por hormônios tireoidianos tem sido elucidada a partir de estudos 

utilizando modelos de animais transgênicos (Forrest D et al, 1996), sugerindo fortemente 

que a isoforma ß2 seja aquela que é a mais importante em intermediar o efeito de 

retroalimentação negativa dos HTs sobre o TSH, assim como também ocorre nos neurônios 

hipotalâmicos de TRH (Abel ED et al, 1999 e Abel ED et al, 2001).  

O metabolismo periférico dos HT também é crítico para o impacto que eles têm 

sobre a função intracelular. Enquanto se discute bastante as formas de hipotireoidismo 

primário (por falta de produção tireoidiana de HT) ou secundário/terciário (falta de 

produção de TSH/TRH), pouco se discute com relação ao metabolismo periférico desses 

hormônios, vitais para a função celular adequada. Prioritariamente o fígado e 

secundariamente os rins desempenham importante papel no metabolismo periférico de HT. 

A maior parte do T3 (3,5,3' triiodotironina) é gerado em tecidos periféricos e esta é a forma 

metabolicamente ativa dos HT. Também nos tecidos periféricos é gerado o inibidor 

competitivo do T3, chamado T3 reverso (rT3) ou 3,3',5' triiodotironina. A transformação 

posterior para T2 e para T1 também ocorre quase exclusivamente em tecidos periféricos 

(Kelly G,2000).  Vários processos são responsáveis pelo metabolismo periférico de HT, 

dentre os quais a deiodinação (que ocorre preferencialmente no fígado e nos rins), que se 

constitui na maior via de metabolismo periférico de HT, gerando tanto metabólitos ativos 

(T3) quanto inativos (rT3). Assim as deionidases têm papel fundamental no metabolismo 

dos HTs, sendo encontradas atualmente três tipos: a deiodinase tipo I (D1) é encontrada no 

fígado, rins e musculo esquelético e é responsável pela 5 e 5'-deioninação, a Deiodinase tipo 

II (D2) é encontrada no cérebro, hipófise e tecido adiposo marrom e, diferentemente da 

deiodinase tipo I, realiza apenas a 5'-deiodinação,e a Deiodinase tipo III (D3) é encontrada 

no sistema nervoso central e realiza apenas a 5-deiodinação, gerando rT3 a partir de T4 e 

T2 a partir de T3, sendo responsável por aumento das formas inativas (Kelly G,2000).  

Dessa forma, o eixo HHT determina um setpoint específico, com objetivo de manter  

concentrações séricas individualizadas de hormônios tireoidianos em condições normais 

(Alkemade A et al, 2005), embora estudos tenham demonstrado que essas  concentrações 

séricas de HTs possam  ser variáveis e adaptativas em função de diversos fatores, incluindo 

a disponibilidade de nutrientes e estímulos inflamatórios (Fekete C et al, 2007).  

Doenças graves provocam muitas modificações no metabolismo dos HTs, 

resultando em um mecanismo de downregulation do eixo HHT tanto a nível hipotalâmico 

como hipofisário, associados com baixas concentrações de HTs circulantes. (Boelen A et al 

,2011). Este dado aponta para mudanças importantes no mecanismo de feedback negativo 

no eixo HHT durante a NTIS (Lechan RM, Fekete C,2004). Embora os mecanismos 
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associados com essa paradoxal modificação no eixo HHT não estejam completamente 

compreendidos, achados em estudos animais utilizando diversos modelos, tem elucidado 

alguns aspectos da patogênese da NTIS. Por exemplo, em uma indução de reação 

inflamatória após aplicação de endotoxinas em roedores, foi detectado um aumento de 

síntese de D2 com consequente aumento, somente a nível central, da conversão de T4 em 

T3, e diminuição da expressão de síntese de TRH. Embora ainda não existam comprovações 

em humanos, este seria o principal mecanismo de downregulation, provocado por reação 

inflamatória aguda, principalmente em quadros de sepse e trauma, no eixo HHT durante a 

NTIS. (Fliers E et al, 1997 Fliers E et al 2006; Boelen A et al, 2004; Fekete C et al, 2004; 

Lechan RM Fekete C, 2004). A diminuição de ingesta calórica nas doenças graves provoca 

diminuição da leptina e por consequência a diminuição da expressão do TRH no núcleo para 

ventricular hipotalâmico, contribuindo com a diminuição da síntese de TSH (Beckett, GJ et 

al,2010).  

Em pacientes com doenças graves, também podemos encontrar alterações nas 

deodinases tipo 1, 2 e 3, nos transportadores de HTs e nos receptores de HT (TRα e TRβ). 

O fígado é um dos órgãos chave no metabolismo dos HTs, ele expressa os 

transportadores dos HTs, as D1 e D3 e os receptores TRβ1e TRα. Assim, alterações no 

metabolbismo hepático também contribuem para a patogênese na NTIS. Doenças graves 

que se apresentam com hipóxia e isquemia provocam um aumento do catabolismo dos HTs 

via indução de D3, com aumento substancial da conversão de T4 em rT3 em tecidos (fígado 

e musculo esquelético) que normalmente não apresentam uma grande expressão dessa 

enzima, contribuindo para as anormalidades no metabolismo dos HTs encontrados durante 

doenças isquêmicas como infarto cerebral e de miocárdio (Huang AS, Bianco AC,2008). 

No plasma, durante a resposta de fase aguda em doenças graves, há uma diminuição 

importante de TBG e de albumina, o que também pode contribuir para a diminuição dos 

níveis de T4 total e T3 total plasmáticos. Já em relação aos receptores de HTs, os estudos 

são conflitantes, mas dependendo da patologia apresentada, em geral a expressão dos 

receptores está diminuída em doenças agudas e aumentada em doenças crônicas (Beckett, 

GJ et al,2010), principalmente devido a alterações nos fatores de transcrição nuclear, 

embora os mecanismos dessas alterações ainda não tenham sido elucidados (Farwell AP, 

2013).  

2.2 Condições compatíveis com NTIS 

Atualmente, alterações compatíveis com a NTIS têm sido descritas em situações 

clínicas tais como pneumonia aguda, doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, 

traumas, pós-operatório, choque séptico, insuficiência respiratória, além de processos 
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crônicos como diabetes, HIV e desnutrição (Moura Neto A et al, 2013). A NTIS parece 

ocorrer através de dois mecanismos. Em alguns casos pode-se entender como uma tentativa 

do organismo em poupar seu gasto energético, como mecanismo defesa, através da 

conversão preferencial de T4 em rT3, o que foi demonstrado em algumas enfermidades 

onde o tratamento com HT, visando restabelecer os níveis de T3, resultaram em aumento 

de catabolismo muscular, com efeitos prejudiciais e, em outras situações, como na sepse, 

questiona-se se a NTIS seria um mecanismo de defesa ou apenas consequência da produção 

de fatores que podem induzir às alterações bioquímicas observadas nos níveis dos HT, tais 

como interleucinas-1 e 6 e fator de necrose tumoral alfa que, em voluntários, induzem 

exatamente àquelas alterações bioquímicas. (Umpierrez GE, 2002; Boelen A et al, 2011; 

Liu J et al, 2016). Ainda permanece controverso se esse estado funcional glandular reflete 

um mecanismo protetor na tentativa de diminuir o gasto energético frente a uma situação de 

carência ou se é um processo de má adaptação durante a instalação de uma doença, não 

tendo uma conotação de defesa, podendo ser  uma deficiência real que possa ser tratada 

(Goichot et al, 1998;Bayarri VM et al, 2001; Fliers E et al, 2015).   

Em pacientes críticos com NTIS encontram-se, ordinariamente, diminuição na 

concentração de T3 e aumento na concentração de rT3 e, em 70 % deles, o nível de T4 é 

normal. Mas em 15 a 20% desses casos parece existir forte correlação entre a gravidade da 

doença e a alta mortalidade em pacientes internados em unidades de terapia intensiva, 

quando há diminuição na concentração de T4 acompanhada da diminuição do nível de T3 

nas primeiras 24h de internação, conforme observado em vários estudos (Lee WK et al, 

2016; Ray DC et al, 2002; Peeters RP et al, 2005).  

A figura 1 ilustra as variações nos testes de função tireoidiana na NTIS de acordo 

com a gravidade da doença e a sua relação com a mortalidade. (Beckett, GJ et al,2010). Na 

doença leve, há uma redução no T3 circulante, aumento do rT3 e nenhuma mudança no T4 

livre, no T4 total ou no TSH. Na doença moderada, há um ligeiro aumento no T4 livre e 

uma diminuição adicional no T3t e aumento no rT3. Na doença grave, há uma perda de 

secreção pulsátil de TSH, diminuição do T4t, T3t e T4 livre, e um aumento seguido por uma 

diminuição no rT3. 

É possível então que em algumas situações essas alterações hormonais sejam 

benéficas e em outras prejudiciais, dependendo do tempo e do contexto. O estresse agudo e 

as doenças mais graves podem promover alterações no eixo HTT, enquanto que alterações 

nos níveis de HT nos momentos iniciais, principalmente relacionados com o metabolismo 

periférico, podem ser benéficas. A NTIS que ocorre em pacientes criticamente doentes, com 

tempo de evolução mais prolongado, pode ter uma interpretação diferente, tanto em relação 

às suas causas quanto no impacto do resultado final, e assim novos estudos são importantes 
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para determinar a população de risco que pode se beneficiar com possível intervenção 

terapêutica com hormônios tireoidianos (Van den Berghe G et al, 2009; Van den Berghe G 

2014; Radman M 2016). 

 

  

 

 

 

 

 

2.3 Escores de Gravidade 

Atualmente, os principais escores de gravidade utilizados em terapia intensiva 

pediátrica são o PRISM (The Pediatric Risk of Mortality) e o PIM (Pediatric index of 

Mortality).  

 

2.3.1. Escore PRISM-IV  

 O PRISM consiste no primeiro score desenvolvido para este fim; foi validado em 

1988 a partir do Physiologic Stability Index (PSI), em nove UTIP dos Estados Unidos entre 

1984 e 1985 após análises estatísticas eliminarem 20 variáveis originais sem significância 

do PSI e utilizar 14 variáveis, sendo atribuídos pesos diferentes as mesmas, passando a 

refletir mais fidedignamente a gravidade e contribuindo para um cálculo mais preciso do 

risco de óbito (Pollack M et al, 1988).  

O PRISM (ou PRISM II, pois o PSI nas publicações foi considerado como o 

primeiro), utiliza variáveis fisiológicas (pressão artéria, frequências respiratória e cardíaca, 

Figura 1: Função tireoidiana e gravidade: Esquema 

demonstrando as mudanças que ocorrem nas dosagens dos 

hormônios tireoidianos e a mortalidade de acordo com a 

severidade da doença. A área amarela representa os níveis de 

referencia. 

Fonte: Beckett, GJ et al,2010 
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escala de coma de Glascow, reação pupilar a luz) e laboratoriais (pressão arterial de oxigênio 

e gás carbônico, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina ativada, bilirrubina, 

potássio, cálcio, bicarbonato, glicemia) levando em conta a pior alteração nas primeiras 24 

horas da internação do paciente na UTI. O risco de óbito é calculado através de uma equação 

de regressão logística que utiliza o valor do PRISM calculado, a idade do paciente e a 

presença ou não de procedimento cirúrgico à admissão. (Pollack M et al, 1988). 

 O PRISM III, a terceira geração do escore, foi validado em 1996 em 32 UTIP nos 

Estados unidos entre os anos de 1993 e 1994, e o risco de óbito pode ser calculado nas 

primeiras 12h ou nas primeiras 24 h de internação com utilização de 17 variáveis 

fisiológicas subdivididas em 26 itens, e demonstrou boa acurácia e boa discriminação, 

porém foi o primeiro escore prognóstico protegido por licenças e patentes, sendo necessário 

o pagamento de uma taxa anual para adquirir suas fórmulas e cálculos. (Pollack M et al, 

1996) 

 Em 2015, houve a quebra da patente do PRISM III, sendo também publicado o 

PRISM IV, que utiliza a coleta dos mesmas variáveis do PRISM III porém com 

modificações nas instruções da coleta de dados, sendo as variáveis fisiológicas coletadas 

nas primeiras quatro horas e os parâmetros laboratoriais entre duas horas antes e até  quatro 

horas após a internação na UTIP. Além disso, para pacientes pós intervenção cardíaca, a 

escolha do momento em que os dados serão coletados, se após a intervenção ou no momento 

da admissão na UTIP, dependerá das seguintes variáveis: idade do paciente, tempo de 

permanência na UTI antes do procedimento e se o procedimento foi um cateterismo ou 

cirurgia cardíaca. Deve também considerar a realização do escore somente na primeira 

admissão à UTIP, e a alta ou o óbito devem ser considerados como alta hospitalar e não alta 

da UTIP. (Pollack M et al 2015). 

 Os resultados do cálculo do PRISM IV indicam a Probabilidade estimada de óbito 

dos pacientes admitidos na UTIP, quanto maior o escore maior a probabilidade de óbito. 

 

2.3.2. Escore PIM-2 

O escore PIM foi validado em 1997 e utiliza 8 variáveis fisiológicas e clínicas, sendo 

aplicado dentro da primeira hora da admissão da criança na UTIP, e seu resultado permite 

avaliar tanto a gravidade inicial do paciente como a consequência do tratamento não 

recebido nos momentos anteriores a admissão (Shann et al, 2002). 

 A versão atualizada do PIM – o PIM 2 foi criada em 2003 a partir de um estudo 

multicêntrico em 14 unidades no Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia e consiste em 

uma revisão do PIM com introdução de três novas variáveis, que são escalonadas de modo 

a predizer a mortalidade do paciente no momento da admissão, não avalia o desfecho 
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individual e sim o  de grupos de pacientes com agravos semelhantes, permitindo a avaliação 

entre UTIP diversas ou mesmo em uma mesma unidade em diferentes períodos de tempo, 

sendo as suas principais vantagens o baixo custo, a praticidade e o bom valor preditivo 

(Slater A et al, 2003). 

O risco de óbito é calculado através de uma equação de regressão logística que 

utiliza variáveis fisiológicas (pressão sanguínea sistólica, reação pupilar a luz, PaO2, 

excesso de base no sangue arterial ou capilar) estado operatório, presença de ventilação 

mecânica, internação eletiva ou de urgência, tipo de doença de base apresentada (baixo ou 

alto risco) e motivo de internação na UTIP (Slater A et al, 2003). 

 Os resultados do cálculo do PIM-2 indicam a probabilidade estimada de óbito dos 

pacientes admitidos na UTIP, quanto maior o escore maior a probabilidade de óbito. 

 

2.3.3 Avaliação de escores prognósticos 

 Para quantificar a qualidade do atendimento e dos cuidados em UTIP por meio de 

um escore prognóstico utiliza-se o Standardized Mortality Ratio (SMR), um teste estatístico 

que compara a estimativa de mortes obtida por um escore com o número de óbitos 

encontrado na UTIP (Glance et al, 2000). Seu cálculo é realizado pela divisão do número 

de mortes observadas pelo número de mortes esperadas, se o SMR for maior do que 1 o 

escore subestimou a realidade, e ocorreram mais óbitos do que foi estimado pelo escore, e 

se for menor do que 1, superestimou a realidade, ocorrendo menos óbitos do que o estimado 

pelo escore. 

A acurácia de um escore é fornecida pela área sob a curva conhecida Receiver-

Operating Caracteristic (AUC-ROC) que lhe confere poder discriminatório, ou seja, a 

capacidade de discernir entre sobreviventes e não sobreviventes em uma amostra. 

Considera-se uma curva perfeita quando a área sob a curva se iguala a 1 (100% de 

especificidade e sensibilidade), excelente se AUC > 0,9, muito boa se entre 0,8 e 0,89 e 

aceitável se entre 0,7 e 0,79. (Shann,2002) 

 A calibração é o grau de correspondência entre a frequência esperada e a frequência 

observada de óbitos, em subgrupos específicos, sendo realizado através do teste de Hosmer 

Lemeshow. O teste divide os pacientes em grupos de acordo com a sua gravidade e com isso 

é feita a comparação entre o número de mortes observadas com o número de mortes 

previstas. O resultado do teste apresenta boa calibração se o valor de p for maior que 0,05, 

sendo que quanto maior o valor de p maior a calibração do modelo (Lemeshow, 1982). O 

teste só tem validade e deverá ser realizado em amostra maior que 400 (Shann, 2002). 
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3.  JUSTIFICATIVA  

 

 

Estudos relatando alterações na função tireoidiana em pacientes hospitalizados, 

principalmente relacionados com o prognóstico nas doenças agudas, têm sido publicados, 

principalmente em pacientes adultos, sendo raros os estudos na faixa etária pediátrica. (Van 

den Berghe G, 2014; Bello G et al, 2009; Peeters RP et al, 2005; Liu J et al, 2016).  
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4.  OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

Determinar os níveis séricos de hormônios tireoidianos (TSH, T4 total, T3total, T4 

livre) à admissão e correlacioná-los com os escores PRISM-IV e PIM-2 calculados, em 

crianças e adolescentes admitidos em uma unidade de terapia intensiva pediátrica. 

 

4.2 Objetivos específicos 

• Descrever os pacientes do estudo quanto aos dados demográficos 

• Descrever a morbidade e a comorbidade diagnosticada à internação e verificar 

sua associação com a NTIS. 

• Determinar a prevalência de NTIS em crianças de 1 a 14 anos.  

• Correlacionar a síndrome da doença não tireoidiana e os critérios PRISM-IV e 

PIM-2  
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudo  

Estudo transversal onde foram avaliados prospectivamente, entre julho de 2017 e 

novembro de 2018, crianças e adolescentes, de ambos os sexos, admitidos em uma Unidade 

de Tratamento Intensivo Pediátrico, após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

5.2 Local de realização 

 Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica no município de São Gonçalo, que está 

localizado em um Hospital referenciado, sem emergência, com predomínio de internações 

clínicas de crianças com quadro respiratório. 

 

5.3 Critérios de Inclusão 

Foram incluídos, consecutivamente, todos os pacientes entre 1 e 14 anos admitidos 

na UTIP participante do estudo, das quais os dados foram levantados.  

 

5.4 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos do estudo crianças e adolescentes com doenças onco-

hematológicas, com patologias desconhecidas, doenças crônicas, portadoras de doença 

tireoidiana primária, uso crônico de corticoides (> 48h), uso de amiodarona, uso de 

dopamina. 

 

5.5 Dosagem de Hormônios Tireoidianos e exames laboratoriais. 

 Todos os exames coletados faziam parte da rotina de coleta do paciente à admissão. 

A Avaliação laboratorial da função tireoidiana foi realizada no momento de 

admissão à UTIP. Foram dosados TSH, T4 total, T4 livre, e T3 total, juntamente com os 

exames de rotina que foram solicitados para os devidos casos.  

As dosagens dos hormônios tireoidianos foram realizadas através dos métodos de 

eletroquimioluminescência para TSH (ARCHITECT TSH REAGENTES-2000T) e 

quimiluminescência para T4 livre (ARCHITECT T4 LIVRE REAGENTE 2000T), T3 total 
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(ARCHITECT T3 TOTAL REAGENTE -500T) e T4 total (ARCHITECT T4 

TOTAL REAGENTE -500T), todos fabricados pela ABBOTT®. 

Foram considerados valores normais de referência para TSH, 0,4-6,0 mcUI/mL (até 

14 meses) 0,4-5,2 mcUI/mL (15 meses a 5 anos), 0,3-4,2 mcUI/mL (6-14 anos); para o t4 

livre 0,7 a 1,9 ng/dL; para o T4 total, 7,3-15 mcg/dL (>1-5 anos), 6,4-13,3mcg/dL (>5-10 

anos) e 5,6-11,7 mcg/dL (>10-15 anos); e T3 total 105-269 ng/dL (1-5 anos), 94-241ng/dL 

(6-10 anos) e 82-213 ng/dL (11-15 anos). 

 

5.6 Levantamento de Dados e cálculo dos Escores PRISM-IV e PIM-2 

O levantamento de dados foi efetuado através do questionário (apêndices 1,2, 3 e 4) 

preenchido com dados do prontuário do paciente coletados pelo pesquisador e anotados em 

planilha tipo Microsoft Excel. 

 

5.6.1 Cálculo do Escore PRISM-IV 

  Para o cálculo do PRISM IV foram utilizadas as 17 variáveis do escore original, 

(anexo 1), divididos em, 12 laboratoriais e coletados entre 2h antes e até 4 h após admissão 

na UTIP, e 5 fisiológicas coletadas nas primeiras 4h de admissão na UTIP: 

• Pressão parcial de dióxido de carbono (PCO2),  

• Acidose: pH ou CO2 total :gasometria arterial 

• pH: gasometria arterial 

• CO2 total: gasometria arterial,  

• Pressão arterial de oxigênio (PAO2): gasometria arterial 

• Leucócitos (céls/mm³), 

• TP ou TTPa (segundos),  

• Plaquetas x10³ (céls/mm³)  

• Creatinina (mg/dl), 

• Ureia (mg/dl), 

• Potássio (mEq/l), 

• Glicose (mg/dl)  

• Pressão arterial sistólica: Aferidas a partir de monitor Dixtal, registrando em 

milímetros de mercúrio (mmHg) por enfermeiras treinadas e anotadas em balanço 

diário. 

• Frequência cardíaca: É aferida em batimentos cardíacos por minuto, registrado na 

folha balanço por técnicos de enfermagem a partir da ausculta cardíaca ou valor 

retirado de medição por eletrocardiograma (ECG) de monitor multiparâmetro Dixtal. 



25 
 

Não foi utilizado o valor da frequência cardíaca durante o choro ou agitação 

iatrogênica. 

• Escala de Glasgow: O valor da escala é feito pelo médico que acompanha o paciente 

e registrado na folha de evolução diariamente. O paciente em sedação onde a escala 

não foi medida é considerada zero.  

• Temperatura: Aferida em graus celsius por enfermagem treinada através de 

termômetro digital e anotada em balanço diário do paciente. Pode ser retal, ou axilar. 

• Reação pupilar: Avaliada pelo médico assistente e relatada na evolução diária do 

paciente.  

Além das variáveis acima, são utilizados para o cálculo a idade em meses, e a 

condição clínica (paciente clínico ou cirúrgico),  

Em pacientes internados para procedimentos cardíacos a realização do cálculo do 

escore à admissão na UTI, ou pós a cirurgia, depende da idade do paciente, do tempo de 

internação em UTI antes do procedimento, e do tipo de intervenção. 

O cálculo do risco de mortalidade (anexo I) foi realizado utilizando a equação 

logística original disponível publicamente no site Collaborative Pediatric Critical Care 

Research Network (CPCCRN) (www.cpccrn.org/calculators/prismivcalculator). 

  

5.6.2 Cálculo do Escore PIM-2 

 Foram utilizados para cálculo do Escore do PIM-2 (anexo 2) os dados dos 11 

parâmetros abaixo levantados do prontuário: 

• Admissão eletiva: Consideramos pacientes que venham para procedimento 

especifico de revisão, ou monitorização, além de procedimentos cirúrgicos eletivos. 

Para admissão não eletiva soma-se 1 ponto enquanto que a eletiva é zero. 

• Resposta pupilar a luz: Valores maiores que 3 mm e fixas é somado 1 ponto, 

enquanto que nos demais é zero. 

• Excesso de base (mmol/L): Calculado a partir dos valores da gasometria, caso não 

houver coletado considera-se o valor zero. 

• PaO2 (mmHg): Calculados a partir de valor da gasometria arterial caso não houver 

coletado considera-se o valor zero. 

• Fração inspirada de oxigênio (FiO2) 

• Pressão arterial sistólica: Aferidas a partir de monitor Dixtal registrando em 

milímetros de mercúrio (mmHg) por enfermeiras treinadas e anotadas em balanço 

diário. 

• Ventilação Mecânica: Registrado valor 1 para pacientes que evoluíram para 

http://www.cpccrn.org/calculators/prismivcalculator
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ventilação mecânica na primeira hora de internação e 0 aos que não necessitaram de 

ventilação mecânica. A ventilação mecânica inclui máscara nasal, CPAP (pressão 

positiva em vias aéreas), BIPAP ou Ventilação mecânica com pressão negativa. 

• Recuperação de procedimento cirúrgico: Caso a resposta seja sim se soma 1, em 

caso negativo zero. 

• Presença de cirurgia cardiovascular envolvendo extracorpórea, em caso de positivo 

soma-se 1 e em negativo zero. 

• Presença de diagnóstico de alto risco: Caso a resposta seja sim se soma 1, em caso 

negativo zero. 

• Presença de diagnóstico de baixo risco: Caso a resposta seja sim se soma 1, em caso 

negativo zero. 

O cálculo do risco de mortalidade (anexo II), foi realizado utilizando a equação logística 

original disponível publicamente no site da Sociedade Francesa de Anestesia e Reanimação 

(Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) (www.sfar.org/scores2/pim22.php). 

 

5.7 Cálculo amostral 

Está estimada em 59% a ocorrência da NTIS em Unidades de Tratamento Intensivo 

(Bhat K, 2016). Considerando-se um erro amostral de 5% e um nível de confiança de 95%, 

foram aceitos para compor a amostra desse estudo 275 crianças. 

 

5.8 Análise estatística 

Foram calculados média, desvio padrão e intervalo de confiança dos dados referentes 

aos dados demográficos. 

A performance dos escores PRISM IV e PIM 2 foi avaliada pelo SMR (Standardized 

Mortality Ratio), a discriminação foi feita através da curva ROC (Receiver Operating 

Characteristics).  

Foi utilizado o teste do  para verificar a associação entre a Síndrome da doença não 

tireoidiana e o os escores PRISM-IV e PIM-2. 

Foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre os níveis de dosagem 

hormonal tireoidiana e os critérios PRISM-IV e PIM-2. 

Os dados foram analisados através do programa SPSS v.18. 

 

5.9 Considerações éticas  

Todos os participantes da pesquisa incluídos no estudo tiveram o TCLE (apêndice1) 

assinado por seus responsáveis e assinaram o TALE (apêndice2), autorizando a utilização 

dos dados.  

http://www.sfar.org/scores2/pim22.php
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Os riscos para os participantes desse projeto foram considerados mínimos, com a coleta 

de amostras de sangue relacionadas aos exames admissionais de rotina. Além disso, caso 

houvesse necessidade, os participantes do estudo já se encontravam em uma unidade de 

terapia intensiva, onde existe todo o suporte adequado para resolução de qualquer 

intercorrência. O presente estudo foi aprovado através de parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) em 15 de junho de 2017 

(número CAEE: 65903917.9.0000.5243).  
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6.  RESULTADOS 

 

  Na UTIP estudada ocorreram 790 internações entre julho de 2017 e novembro de 2018, 

sendo 451 pacientes menores de 1 ano e 4 pacientes acima de 14 anos e 11 meses, restando 335 

pacientes. Destes, 34 familiares não assinaram o TCLE, um paciente foi excluído por apresentar  

doença tireoidiana primária, 25 pacientes foram excluídos por estarem utilizando corticoide há 

mais de 48h, restando no estudo o total de 275 pacientes (figura 2).  

 

 

 

Na população estudada, a média de idade foi de 56,8±40,86 meses e a mediana de 

46 meses, o peso médio foi de 19,93±11,29 kg e mediana de 16 kg, sendo a maioria do 

sexo masculino (54,9%) e de cor de branca (58,9%). Quanto à função tireoidiana avaliada 

no momento da admissão, os níveis séricos de TSH se apresentaram em 65,9% dos casos 

dentro do valor normal de referência, e em 34,1% dos casos estavam abaixo dos níveis 

normais para idade, sendo que em apenas dois casos (0,7%) o nível estava um pouco 

acima do nível normal de referência com uma média de 0,94 mcUI/mL. Com relação ao 

T4 livre o nível sérico foi normal em 100% dos casos, com uma média de 1,12 ng/dL. Na 

amostra, foi encontrada diminuição nos níveis de T3 total abaixo do valor normal de 

referência para idade em 47,65% dos casos, com uma média de 99,07 ng/dL sendo 

790 internações 

Excluídos: 

• 451 pacientes < 1 ano de idade 

• 4 pacientes >14 anos e 11 meses 

• 34 familiares não assinaram o TCLE 

• 01 paciente com doença tireoidiana 

primária 

• 25 pacientes utilizando corticoide há 

mais de 48h 

 

 

Amostra:  

275 pacientes 

Figura 2 - Fluxo de composição da amostra 
damostra 



29 
 

encontrados níveis de T4 total abaixo do valor normal de referência para idade em 14,2% 

dos casos, com média de 8,5 mcg/dL, sendo que em todos os pacientes que apresentaram 

níveis de T4 total abaixo do valor de referência, o nível de T3 total também se encontrava 

abaixo do valor normal para idade (tabela 1). 

Tabela 1: Dados demográficos e níveis hormonais tireoidianos (n=275) 

 Média DP 95% de IC Mediana 

IDADE (meses) 56,83 40,86 51,9 a 6,7 46,00 

PESO (kg) 19,93 11,29 18,58 a 21,27 16,0 

TSH (mcUI/mL) 0,94 1,07 0,81 a 1,065 0,51 

T3T(ng/dL) 99,07 29,45 95,57 a 102,58 99,75 

T4T(mcg/dL) 8,5 1,97 8,26 a 8,73 8,33 

T4L(ng/dL) 1,12 0,21 1,09 a 1,14 1,1 

  

Quanto ao diagnóstico sistemático, 82,2% apresentaram comprometimento do 

sistema respiratório como principal motivo de internação, 4% neurológico, 4% 

endócrino, 1,8% renal e 0,4% geniturinário. Quanto ao diagnóstico à admissão na UTIP, 

o mais prevalente foi a pneumonia (25,8%) seguidos por asma (23,2%), asma associado 

a pneumonia (20,7%), bronquiolite (8%), cetoacidose diabética (3,6%), sepses (1,8%), 

laringite (1,5%), AVC hemorrágico (0,4%) e miocardite (0,4%) (tabelas 2 e 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Diagnóstico sistemático a admissão 

Sistema n % 

Respiratório 226 82,2 

Endocrinológico 11 4 

Neurológico 11 4 

Renal 5 1,8 

Cardiológico 1 0,4 

Outros 21 7,6 
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Ao ser analisada a associação entre o diagnóstico à admissão na UTIP e a presença 

ou não de NTIS, averiguou-se maior associação da presença de NTIS com os 

diagnósticos de pneumonia (p=0,0008), cetoacidose diabética (p<0,0001) e na 

associação entre  pneumonia e asma (p=0,0326), enquanto que a maior associação de 

ausência de NTIS foi observada nos quadros de asma (p=0,0028). Nas demais 

patologias, a associação entre estas e a ausência ou presença de NTIS não apresentou 

diferença estatisticamente significativa (tabela 4). 

Tabela 4: Frequência e associação entre os diagnósticos de admissão e NTIS 

Diagnóstico  NTIS  

 Frequência 

n (%) 

AUSENTE 

n (%) 

PRESENTE 

n (%) 
p* 

Asma 64 (23,3) 45(70,3) 19(29,7)  0,0028 

Pneumonia 71 (25,8) 20(28,2)  51(71,8) 0,0008 

Pneumonia+Asma 57 (20,6) 37(64,9) 20(35,1) 0,0326 

Sepse 5 (1,8) 2 (40) 3 (60)  0,6949 

Bronquiolite 22 (8,0) 15 (68,2) 7(31,8) 0,1170 

Laringite 4 (1,5) 2 (50) 2(50) 1,000 

Cetoacidose diabética 10 (3,6) 0(0) 10(100)  <0.0001 

Hemorragia cerebral 1 (0,4) 1 0 - 

Miocardite 1 (0,4) 1 0 - 

Infecção trato urinário 3 (1,1) 1 2  - 

Outras 37 (13,5) 20(54) 17(46) - 

TOTAL 275(100) 144 (52,4) 131 (47,6)  

*Chi-quadrado     

  

Tabela 3: Diagnóstico à admissão na UTIP 

Diagnóstico n % 

Pneumonia 71 25,8 

Asma 64 23,2 

Pneumonia c/ asma 57 20,7 

Bronquiolite 22 8 

Cetoacidose diabética 10 3,6 

Sepse 5 1,8 

Laringite 4 1,5 

Infecção trato urinário 3 1,1 

AVC hemorrágico 1 0,4 

Miocardite 1 0,4 

Outros 37 13,5 



31 
 

Dos pacientes admitidos no estudo, 63,3% utilizaram algum tipo de assistência 

ventilatória à admissão, sendo que apenas 5,8% necessitaram de ventilação mecânica 

invasiva, tendo a maioria (49,9%) necessitado de O2 sob máscara e 7,65 % ventilação não 

invasiva (VNI). A grande maioria dos pacientes (97,8%) não necessitou de uso de drogas 

vasoativas à admissão na UTIP. 

O índice de mortalidade geral da UTI no período foi de 1,39%, e na amostra 

estudada ocorreram três óbitos com índice de mortalidade de 1,1%.  

A média de probabilidade estimada de óbito pelo escore PRISM-IV foi de 1,26% 

com previsão de 3,46 óbitos, e pelo escore PIM-2 foi de 1,49% com previsão de 4,1 óbitos 

(tabela 5).  

 

Tabela 5:  Probabilidade estimada de óbito pelos escores PRISM IV e PIM-2 

  N Mínimo Máximo Média 95% de CI Mediana DP 

PRISM IV  275 0,00 27,00 1,26 de 1,04 a 1,48 1,00 1,84 

PIM-2 275 0,20 34,80 1,49 de 1,12 a 1,87 0.90 3,17 

 

Quanto à frequência, a maior parte da amostra apresentou escore de PRISM-IV entre 

0 e 1 (69,5%), e entre 1 e 5 (24,4%), e com menor incidência os escores entre 5 e 15 (3,3%), 

15 e 30 (2,2%) e entre 30 e 100 (0,7%) (tabela 6). 

Tabela 6: Frequência de probabilidade estimada de óbito e associação entre 

PRISM-IV e NTIS  

Probabilidade estimada 

de óbito 

 NTIS 

p () AUSENTE PRESENTE 

Escore PRISM-IV n (%) n (%) n (%) 

0-1 191 (69,5) 114(59,7) 77(40,3) 0,0087 

>1-5 67 (24,4) 29(43,3) 38(56,7) 0,2806 

>5-15 9 (3,3) 1(11,1) 8(88,8) 0,0833 

>15-30 6 (2,2) 0(0) 6(100) - 

>30-100 2 (0,7) 0(0) 2(100) - 

 275 144 (52.4%) 131 (47.6%)  

 = chi-quadrado 

 

Em relação à frequência do escore PIM-2, o resultado foi semelhante ao encontrado 

com o PRISM-IV, com maior incidência dos escores entre 0 e 1 (56,4%) e entre 1 e 5 

(39,6%), seguidos do escore entre 5 e 15 (0,7%), 15 e 30 (0,4%) e entre 30 e 100 (0,4%) 

conforme descritos na tabela 7. 
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Tabela 7: Frequência de Probabilidade estimada de óbito e Associação entre PIM-2 

e NTIS 

Probabilidade estimada 

de óbito 

 NTIS 
p () AUSENTE PRESENTE 

Escore PIM-2 n (%) n (%) n (%) 
0-1 155 (56,4%) 108(69,7) 47(30,3) <0,0001 

>1-5 109 (39,6%) 33(30,3) 76(69,7) 0,0001 

>5-15 8 (2,9%) 3(37,5) 5(62,5) 0,4710 

>15-30 2 (0,7%) 0 2 - 

>30-100 1 (0,4%) 0 1 - 

 275 144 (52,4%) 131 (47,6%)  

 = chi-quadrado 

  

  Calculando-se o Standardized Mortality Ratio (SMR) (item 2.3.4) encontrou-se o 

valor de 0,87 para o PRISM-IV e de 0,73 para o PIM-2. Assim, ambos os escores 

prognósticos superestimaram a realidade da UTIP, tendo ocorrido menos óbitos do que os 

previstos para ambos os escores. 

  Considerando-se a análise da discriminação dos escores prognósticos através do 

cálculo da área sob a curva  ROC (Receiver Operating Characteristics) encontramos o valor 

de 0,568 para o PRISM-IV e 0,724, para o PIM-2, que apresenta uma melhor discriminação, 

isso é, o PIM-2 conseguiu distinguir melhor os pacientes sobreviventes dos que vieram a 

óbito, em relação ao PRISM-IV (Figura 3).  

Figura3 – Curvas ROC PIM-2 e PRISM-IV 

 

  

 

Escore AUC EP 95% de IC 

PRISM IV 0,568 0,0179 0,508 a 0,628 

PIM-2 0,724 0,0312 0,667 a 0,776 
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A prevalência da síndrome da doença não tireoidiana (NTIS) foi de 47,6% nos 

pacientes admitidos no estudo, sendo a prevalência de NTIS apenas com T3 total baixo 

de 33,5% e de T3 total e T4 total conjuntamente baixos, de 14,2% (tabela 8 e 9). 

Após análise pelo teste do  foi demonstrado que um menor escore de PRISM-

IV (p<0,0001 para escore entre 0 e 1) e do PIM-2 (p<0,0001 para escore entre 0 e 1) 

está associado com ausência de NTIS, e um maior escore de PIM-2 está associado com 

a presença de NTIS (p = 0,001 para escores entre 1 e 5), não sendo encontrada  

associação estatisticamente significativa entre ausência ou presença de NTIS nos 

escores maiores que 1 para o PRISM-IV e nos maiores que 5 para o PIM-2 (tabelas 6 

,7,8 e 9). 

Tabela 9: Associação entre PIM-2 e NTIS com T3t baixo e T3t + T4t baixos 

Probabilidade 

estimada de 

óbito 

Frequência 

NTIS 

p () 
Ausente 

Presente    

(T3t baixo) 

Presente 

(T3t e T4t baixos) 

PIM-2 n (%) n (%) n (%) n (%)  

0-1 155(56,4) 108(69,7) 36(23,2) 11(7,1) <0,0001 

>1-5 109(39,6) 33(30,3) 53(48,6) 23(21,1) 0,0016 

>5-15 8(2,9) 3(37,5) 2(25,0) 3(37,5) 0,8825 

>15-30 2(0,7) 0(0) 1(50,0) 1(50,0) 1,000 

>30-100 1(0,4) 0(0) 0(0) 1(100,0) - 

 275(100) 144(52,4) 92 (33,5) 39 (14,2)  

   

 

Tabela 8: Associação entre PRISM-IV e NTIS com T3t baixo e T3t + T4t baixos  

Probabilidade 

estimada de 

óbito 

Frequência 

NTIS 

p () Ausente 
Presente 

(T3t baixo) 

Presente 

(T3t + T4t baixos) 

PRISM-IV n (%) n (%) n (%) n (%) 

0-1 191(69,5) 114(59,7) 65(34,0) 12(6,3) <0,0001 

>1-5 67(24,4) 29(43,3) 23(34,3) 15(22,4) 0,1098 

>5-15 9(3,3) 1(11,1) 2(22,2) 6(66,7) 0,0970 

15-30 6(2,2) 0(0) 1(16,7) 5(83,3) 0,1025 

>30-100 2(0,7) 0 (0) 1(50,0) 1(50,0) 1,000 

 275 144 (52,4) 92(33,5) 39(14,2) - 

 = chi-quadrado 
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Ao correlacionarmos os niveis hormonais tireoidianos e os escores PIM-2 e PRISM-

IV, foi encontrado correlação negativa estatisticamente significativa entre os níveis de T3 

total e PIM - 2 (r = – 0,3083 e p < 0,0001),entre os níveis de T3 total e PRISM IV (r = -

0,3179 e p < 0,0001), e entre os níveis de T4 total e PIM - 2 (r = – 0,2223 e p = 0,0002) 

conforme demonstrado nas figuras 4,5 e 6. 

Figura 4: Correlação entre T3t e PIM-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5: Correlação entre nível de T3t e PRISM-IV 
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N = 275 
Coeficiente de correlação r = -0,3083 
P=<0,0001 
IC 95% para r (-0.4118 a -0.1970) 

N = 275 
Coeficiente de correlação r = -0.3179 

P<0.0001 
IC 95% para r (-0.4205 a -0.2072) 
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Figura 6: Correlação entre T4t e PIM-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As correlações entre os níveis de TSH, T4 Total e T4 livre e o escore PRISM-IV e 

entre os níveis de TSH e T4 livre e o escore PIM-2 não foram estatisticamente significativas 

(tabela 10). 

 

 

Tabela 10: Correlação entre escores PIM-2 e PRISM-IV e função 

tireoidiana 

Correlação n r IC 95% para r p 

PIM-2 x T3T 275 -0,3083 -0.4118 a -0.1970 <0,0001 

PIM-2 x T4T 275 -0,2223 -0,3318 a -0,1068 0,0002 

PIM-2 x TSH 275 0,08916 -0.02944 a 0.2053 0,1403 

PIM-2 x T4l 275 -0.04240 0.1599 a 0.07627 0.4838 

PRISM-IV x T3T 275 - 0.3179 -0.4205 a -0.207 <0.0001 

PRISM-IV x T4T 275 -0.04836 0.1657 a 0.07033 0.4244 

PRISM-IV x TSH 275 0,04240 0.1599 a 0.07627 0,4838 
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Coeficiente de correlação r= -0.2223 
P=0.0002 
IC 95% para r (-0,3318 A -0,1068) 
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7.  DISCUSSÃO 

   

  A NTIS é a alteração endócrina mais comumente encontrada em pacientes 

hospitalizados, e os hormônios tireoidianos tem um importante papel na adaptação da 

função metabólica ao estresse e em doenças críticas (Farwell AP, 2013). A prevalência de 

NTIS na população estudada foi de 47,6%, sendo que a de NTIS com T3 e T4 total 

conjuntamente baixos foi de 14,2%. A prevalência de NTIS no presente estudo é mais baixa 

do que a encontrada na literatura (Suvarna et al,2009; Padhi R et al, 2018; Yanni et al, 2019), 

porém os estudos em crianças, em sua maioria, foram  realizados  em populações com  

doenças  específicas tais como, sepse, meningococcemia e em pós operatórios de cirurgia 

cardíaca (Marks SD, 2009), e são raros os estudos com uma amostra mais heterogênea de 

pacientes internados em uma UTIP. A baixa prevalência de NTIS, provavelmente, também 

deve estar relacionada ao baixo índice de mortalidade e a menor complexidade dos pacientes 

admitidos no estudo, conforme demonstrado pela pouca utilização de drogas vasoativas na 

admissão, ao percentual baixo de uso de ventilação mecânica, e pelas médias baixas dos 

escores de gravidade PRISM-IV e PIM-2 utilizados. 

  O presente estudo demonstrou que a prevalência de NTIS é maior nas doenças 

infecciosas, principalmente naquelas de origem bacteriana, tal como pneumonia, do que 

nas de origem não infecciosa, como a asma, resultado esse também encontrado em um 

estudo de Lee WK et al, de 2016, onde foi encontrado maior prevalência de NTIS moderada 

e grave em doenças infecciosas(pneumonia e sepsis) do que nas doenças não 

infecciosas(doença renal, cardíaca e pulmonar). Este fato parece estar relacionado com a 

patogênese da NTIS, onde a produção de fatores, tais como interleucinas-1 e 6, fator de 

necrose tumoral alfa e  Gama interferon, que se encontram aumentados nas doenças 

infecciosas, provocam as alterações bioquímicas observadas nos níveis dos HT(Fliers E et 

al , 2015). Desse modo, a avaliação da função tireoidiana à admissão, mais precisamente a 

dosagem isolada do T3 Total, poderia ser mais um elemento para realizar o diagnóstico 

diferencial entre doenças de origem infecciosa bacteriana, como pneumonia e sepse, e as 

de origem não infecciosas ou não bacterianas, tais como asma e pneumonia viral, onde os 

quadros clínicos, radiológicos e laboratoriais que podem se sobrepor, sendo de difícil 

diferenciação, principalmente na faixa etária pediátrica.  

  Na maioria dos estudos da literatura, principalmente em adultos, foi demonstrada 
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forte associação entre NTIS e a probabilidade de óbito (Kim GJ et al,2018; Padhi R et al de 

2018), porém existem poucos trabalhos associando função tireoidiana e escores de 

gravidade em pacientes críticos, com objetivo de estudar a relação destes com o prognóstico, 

e os poucos estudos na faixa etária pediátrica foram realizados com um número pequeno de 

pacientes. Em 2009, Survanna et al, compararam a função tireoidiana com o escore PRISM 

II em 30 crianças internadas em uma UTIP e observou que níveis baixos de T3t estão melhor 

relacionados a um pior  prognóstico isoladamente do que o escore PRISM II, e em um estudo 

de Wang YF et al de 2018, com 51 pacientes adultos admitidos em uma UTI, foi observada 

correlação negativa estatisticamente significativa entre o escore APACHE II e os níveis de 

T4t e T3t. 

  No estudo atual, para relacionar a presença ou não de NTIS com a gravidade e o 

prognóstico, foram utilizados os escores de gravidade de uso comum em UTIP e observou-

se que um valor menor de PRISM-IV e de PIM-2 está associado com a ausência da síndrome 

da doença não tireoidiana, (p<0,0001 para PIM-2 e PRISM-IV) demonstrando que a 

ausência de NTIS está associada a menor gravidade e a melhor prognóstico, fato este 

corroborado pelo estudo de Yanni et al de  2019, onde concluiu-se que crianças internadas 

em UTIP e sem NTIS à admissão, têm 24 vezes mais chance de permanecer vivos do que 

aqueles que apresentaram NTIS. 

  Ao avaliarmos a associação dos escores de gravidade com a presença de NTIS, a 

única que apresentou associação estatisticamente significativa foi a presença de NTIS com 

escores de PIM-2 entre 1 e 5, demonstrando que a presença de NTIS está associada a um 

maior escore de gravidade e a um pior prognóstico, fato este também encontrados em outros 

estudos, como de  Liu J et al de 2016. O fato de apenas escores mais elevados de PIM-2, no 

presente estudo, apresentarem uma associação com presença de NTIS, deve estar 

relacionado a este ter apresentado uma melhor discriminação, isto é, conseguiu distinguir 

melhor os pacientes sobreviventes dos que vieram a óbito, do que o PRISM-IV.  

  No presente estudo não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre 

a presença de NTIS e os escores acima de 1 de PRISM-IV e acima de 5 no PIM-2. Este fato 

provavelmente ocorreu, como já mencionado, devido à baixa prevalência de crianças 

internadas com maior gravidade, não permitindo inferenciar sobre esta relação, embora no 

presente estudo todas as crianças com escore de gravidade acima de 15 também 

apresentassem NTIS.  

  Ao analisarmos a correlação dos niveis hormonais tireoidianos e os escores PIM-2 e 

PRISM-IV, encontramos correlação negativa estatisticamente significativa entre os níveis 

de T3 total e PIM - 2 e PRISM IV e entre os níveis de T4 total e PIM – 2, embora a força 

da relação seja fraca, devido principalmente ao baixo número de casos de maior gravidade, 
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este fato demonstra que quanto menores os níveis de T3t e T4t maior é o escore de 

gravidade, e que níveis menores de T3t e T4t na admissão indicam um pior prognóstico, 

com maior risco de mortalidade, na faixa etária pediátrica, fato este concordante com os 

últimos trabalhos da literatura, onde existe associação de um pior desfecho em pacientes 

com níveis mais baixos de hormônios tireoidianos, sendo que a grande  maioria desses 

estudos foram realizados em adultos (Yanni et al,2019; Padhi R et al, 2018; Kim GJ et 

al,2018; Suvarna et al,2009;Peeters et al,2005). 

  As correlações entre os níveis de TSH, T4 Total e T4 livre e o escore PRISM-IV e 

entre os níveis de TSH e T4 livre e o escore PIM-2 não se mostraram significativas, não 

tendo assim associação com a gravidade à admissão, o que é corroborado pelos estudos de 

Wang YF et al, em 2018, e Survanna et al, em 2009. No presente estudo encontramos pouca 

variação dos níveis de TSH e de T4 livre, mesmo nos casos com escores de gravidade mais 

altos, o que explica a ausência de associação entre esses níveis hormonais e os escores de 

gravidade. 

  A presença de baixos níveis de T3 e T4 total associados a um pior escore de 

gravidade nos leva a discutir se a reposição de hormônio tireoidiano com a normalização 

dos seus níveis séricos, em pacientes críticos, proporcionaria uma melhor evolução. 

Atualmente a literatura é discordante, e ainda não existem respostas satisfatórias a este 

questionamento. Poucos trabalhos foram publicados, geralmente em pacientes com grupos 

específicos de patologias, como insuficiência renal aguda, cirurgia cardíaca, queimados, 

utilizando diferentes formas de reposição hormonal(tiroxina e T3 oral e intravenoso), e em 

diferentes faixas etárias, do recém-nascido ao adulto, com resultados conflitantes (Van der 

Bergh G, 2014; Fliers E, 2015).Até o momento não existem consensos baseados em 

evidencias ou guideline indicando a reposição de hormônios tireoidianos em pacientes 

criticamente doentes com NTIS. Trabalhos mais atuais com reposição de neuropeptídios 

hipotalâmicos são promissores (Lee WK et al, 2016), porém mais estudos serão necessários 

para que possamos responder se o tratamento trará algum benefício a estes pacientes. 
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8.  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

  No presente estudo a dosagem de T3 livre não foi realizada devido a seu elevado 

custo. Esta dosagem poderia fornecer melhores informações sobre o prognóstico sobre as 

crianças internadas na UTIP, como demonstrado em estudos envolvendo população adulta 

e descritos por Wang YF et al, em 2012, e Gutch M  et al, em 2018, onde observou-se que 

o nível de T3 livre é um forte preditor de mortalidade, comparado com outros parâmetros, 

em uma unidade de terapia intensiva.  

  O presente estudo foi idealizado para ser realizado em duas unidades de terapia 

intensiva pediátricas, sendo uma pública, com predomínio de traumas, e a outra particular 

com predomínio de pacientes clínicos. Devido a impossibilidade de realização das dosagens 

hormonais em um mesmo local, com a mesma metodologia o presente estudo foi realizado 

em apenas um centro, com concentração de pacientes clínicos, com baixa gravidade e índice 

de mortalidade pequeno, dificultando demonstrar uma relação melhor ou mais forte entre a 

gravidade na admissão e os níveis hormonais que avaliaram a função tireoidiana. Talvez 

estudos em uma população com nível de gravidade maior, e em múltiplos centros, possam 

demonstrar uma relação mais forte entre a alteração da função tiroidiana à admissão e os 

escores de gravidade e serem usados em um futuro como marcadores prognósticos em 

unidades de terapia intensiva pediátrica. 
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9.  CONCLUSÃO 

 

  Concluiu-se que: 

• pacientes admitidos na UTI pediátrica sem as alterações hormonais características 

da NTIS tem um melhor prognóstico, pois a ausência de NTIS está associado a um 

menor escore de gravidade. 

• quando utilizado o escore de gravidade PIM-2, foi encontrada associação de 

presença de NTIS a um maior escore de gravidade, demonstrando assim que 

pacientes admitidos com alterações características da NTIS tem um pior 

prognóstico. 

• um nível mais baixo de T3 total está correlacionado a um escore mais alto de PIM-

2 e de PRISM- IV, e consequentemente a uma maior gravidade, podendo ser usado 

como marcador prognóstico;  

• que as alterações bioquímicas encontradas na NTIS podem ser um valor preditivo 

de pior prognóstico e de mortalidade.   
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Apêndice 1 Termo de consentimento livre e esclarecido 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Correlação entre os níveis hormonais tireoidianos e os escores de 

gravidade em crianças e adolescentes admitidas em unidades de terapia intensiva 

pediátrica. 

 

Pesquisador Responsável: Leonardo Daumas Passos 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21)981117348 (21)998587046(21)36034793 

Nome do voluntário: 

_________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                     R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

__________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

O(A) seu(sua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa chamado 

“Correlação entre os níveis hormonais tireoidianos e os escores de gravidade em crianças e 

adolescentes admitidas em unidades de terapia intensiva pediátrica.” de responsabilidade do 

pesquisador Leonardo Daumas Passos, da Universidade Federal Fluminense. 

Este estudo servirá para verificar se quando os hormônios de uma glândula chamada tireoide 

estão alterados em sua quantidade no momento da internação da criança na UTI Pediátrica, 

isso serve como sinal de que a criança terá melhores resultados durante a internação ou não, 

mesmo quando se faz o tratamento correto. 

Os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas e controlam várias funções no 

organismo. 

A quantidade desses hormônios será medida no laboratório e para isso será retirado uma 

quantidade muito pequena de sangue, uma única vez, quando outros exames essenciais, que 

também precisam do sangue, forem feitos à internação na UTI pediátrica, e que o risco desse 
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procedimento é mínimo, estando seu filho sob monitorização e tratamento contínuo no 

hospital.   

Queremos lembrar que o (a) senhor (a), caso não deseje que seu(sua) filho(a) participe deste 

estudo, terá o atendimento do seu(sua) filho(a) na UTI garantido pelo hospital em que ela 

está internada. Também queremos dizer que o(a) senhor(a) poderá retirar seu filho(a) 

quando desejar desta pesquisa, e que todas as informações geradas serão confidenciais, 

garantindo a privacidade do seu filho(a). O benefício da participação da sua criança nesse 

estudo é que o pesquisador terá a oportunidade de saber se o resultado alterado da quantidade 

do hormônio da tireoide, feita na sua criança na internação ajuda, a saber, se ela terá um 

risco de gravidade maior do que outras, sendo um importante indicador para um tratamento 

mais adequado.  

O risco para a criança da coleta de cerca de 2 ml a mais de sangue, juntamente com a coleta 

de sangue necessária à admissão na UTI é mínimo, e raramente poderá vir a contribuir com 

a piora do quadro inicial, sendo que seu filho será monitorado em tempo integral na UTI, 

sendo garantido continuidade de tratamento na própria unidade, em qualquer situação que 

haja indicação para tal. Caso haja qualquer dúvida, a senhora ou um responsável, poderá 

entrar em contato com o pesquisador através dos números (21) 2629-9355 ou 2629-9360. 

Os participantes de pesquisa, e a comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações através do e-mail: etica@vm.uff.br ou do Tel./fax: (21) 2629-9189.  

Eu, __________________________, RG nº _______________________, responsável legal 

por ____________________________________, RG nº _____________________ declaro 

ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito.  

Niterói, _____ de ____________ de _______  

__________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

__________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

__________________________________________ 

 Testemunha  

__________________________________________ 

Testemunha 
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Apêndice 2 Termo de assentimento livre e esclarecido 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Correlação entre os níveis hormonais tireoidianos e os escores de 

gravidade em crianças e adolescentes admitidas em unidades de terapia intensiva pediátrica. 

Pesquisador Responsável: Leonardo Daumas Passos 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21)981117348 (21)998587046 (21)36034793 

Nome do voluntário: _____________________Idade: ___anos  R.G. _________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ___________________R.G:__________________ 

 Olá, seu nome é ...................................................? Você veio aqui para tratar uma doença 

que tentaremos ajudar a sarar logo. Mas para isso precisamos que você autorize ao médico 

Dr. Leonardo Daumas Passos a pegar um pouquinho do seu sangue, quando você for fazer 

outros exames, na internação, para examinar como está o hormônio de uma glândula 

chamada tireoide.  

Queremos te lembrar que caso você não deseje participar desse estudo, basta avisar 

ao médico. Caso haja qualquer dúvida, você também poderá comunicar a sua mãe ou ao seu 

pai, ou a algum parente que não quer participar, ou pedir a um responsável para entrar em 

contato com o Dr. Leonardo Passos através dos números (21) 2629-9355 ou 2629-9360. Os 

participantes de pesquisa, e a comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações através do e-mail: etica@vm.uff.br ou do Tel./fax: (21) 2629-9189.  

Eu,___________________________,RG nº ____________________, fui informado e 

concordo participar, como voluntário, desse trabalho.  

__________________, _____ de ____________ de _______  

__________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou de seu responsável legal 

__________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

__________________________________________ 

 Testemunha  

__________________________________________ 

Testemunha 
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Apêndice 3 QUESTIONÁRIO PROJETO  

hormônios tireoidianos/UTI pediátrica/PRISM-IV e PIM-2  

Hospital _________________________ No ____ 

I-Dados gerais: 

Nome (Iniciais): ____________________________________________Prontuário: 

________________ 

Data de nascimento: ___/__/___ 

Sexo: [  ] M [  ] F      Cor: Branca(   ) Parda(   ) Negra(   ) Outra(  )  Peso : ______ kg 

Data de Internação em UTIP ___/__/___      Internação eletiva: sim (  ) não (   ) 

Internação prévia em UTI no último ano (  ) sim______ (  ) não 

Pós-operatório: sim (  ) não (   ) Parada cardíaca pré internação: sim (  ) não(   ) 

Cirurgia cardíaca prévia: sim (  ) não   (   ) 

II- Dados da internação 

Causa principal da internação na UTIP : 

(  )Asma (  ) Bronquiolite  (   )Crupe (  ) cetoacidose diabética  (  ) pneumonia (  ) Sepsis 

(   ) hemorragia cerebral espontânea  (   ) miocardite/miocardiopatia (    )  ITU 

Outras:_______________________________________  Risco: (   ) alto(   ) baixo  (   ) nenhum 

Uso de medicações: 

( ) propranolol (  ) hormônio tireoidiano (  ) lítio  (  ) glicocorticoide + 24 h. ( ) 

Outras:____________ 

Ventilação mecânica nas primeiras 12 h de internação: sim(  ) não(  ) 

Suporte de o2: sim(  ) não(  ) ______________________________ 

Traqueostomia : [ ] Sim [ ] Não Data da traqueostomia: ___/__/___ 

Gastrostomia: [  ] Sim [  ] Não Data da gastrostomia: ___/__/___ 

III- Evolução na UTIP: 

Alta ( ) sim ( ) não Data alta: ___/__/___ 

Condições alta/extubação :_( ) AA ( ) O2 ( ) VM  data da extubação: ___/__/___ 

Tempo de ventilação mecânica:    ______ dias 

Óbito: ( ) sim ( ) não data: ___/__/__    

Causa do óbito: _____________________________________________________________ 

Escore:   PRISM IV: __________________   PIM-2:    -  ____________   POD : ______% 

Concentração de:  TSH:_____ T4 total:_____ T4 l_______T3 total:_______ 

 NTIS: (  ) NÃO (  ) SIM C/T3 BAIXO E T4 NORMAL (  ) SIM C/ T3 E T4 BAIXOS 
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Apêndice 4:  DADOS EXAME FISICO E LABORATORIAL 

DADOS PRIMEIRA HORA PIOR RESULTADO ATÉ 4 h 

PA Sistólica (média)   

FC (bpm)   

Temperatura ºC   

Glasgow   

Reação pupilar (<,> 3 mm fixa 

ou reativa 

  

pH   

PCO2 mmHg   

Total CO2 mEq/l   

PaO2 mmHg   

FiO2   

BE   

Glicose mg/dl   

Potássio mEq/l   

Creatinina mg/dl   

Ureia mg/dl   

Leucócitos /mcL   

Plaquetas /mcL   

PT seg   

PTT seg   

Dados referentes à internação: 

PIP X PEEP:___________________________________________________ 

ATB:_________________________________________________________ 

Inotrópicos:___________________________________________________ 

Sedativos:____________________________________________________ 

Antifúngico:__________________________________________________ 

Medicações:__________________________________________________ 
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ANEXO 1:  CÁLCULO DO PRISM IV 

VARIÁVEIS Criança Escore Adolescente Escore Escore 

Pa sistólica mmHg 
<55 

55-75 

7 < 65 

65-85 

7 
 

3 3 

Temperatura2 ºC <33 >40 3 <33 >40 3  

FC (bpm)³ 
185-215 

>215 

3 145-155 

>155 

3 
 

4 4 

Acidose 

pH ou 

 CO2 total 

7,0-7,28 

<7,0 

5-16,9 

<5 

3 7,0-7,28 

<7,0 

5-16,9 

<5  

3 

 
6 6 

3 2 

6 6 

pH 
7,48-7,55 

>7,55 

2 7,48-7,55 

>7,55 

2 
 

3 3 

PaO2 
42-49 

<42 

3 42-49 

<42 

3 
 

6 6 

CO2 total >34 4 >34 4  

PCO2 mmHg 
50-75 

>75 

1 50-75 

>75 

1 
 

3 3 

Glascow  <8 5 <8 5  

Reação pupilar 

Fixa unilateral 

 

Fixa bilateral 

7 Fixa unilateral 

 

Fixa bilateral 

7 

 
11 11 

Leucócitos (céls/mm³) <3000 4 <3000 4  

TP ou TTPa seg 
TP>22 ou 

TTPA>57  
3 

TP>22 ou 

TTPA>57 
3  

Plaquetas x10³ (céls/mm³) 

100-200 

50-99 

<50 

2 100-200 

50-99 

<50 

2 

 4 4 

5 5 

Creatinina mg/dl > 0,9 2 > 1,3 2  

Ureia mg/dl >31,93 3 >31,93 3  

K mEq/l >6,9 3 >6,9 3  

Glicose mg/dl >200 2 >200 2  

Soma total      

Fonte: adaptado de Pollack et al, 2015. 

R= 0,207 X PRISM - 0,005 X idade -0,433 x condição clínica -4,782 

• PRISM= soma das variáveis encontradas 
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• cálculo da idade em meses  

• condição clínica, considerar o valor 1 para paciente cirúrgico e 0 para paciente 

clínico. 

A partir do cálculo do R se obtém a probabilidade de morte estimada pelo 

PRISM (P_PRISM). 

Sendo P_PRISM = exp (R) /1+exp (R) e o risco = 100 x P_PRISM. 

Com isso calculamos o r, P_PRISM e o risco dos pacientes 

1. Neonatal 0-1 mês, Lactente 1-12 meses, Crianças 1-12 anos, Adolescente >12 anos. 

2. Temperatura pode ser retal, oral, sanguínea ou axilar. 

3. Status neurológico inclui somente pacientes com doença aguda do SNC conhecida ou 

suspeita. 

4. Não usar se paciente com mais de 2 h de sedação, anestesia ou bloqueio 

neuromuscular, nestes casos tentar utilizar o período sem sedação, anestesia ou 

paralisia próximo a admissão na UTI. 

5. Não utilizar o valor da frequência cardíaca durante o choro ou agitação iatrogênica. 

6. Pupilas não reativas devem ser > 3 mm, não utilizar esse critério após dilatação 

iatrogênica. 

7. ph e PCo2 podem ser medidos de amostra capilar, arterial ou venosa, e a PO2 apenas 

de amostra arterial 

8. Utilizar apenas a primeira admissão na UTI durante a internação, alta ou óbito se 

referem a alta hospitalar e não a alta da UTI. 

9. Para as variáveis fisiológicas utilizar as primeiras quatro horas de internação na UTI, 

enquanto que as variáveis laboratoriais podem ser utilizadas entre 2 horas antes da 

internação até a quarta hora da admissão na UTI. 

10. Em pacientes internados para procedimentos cardíacos a realização do escore na 

admissão na UTI, ou pós a cirurgia, vai depender da idade do paciente, do tempo de 

internação em UTI antes do procedimento, e do tipo de intervenção. 
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ANEXO 2: CÁLCULO DO PIM-2 

No quadro 1 apresenta-se as 12 variáveis fisiológicas e clínicas aferidas na primeira 

hora de internação na UTI pediátrica, bem como a equação de regressão logística usada no 

cálculo (Através de um modelo de regressão logística, cada variável tem um valor 

diferente a ser multiplicado, sendo que os itens 2,5,6,7,8,9,e10 têm os valores absolutos 

somados e determinados como beta).  

  

1- Considerar zero se PCR, 30 se choque com PA não mensurada e 120 se 

desconhecida. 

2- Reações pupilares a luz, são usadas como índice de função cerebral, não 

considerar um achado anormal se sua alteração é devido a drogas, toxinas ou 

lesão ocular local. 

3- A ventilação mecânica inclui máscara nasal, CPAP (pressão positiva em vias 

aéreas), BIPAP ou Ventilação mecânica com pressão negativa. 

4- Admissão eletiva pode ser após cirurgia eletiva, ou para um procedimento 

eletivo, sendo considerado eletivo quando pode-se adiar a internação por até 6 h 

sem efeitos adversos para o paciente. 
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No quadro 2, lista-se os diagnósticos de alto e baixo risco a que se referem o score: 

 

Quadro 2: listagem dos diagnósticos de alto e baixo risco para cálculo do PIM 

 

1- A hemorragia cerebral deve ser espontânea (AVC, aneurisma etc.). Não incluir 

hemorragia cerebral traumática ou extracraniana (subdural) 

2- Doença neurodegenerativa. Necessita de história de perda progressiva de 

DNPM, ou um diagnóstico em que a sua perda é inevitável. 

3- A insuficiência hepática aguda ou crônica deve ser a razão principal da 

internação na UTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


