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                                            RESUMO 

Introdução:Sepse grave e choque séptico são causas importantes de morte em 

pediatria no mundo inteiro e principalmente em países em desenvolvimento, onde a 

mortalidade varia entre 10 e 50%. Desde 2002, a Surviving Sepsis Campaign 

(Campanha Sobrevivendo à Sepse), através da aplicação de protocolo baseado nas 

melhores evidências científicas disponíveis, vem contribuindo com a melhoria da 

assistência à beira-leito aos pacientes com sepse grave. A observância das 

recomendações reduziu a mortalidade de 38 para 8% entre os pacientes com 

diagnóstico de sepse grave e choque séptico. Entretanto, estudos têm mostrado uma 

baixa adesão a essas diretrizes. 

Objetivo: Determinar a frequência de adesão ao protocolo da Surviving Sepsis 

Campaign 2012, para as evidências nível 1A e 1B, relacionadas ao uso de terapia 

antimicrobiana e estado hemodinâmico, em pacientes com sepse grave e choque 

séptico internados em unidade de terapia intensiva pediátrica.Metodos: Estudo 

retrospectivo, longitudinal. Procedeu-se a coleta de dados nos prontuários de 

pacientes com diagnóstico de sepse grave e choque séptico internados na unidade 

de terapia intensiva pediátrica, de janeiro de 2014 a janeiro de 2016. As variáveis 

estudadas representaram características dos pacientes, quadro clínico, laboratorial, 

as estratégias da Surviving Sepsis Campaign 2012 e a evolução sobrevida ou óbito 

(nível de significância de 5%). Resultados: Foram incluídos 105 pacientes com 

mediana de idade de 37 meses, sendo 59% do gênero masculino. A mortalidade 

global foi de 12,4%. A adesão às recomendações isoladas variou de 4,2 a 100%. O 

uso de antibiótico na 1ª hora ocorreu em 68,6% da amostra. Nos pacientes com 

choque séptico, a mortalidade foi de 23,1%, a adesão às recomendações variou de 

27,7 a 100%; 78,9% receberam expansão de volume (em todos os casos cristaloide) 

porém a maioria até 40 ml/kg (73,2%). O uso de droga vasoativa ocorreu em 90,4% 

dos casos, sendo a noradrenalina a 1ª escolha em 27,7%. Considerando o pacote de 

medidas (antibioticoterapia, fluidoterapia na primeira hora, uso de cristalóide e uso de 

noradrenalina), somente 10% dos pacientes receberam as três 

intervenções.Conclusão: O volume infundido na 1ª hora, antes de iniciar a infusão de 

droga vasoativa pode melhorar, além da escolha da noradrenalina como 1ª opção e a 

administração de antibiótico na 1ª hora.  

Palavras-chave:sepse grave; criança; choque séptico 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Severe sepsis and septic shock are important causes of death in 

pediatrics worldwide and especially in developing countries where mortality ranges 

from 10% to 50%. Since 2002, the Surviving Sepsis Campaign, through the application 

of a protocol based on the best scientific evidence available, has been contributing to 

the improvement of bedside care for patients with severe sepsis. Compliance with 

recommendations reduced mortality from 38% to 8% among patients diagnosed with 

severe sepsis and septic shock. However, studies have shown a low adherence to 

these guidelines. Objective: To determine the frequency of adherence to the Surviving 

Sepsis Campaign 2012 protocol for the level 1A and 1B evidence related to the use of 

antimicrobial therapy and hemodynamic status in patients with severe sepsis and 

septic shock admitted to a pediatric intensive care unit.Methods :Retrospective 

longitudinal study. Data collection in the medical records of patients diagnosed with 

severe sepsis and septic shock admitted to the pediatric intensive care unit from 

January 2014 to January 2016. The variables studied represented characteristics of 

the patients, clinical, laboratory, Surviving Sepsis Campaign 2012 and the evolution of 

survival or death (significance level of 5%).Results: We included 105 patients with 

median age of 37 months, 59% of males. Mortality was 12.4%. Adherence to the 

isolated recommendations ranged from 4.2 to 100%. The use of antibiotics in the first 

hour occurred in 68.6% of the sample. In patients with septic shock, mortality was 

23.1%, adherence to recommendations ranged from 27.7 to 100%; 78.84% received 

volume expansion (in all cases crystalloid) but most of them up to 40 ml / kg (73.2%). 

The use of vasoactive drugs occurred in 90.4% of the cases, with noradrenaline being 

the first choice in 27.7%. Considering the package of measures (antibiotic therapy, 

fluid therapy in the first hour, use of crystalloid and use of noradrenaline), only 10% of 

the patients received the three interventions. Conclusion: The volume infused in the 

first hour, before starting the vasoactive drug infusion improvement, besides the choice 

of noradrenaline as the first option and the administration of antibiotic in the 1st hour. 

Keywords: severe sepsis; child; septic shock 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Nas últimas décadas houve um avanço significativo no controle das doenças 

infecciosas, principalmente em prevenção e em novas medidas terapêuticas, o que 

influenciou diretamente uma condição clínica comum em pediatria, a sepse. Porém 

crianças com sepse grave e choque séptico continuam tendo grande importância na 

saúde pública. Crianças com sepse grave e choque séptico podem ter a taxa de 

mortalidade maior do que 50%, isso como consequência de vários fatores: dificuldade 

de acesso hospitalar, falta de leitos hospitalares de terapia intensiva, cobertura vacinal 

deficiente, não adoção de protocolos modernos e de novas terapias. Mesmo em 

países desenvolvidos as taxas de mortalidade não são desprezíveis (10-20%) e a 

sepse é ainda umas das principais causas de óbito em pediatria1,2. 

Em unidades de terapia intensiva pediátrica, a mortalidade pela doença difere 

de acordo com o quadro clínico à admissão, e entre aqueles pacientes que evoluem 

com choque séptico3. 

Grande parte das crianças atendidas em unidades de emergência e admitidas 

na Unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIp) com quadro de sepse grave e 

choque séptico não apresentam isolamento bacteriano, o que é variável segundo 

idade, estado imunológico e localização geográfica4. 

Variáveis epidemiológicas e achados clínicos na admissão podem também ser 

preditores de uma evolução para falência múltipla de órgãos, complicações ou óbito. 

Identificá-los pode contribuir para uma melhor orientação de protocolos atualizados 

de diagnóstico e tratamento dessa doença. Além disso, conhecer o perfil atual 

etiológico da sepse grave e choque séptico, considerando o possível impacto dos 

programas de imunização, é fundamental para orientar a terapêutica antibiótica e 

diminuir o risco de óbito5. 

Sepse grave e choque séptico são definições de quadros infecciosos graves 

padronizadas a fim de uniformizar os estudos científicos realizados sobre o tema6. 

São causas importantes de morte em pediatria no mundo inteiro e principalmente em 

países em desenvolvimento, onde o índice de mortalidade varia entre 10 a 50% 7. 

Apesar da mortalidade em crianças associada a sepse tenha reduzido de 97  

para 9%  nas últimas décadas, o que foi decorrente ao advento das UTIp e unidades 

de terapia intensiva neonatal, ela ainda e uma importante causa de morbidade e 

mortalidade em pediatria8. 
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Em 1995, foram relatados 42.000 casos de sepse nos EUA (pediátrica e 

neonatal) com mortalidade de 10,3%. Pelos dados da OMS  em 2004,  os EUA  tiveram 

39.555 mortes em crianças até 14 anos de idade sem considerar período neonatal , e 

destas 460 mortes  por sepse o que representa 2 % do total. Esse melhor resultado 

foi conseqüência de políticas voltadas à melhoria da saúde, com reconhecimento 

precoce e terapêuticas mais agressivas. Tais metas têm sido  aplicadas e reavaliadas 

desde 20028. 

No Brasil, segundo informações da Organização Mundial de Saúde(OMS) em 

2004 foram notificadas 74.547 mortes até 14 anos sendo que 2.209 causadas por 

sepse o que corresponde 3 %. Comparando o mesmo período com os EUA que é um 

grande representante dos países desenvolvidos (de primeiro mundo),  observamos 

que o Brasil apresenta em percentagem um número 3 vezes maior8.  

O fardo da sepse em pediatria é globalmente elevado, com importantes 

diferenças regionais. Como exemplo, em um estudo transversal prospectivo em 128 

locais em 26 países, a prevalência de sepse grave em crianças internadas em UTIp 

foi a seguinte aproximadamente seis a oito por cento dos pacientes foram tratados em 

(UTIPs) na América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia com mortalidade  

variando de 21 a 32 por cento9. 

 Estima-se que 15 a 16% dos pacientes foram tratados em 10 UTIp em toda a 

Ásia e 10 UTIp em toda a América do Sul com mortalidade de 40 e 11%, 

respectivamente. Quase 25% dos pacientes foram tratados nas três UTIp da África do 

Sul com uma taxa de mortalidade de 40% 9. 

A incidência de sepse também varia de acordo com a região. Por exemplo, nos 

Estados Unidos aproximadamente 75.000 crianças são hospitalizadas por sepse 

grave a cada ano, com uma incidência anual de cerca de um caso por 1000 

habitantes9. A ocorrência de sepse grave pediátrica tem aumentado constantemente 

desde meados da década de 1990 e agora representa 4,4% das internações em 

hospitais infantis e 7% dos pacientes tratados em UTIp nos Estados Unidos 9,10. Na 

China, a incidência de sepse é estimada em 1,8 casos por 1000 habitantes ou mais 

de 360,000 casos por ano10. 

Infecções respiratórias e infecções sanguíneas são encontradas em quase dois 

terços dos casos de sepse grave em todo o mundo10,11. Muitas dessas doenças são 

causadas por agentes patogênicos evitáveis por vacinas11. Desde 1960, a mortalidade 

por sepse grave pediátrica entre pacientes moradores em regiões ricas em recursos 
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diminuiu de 97% para aproximadamente 4 a 10% em pacientes com diagnóstico de 

sepse grave12,13,e 13 a 34% em pacientes com choque séptico13.. 

A pronta identificação e o tratamento da fonte de infecção são essenciais para 

o tratamento bem sucedido do choque séptico e da sepse grave, e constituem 

intervenções críticas que podem reverter o choque séptico. Em contraste, outras 

terapias (por exemplo, administração de fluidos, infusão de drogas vasoativas ou 

ventilação mecânica) são puramente de suporte14,15. 

 

. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Sempre que é levado em conta o tema sobrevivência a um agravo, já há certeza 

da importância social da pesquisa. 

Alguns estudos mostram a importância do reconhecimento precoce do choque 

séptico e da sepse grave, e do início rápido e adequado da terapia, correlacionando-

os com a melhoria do prognóstico16,17. 

A maioria dos pacientes com sepse é inicialmente atendida fora do ambiente 

da unidade de terapia intensiva, por equipes médicas diferentes, criando a 

necessidade de padronizar práticas. Isso levou ao desenvolvimento do Surviving 

Sepsis Campaign (SSC) que incluiu a publicação de um resumo das evidências 

existentes sobre o tratamento de sepse grave e visava padronizar a prática clínica, 

melhorar os padrões de cuidados e reduzir a mortalidade18. Passou por um processo 

de definição de "bundle", que é um grupo de intervenções relacionadas à evolução de 

uma doença, que quando executadas juntas produzem melhores resultados do que 

quando implementadas individualmente19.  

A observância das recomendações do SSC 2012 reduziu a mortalidade de 38 

para 8% entre os pacientes com diagnóstico de choque séptico. Entretanto, estudos 

têm mostrado uma baixa adesão a essas diretrizes, sendo estimado que somente 8 a 

30% dos pediatras as implementam na prática20,21. 

Considerando a baixa adesão dos pediatras e sua repercussão clínica, 

realizamos esse estudo dentro de uma unidade hospitalar fechada que atende um 

grande número de crianças, com intuito de avaliar e melhorar a qualidade do 

atendimento ao paciente pediátrico com sepse,uma vez que vamos detectar a 

aplicação das recomendações do SSC 2012 com nível de evidência 1A e 1B. 
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3  OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Tem-se por objetivo geral avaliar o seguimento pelos profissionais de saúde da 

UTIp, das diretrizes que apresentam nível de evidência 1A e 1B, correlacionadas ao 

uso de terapia antimicrobiana e estado hemodinâmico de acordo com o SSC 2012 em 

crianças com sepse grave e choque séptico. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos foram os seguintes: 

 # avaliar a administração de antibiótico venoso de amplo espectro em 

até uma hora após o diagnóstico de sepse grave e choque séptico; 

 

            # avaliar se houve desescalonamento da terapia antimicrobiana quando 

apropriado dentro de um período de 72h do início da mesma; 

 

    # avaliar o uso de noradrenalina como primeira opção de amina; 

 

    #  avaliar se houve ressuscitação fluida inicial dentro da primeiro hora 

do diagnóstico, e qual volume foi administrado; 

 

             # avaliar se a solução utilizada para  ressuscitação fluida foi cristaloide. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O estudo foi realizado em crianças com duas patologias distintas sepse grave 

e choque séptico. Para uma melhor compreensão das mesmas precisamos definir 

bem alguns conceitos. 

 

4.1 Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica 

A inflamação sistêmica que caracteriza a sepse é conhecida como síndrome 

da reposta inflamatória sistêmica (SRIS). 

A SIRS é uma resposta inflamatória generalizada que pode ou não estar 

associada a infecção. A presença de dois ou mais dos seguintes critérios (um dos 

quais deve ser temperatura anormal ou contagem de leucócitos) define SIRS22: 

● Temperatura axiliar maior ou igual a  38,5 ° C ou  menor que 36 ° C; 

● Taquicardia, definida como uma frequência cardíaca média superior a dois 

desvios-padrão acima do normal para a idade, ou para crianças com menos de um 

ano de idade, a bradicardia definida como uma frequência cardíaca média menor que 

o percentil 10 para a idade. Consideramos até um mês de vida taquicardia a 

frequência cardíaca maior que 180 bpm e bradicardia menor que 100 bpm. Crianças 

com a faixa etária de um mês até um ano consideramos taquicardia a frequência 

cardíaca maior que 180 bpm e bradicardia menor que 90bpm. Crianças de dois a cinco 

anos de vida, taquicardia é considerada quando frequência cardíaca é maior que 140 

bpm, de seis até 12 anos de vida taquicardia é maior que 130 bpm e crianças de 13 

até 18 anos taquicardia e a frequência cardíaca maior que 110 bpm.   

● Frequência respiratória média superior a dois desvios padrão acima do 

normal para idade ou ventilação mecânica para um processo pulmonar agudo. 

Crianças de até um mês de vida apresentam aumento da frequência respiratória 

quando esta for maior que 60 incursões respiratórias por minuto (irpm). Quando de 

um mês até um ano a frequência estará aumentada quando maior que 34 irpm. Na 

faixa etária de dois até cinco anos a frequência respiratória estará aumentada quando 

maior que 22irpm, de seis até doze anos maior que 18 irpm e de 13 até 18 anos 

quando maior que 14 irpm. 

● Contagem de leucócitos elevada ou reduzida para idade, ou mais de 10% de 

neutrófilos imaturos. Em recém-nascidos até sete dias de vida leucócitos normais são 

até 34.000 mil por milímetros cúbicos (mm3 ), já de sete dias até um mês de vida 

consideramos leucocitose  valores acima de 19.500/mm3 e leucopenia valores abaixo 
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de 5.000/mm3. Crianças de um mês até 1 ano de vida o valor para leucocitose é maior 

que 17.500/mm3 e para leucopenia e menor que 5.000/mm3. Para crianças na faixa 

etária de dois até cinco anos consideramos leucocitose maior que 15.500/mm3 e 

leucopenia menor que 6.000/mm3, crianças na faixa de seis até 12 anos leucocitose 

é maior que 13.500/mm3 e leucopenia menor que 4.500/mm3, e de 13 até 18 anos 

leucocitose maior que 11.000/mm3 e leucopenia menor que 4.500/mm3. 

Esses pontos de corte originais que definem os critérios SIRS específicos da 

idade foram escolhidos para serem sensíveis a parâmetros fisiológicos indicativos de 

um estado inflamatório sistêmico, permitindo que o número máximo de pacientes 

potenciais com sepse seja identificado para ensaios observacionais e clínicos22. 

Embora vários estudos tenham demonstrado valor e reprodutibilidade desses 

critérios SIRS na configuração do ensaio clínico, outras faixas de sinais vitais podem 

ser mais informativas para orientar decisões diagnósticas e terapêuticas fora do 

cenário de pesquisa, e outros valores de corte foram propostos para taxas 

respiratórias23,24. 

Alguns estudos visam rediscutir a forma de diagnóstico e tratamento dessas 

patologias, para que tenhamos a melhoria do prognóstico.24. 

Quando um quadro infeccioso deflagra o processo inflamatório (figura1), os 

microorganismos e seus produtos, componentes da membrana celular, toxinas 

secretadas, componentes intracelulares liberados com a lise da célula, são ativadores 

da produção de citocinas o que é um pré-requisito para o início do processo anti-

infecioso. Porém a produção exacerbada de citocinas durante o processo anti-

inflamatório acaba prejudicando o próprio organismo. As citocinas possuem a 

capacidade de perpetuar a sua própria produção quando a resposta inflamatória está 

descontrolada 24. 
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 Figura1.Fonte: ABBAS, A. K. Lichtman. A. H. Imunologia Celular e Molecular. 

7° Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

A interleucina-1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-∞) são importantes 

mediadores nesse processo, capazes de induzir outros mediadores inflamatórios, 

contribuindo para sua propriedade pró-inflamatória. 

Fosfolipase, ciclo-oxigenase e lipo-oxigenase são ativados pela IL-1 e TNF-∞, 

levando a liberação de prostaglandinas, tromboxano, leucotrienos e fator de ativação 

plaquetária (PAF). Outras citocinas como interleucina 6 (IL-6), interleucina 8                 

(IL-8),interleucina 11 (IL-11) e algumas derivadas das células T, como a linfotoxina∞, 

também estão envolvidas na cascata de toxinas24. 

As células endoteliais são importantes células alvo que  desempenham papel 

essencial durante a resposta inflamatória como produtoras de mediadores 

inflamatórios. Entre outras ações a IL-1 e TNF-∞ são capazes de induzir atividades 

pró-coagulantes nas células endoteliais. TNF∞ e IL-1 ativam a coagulação por meio 

da indução a fatores teciduais. Ao contrário a IL-6 que também está envolvida nesse 

processo, não é capaz de induzir a fibrinólise24. 
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Radicais livres (superóxido de O2 e óxido nítrico) e enzimas proteolíticas são 

mediadores produzidos em resposta a IL-1 eTNF-∞. Os ânions supeóxidos gerados 

pela ação da enzima de membrana NADPH oxidase apresentam atividade 

antimicrobiana, mas também podem ser tóxicos às células locais24. 

Em toda esta cascata pró-inflamatória, a IL-6 desempenha importante papel. 

Alguns investigadores têm demonstrado que o nível de IL-6 circulante está 

relacionado com a gravidade do quadro séptico e pode predizer sua evolução24.  

Outra citocina que merece ser citada é a IL-11, devido às atividades de 

revitalização sobre o trato intestinal, um dos maiores indutores na atividade da 

resposta inflamatória. Durante o curso da sepse, o organismo pode desenvolver uma 

resposta anti-inflamatória descrita como síndrome da resposta anti-inflamatória 

compensatória. Estudos têm mostrado que na fase pós-aguda do choque séptico, os 

monócitos tornam-se hiporresponsivos, o que oferece suporte para o conceito de que 

a resposta anti-inflamatória pode desativar o monócito levando a um estado de imuno 

paralisia. Entretanto não está claro se esse estado hiporresponsivo dos monócitos e 

macrófagos é um processo ativo da contra regulação ou se reflete um estado de 

exaustão após a resposta imune tão intensa. As citocinas são frequentemente 

divididas em duas categorias principais, dependendo da atividade anti-inflamatória ou 

pró inflamatória23,24. 

Esta dicotomia é uma simplificação, uma vez que elas podem agir de forma pró 

ou anti-inflamatória dependendo da célula alvo. 

A interleucina 10 (IL-10) é responsável pela supressão das funções dos 

linfócitos, monócitos e macrófagos24. 

A interleucina L-4 (IL-4) induz a diminuição da síntese de citocina LPS 

(lipossolúvel) indutora pelo monócito e macrófago, já a interleucina 13( IL-13) faz a 

contra regulação das funções dos macrófagos e monócitos24. 

A interluecina L-6( IL-6) causa a inibição da produção de  IL-1 e TNF, já o TGF-

β(fator de transformação do crescimento) causa a  desativação dos monócitos e 

macrófagos com diminuição da expressão do complexo principal de 

histocompatibilidade classe II e inibe a síntese de TNF e IL-124. 

A inibição da atividade celular mediada pela IL-1 por meio do seu receptor é 

realizada pela IL-1ra24. 
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Existem alguns receptores que desempenham papéis importantes como 

TNRFp55 e TNRF p75 que se ligam ao TNF e previnem a interação com o seu receptor 

e a IL-6R e um receptor que prolonga a meia vida  da IL-624. 

Todas essas moléculas inibem a produção das citocinas pró-inflamatórias TNF-

∞ e IL-1, assim como podem ser consideradas mediadores anti-inflamatórios. Sendo 

assim, diante deste complexo mecanismo envolvendo esses dois processos em 

resposta ao microorganismo, podemos concluir que seu controle e resolução vão estar 

diretamente relacionados com a capacidade de se manter o equilíbrio entre a atividade 

anti-inflamatória e pró-inflamatória. Quanto maior o desequilíbrio pior será a evolução 

do paciente25. 

O equilíbrio dos mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios regula os 

processos inflamatórios, incluindo aderência, quimiotaxia, fagocitose de bactérias 

invasoras, morte bacteriana e fagocitose de detritos de tecido danificado. Se os 

mediadores se equilibram mutuamente e o insulto infeccioso inicial for superado, a 

homeostase será restaurada. O resultado final será o reparo e cicatrização de 

tecidos25. 

Na sepse e choque séptico o paciente evolui com resposta inflamatória, e a 

presença de microrganismos e seus produtos faz com que a produção de citocinas 

seja ativada. As citocinas são capazes de perpetuar a sua própria síntese muitas 

vezes de forma descontrolada, prejudicando o organismo. A interleucina-1 e o fator 

de necrose tumoral alfa são importantes neste processo, pois induzem a síntese de 

outros mediadores inflamatórios26,27. 

As citocinas atuam no endotélio vascular aumentando a permeabilidade, 

causandoextravasamento de conteúdo para o meio extravascular e desta forma 

causam hipovolemia relativa. Os mecanismos compensatórios do organismo incluem 

o aumento da frequência cardíaca, da resistência vascular sistêmica, da força de 

contração cardíaca e do tono venoso26,27. 
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4.2 Sepse 

Sepse é uma síndrome clínica caracterizada por uma inflamação sistêmica de 

causa infecciosa levando a dano tecidual difuso. Trata-se da resposta inflamatória 

sistêmica na presença de infecção suspeita ou comprovada28. 

Uma história cuidadosa e um exame físico completo podem fornecer pistas 

sobre a fonte da sepse e ajudar a orientar a avaliação microbiológica subseqüente  

 A coloração de Gram de fluidos suspeitos pode fornecer pistas precoces sobre 

a etiologia da infecção enquanto as culturas estão em inccubação. Além de culturas 

de locais específicas, o sangue deve ser desenhado e inoculado em meios de cultura 

de sangue padrão. As culturas de sangue devem ser incubadas de forma aeróbica e 

anaeróbica28. 

A sepse grave ou choque séptico podem ser causados por infecções 

bacterianas, virais, fúngicas, parasitas e rickettsiais. Bactérias e vírus são os agentes 

patogênicos mais comumente identificados. 

Bactérias - Embora a freqüência de organismos patogênicos específicos varie 

de instituição para instituição, os patógenos bacterianos mais comuns isolados de 

crianças com sepse grave incluem29,30,31: 

● Staphylococcus aureus incluindo cepas resistentes à meticilina (MRSA) 

● Staphylococcus coagulase-negativo, especialmente em neonatos ou crianças 

que possuem cateteres de punção venosa profunda 

● Streptococcus pneumoniae 

● Streptococcus pyogenes 

● Estreptococos do grupo B no recém-nascido 

● Pseudomonas aeruginosa incluindo cepas resistentes a carbapenem 

Escherichia coli, incluindo aqueles com atividade de beta-lactamase de 

espectro estendido (ESBL) 

● Espécies Enterococcus, incluindo espécies resistentes à vancomicina 

● Espécies Klebsiella, incluindo aquelas com atividade ESBL 

Alfa streptococcus em crianças com leucemia mielóide aguda, com mucosite e 

neutropenia. 

Embora menos comuns, as infecções meningocóccicas, especialmente em 

pacientes não imunizados, e a síndrome de choque tóxico causada por cepas 

produtoras de toxinas de Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, 

continuam a ser importantes causas de sepse em crianças29.  
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Os fatores que alteram a prevalência de patógenos causais incluem idade, 

imunidade e a presença de um cateter vascular (arterial ou venoso)29. 

Em crianças pequenas com três meses de idade ou menos, os organismos 

Gram-negativos, particularmente Escherichia coli e gram positivo como estreptococos 

do Grupo B, são mais freqüentemente isolados. Staphylococcus aureus também é um 

patógeno freqüente.  

 Em pacientes com sepse e neutropenia febril, são comuns gram-positivos (por 

exemplo, Staphylococcus coagulase-negativo, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae e Streptococcus viridans) e organismos gram-negativos (por exemplo, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Klebsiella). Outros organismos gram-

negativos, incluindo Enterobacter, Citrobacter e Acinetobacter e Stenotrophomonas 

maltophilia, também ocorrem com menos frequência. MRSA e bactérias gram-

negativas resistentes a vários medicamentos, tais como certas cepas de 

Pseudomonas aeruginosa e organismos produtores de ESBL, são freqüentemente 

isoladas30. 

Nas infecções bacterianas adquiridas no hospital, tais como infecções 

sanguíneas associadas ao cateter, o Staphylococcus coagulase-negativo é o 

organismo mais comumente isolado, seguido de organismos gram-negativos. 

Os agentes patogênicos virais podem imitar a sepse bacteriana. As etiologias 

incluem vírus respiratórios (por exemplo, influenza, parainfluenza, adenovírus, vírus 

sincicial respiratório (RSV) e metapneumovírus humano) e o vírus da dengue, um 

agente patogênico transmitido por mosquito que pode causar síndrome de choque de 

dengue. Embora estes vírus, especialmente a gripe pandêmica de gripe H1N1, 

possam causar sepse grave e choque séptico isoladamente, a presença de co-

infecções bacterianas, particularmente o Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina, deve ser suspeita. Em pacientes imunocomprometidos, o vírus Epstein-

barr, citomegalovírus e adenovírus também podem causar sepse31. 

 Em recém nascidos (RN) e lactentes, infecções pelos vírus herpes simples, 

enterovírus e adenovírus  podem ser indistinguíveis de infecções bacterianas. Lesões 

vesiculares características (pele, olho ou membrana mucosa) sugerindo que o 

diagnóstico de herpes simples, pode estar ausente em 30 a 40 por cento dos bebês 

infectados. A maioria dos RNs se tornam sintomáticos com as primeiras três semanas 

de vida. As manifestações clínicas não específicas incluem31: 
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● Doença disseminada - colapso respiratório, insuficiência hepática e 

coagulação intravascular disseminada; 

● Doença do sistema nervoso central - convulsões, letargia, irritabilidade e 

fontanela abaulada. 

Infecções por fungos, especialmente espécies de Candida, foram relatadas em 

10 % dos pacientes pediátricos com sepse grave e choque séptico. A sepse fúngica é 

mais comum em crianças com certos fatores de risco, incluindo31 

● Neoplasias ou demais patologias que causam imunodeficiências; 

● Cateteres vasculares; 

● Neutropenia prolongada (> 4 a 7 dias); 

● Uso recente de antibióticos de amplo espectro. 

A resposta normal do hospedeiro à infecção é um processo complexo que 

localiza e controla a invasão bacteriana, enquanto inicia o reparo do tecido lesado. 

Envolve a ativação de células fagocíticas circulantes e fixas, bem como a geração de 

mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Sepse ocorre quando a resposta à 

infecção se torna generalizada e envolve tecidos normais distantes do local de lesão 

ou infecção32. 
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 Figura 2.Fonte: ABBAS, A. K. Lichtman. A. H. Imunologia Celular e Molecular. 

7° Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

 

A resposta do hospedeiro a uma infecção é iniciada quando as células imunes 

inatas, particularmente os macrófagos, reconhecem e se ligam aos componentes 

microbianos (figura2), isso pode ocorrer por várias vias: os receptores de 

reconhecimento de padrões (PRRs) na superfície das células imunes do hospedeiro 

podem reconhecer e se ligar aos padrões moleculares associados aos patógenos 

(PAMPs) de microorganismos 30. Existem três famílias de PRRs: receptores 

semelhantes a pedos (TLRs), proteínas repetidas ricas em leucina de domínio de 

nucleotídeo-oligomerização (NOD) e helicases similares a genes I (RIG-I) com ácido 

retinóico. Os exemplos incluem o peptidoglicano de bactérias Gram-positivas que se 

liga a TLR-2 em células imunes de hospedeiro, bem como o lipopolissacárido de 

bactérias Gram-negativas que se liga a TLR-4 e / ou a proteína de ligação a 

lipopolissacarídeos (complexo CD14) nas células imunes do hospedeiro33. 

Os receptores de reconhecimento de padrões na superfície das células imunes, 

também podem reconhecer sinais de perigo endógeno, chamados alarmes ou 

padrões moleculares associados ao perigo (DAMPs) que são liberados durante o 

insulto inflamatório. Os DAMPs são estruturas nucleares, citoplasmáticas ou 

mitocôndriais, que adquirem novas funções quando liberadas no ambiente 
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extracelular. Exemplos de DAMPs incluem proteína de caixa de grande mobilidade 

HMGB1, proteína S100 e  ácido desoxirribonucleico (DNA) mitocondrial 34. 

O receptor desencadeante expresso em células mielóides (TREM-1) e os 

receptores miocárdicos de lectina associados a lectina (MDL-1) em células imunes do 

hospedeiro podem reconhecer e se ligar a componentes microbianos35. 

 A infecção é definida como uma infecção suspeita ou comprovada causada 

por qualquer agente patogênico. As infecções podem ser comprovadas por cultura 

positiva, lesão do tecido ou teste de reação em cadeia da polimerase 35. A definição 

também inclui síndromes clínicas associadas a uma alta probabilidade de infecção, 

como petéquias e púrpura em uma criança com instabilidade hemodinâmica, febre, 

tosse e hipoxemia em paciente com leucocitose e infiltrado pulmonar na radiografia 

de tórax. Várias definições descrevem ainda mais a sepse em termos de gravidade e 

resposta à terapia35. 

A lesão celular generalizada pode ocorrer quando a resposta imune se 

generaliza; constituindo-se o precursor da disfunção orgânica. O mecanismo preciso 

de lesão celular não totalmente compreendido, mas sua ocorrência é indiscutível, pois 

os estudos de autópsia demonstraram lesão celular endotelial e parenquimatosa 

generalizada. Os mecanismos propostos para explicar a lesão celular incluem: 

isquemia tecidual (oferta insuficiente de oxigênio em relação à necessidade de 

oxigênio), lesão citopática (lesão celular direta por mediadores pró-inflamatórios e/ ou 

outros produtos de inflamação) e uma taxa alterada de apoptose que é a morte celular 

programada36. 

A isquemia tecidual é uma dificuldade significativa na autoregulação 

metabólica, sendo o processo que combina a disponibilidade de oxigênio com a 

mudança das necessidades de oxigênio do tecido, tal processo é muito típico da 

sepse. Além disso, as lesões microcirculatórias e endoteliais freqüentemente se 

desenvolvem durante a sepse. Essas lesões reduzem a área disponível para a troca 

de oxigênio do tecido, interrompendo a oxigenação do tecido e causando isquemia 

tecidual e lesão celular: 

Estas lesões microcirculatórias podem ser o resultado de desequilíbrio na 

coagulação e nos sistemas fibrinolíticos, ambos ativados durante a sepse37. 

Já as lesões endoteliais podem ser  conseqüência das interações entre células 

endoteliais e leucócitos polimorfonucleares ativados (PMNs). O aumento da aderência 

celular de células endoteliais mediada por receptores induz a secreção de espécies 
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reativas de oxigênio, enzimas líticas e substâncias vasoativas (óxido nítrico, 

endotelina, fator de crescimento derivado de plaquetas e fator ativador de plaquetas) 

no meio extracelular, o que pode prejudicar as células endoteliais. O 

lipopolissacarídeo (LPS) também pode induzir a ruptura do citoesqueleto e a 

integridade da barreira endotelial microvascular, em parte, através da óxido nítrico 

sintase (NOS), do membro da família do gene homólogo Ras (RhoA) e do fator nuclear 

kappa-cadeia leve de potenciadores das células B ativadas (NF-kB) ativação 37. 

Um fator importante para a isquemia tecidual é que os eritrócitos perdem a 

capacidade normal de se deformarem dentro da microcirculação sistêmica. Os 

eritrócitos rígidos têm dificuldade em navegar na microcirculação durante a sepse, 

causando heterogeneidade excessiva no fluxo sanguíneo microcirculatório e fluxo de 

oxigênio do tecido deprimido38,39. 

Na lesão celular os mediadores pró-inflamatórios ou outros produtos de 

inflamação podem causar disfunção mitocondrial induzida por septicemia (por 

exemplo, transtorno de elétrons mitocondriais prejudicados) através de uma variedade 

de mecanismos, incluindo inibição direta de complexos de enzimas respiratórias, dano 

de estresse oxidativo e decomposição de DNA mitocondrial40. 

Essa lesão mitocondrial leva à citotoxicidade. Existem várias linhas de 

evidência que sustentam essa teoria: 

Os trabalhos com culturas célulares mostraram que a endotoxina, o TNF-∞ e o 

óxido nítrico causam destruição e/ou disfunção da membrana interna e proteínas 

mitocondriais da matriz, seguida da degeneração da ultra-estrutura mitocondrial. 

Essas mudanças são seguidas por mudanças mensuráveis em outras organelas 

celulares após várias horas41. O resultado final é o comprometimento funcional do 

transporte de elétrons mitocondriais, metabolismo energético desordenado e 

citotoxicidade. 

 Estudos com vários modelos de animais encontraram tensão de oxigênio 

normal ou supranormal em órgãos durante a sepse, sugerindo uma diminuição da 

utilização de oxigênio no nível mitocondrial. Como exemplos, um estudo em porcos 

que sofreram ressuscitação cardiopulmonar encontrou uma tensão acima do normal 

de oxigênio na mucosa ileal42, enquanto um estudo em ratos encontrou uma tensão 

elevada de oxigênio no epitélio da bexiga43. 

A relevância clínica da disfunção mitocondrial no choque séptico foi sugerida 

por um estudo de 28 pacientes graves que foram submetidos à biópsia do músculo 
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esquelético dentro de 24 horas após a admissão na unidade de terapia intensiva 

(UTI)44. As concentrações de adenosina trifosfato do músculo esquelético (ATP), um 

marcador de fosforilação oxidativa mitocondrial, foram significativamente menores nos 

12 pacientes que morreram de sepse do que em 16 sobreviventes. Além disso, houve 

associação entre a superprodução de óxido nítrico, a depleção de antioxidantes e a 

gravidade do desfecho clínico. Assim, a lesão celular e a morte na sepse podem ser 

explicadas por anóxia celular (ou histotóxica), que é incapaz de utilizar o oxigênio 

mesmo quando presente44. 

As mitocôndrias podem ser reparadas ou regeneradas por um processo 

chamado biogênese. A biogênese mitocondrial pode revelar-se um importante alvo 

terapêutico, potencialmente acelerando a disfunção orgânica e a recuperação da 

sepse 44. 

A apoptose também chamada de morte celular programada, descreve um 

conjunto de alterações físicas, fisiológicas e morfológicas reguladas que levam à 

morte celular. Este é o principal mecanismo pelo qual as células disfuncionais são 

normalmente eliminadas e o processo dominante pelo qual a inflamação é cessada 

quando uma infecção se resolve44,45. 

Durante a sepse, as citocinas pró-inflamatórias podem atrasar a apoptose em 

macrófagos e neutrófilos ativados, prolongando ou aumentando a resposta 

inflamatória e contribuindo para o desenvolvimento de insuficiência de múltiplos 

órgãos. A sepse também induz a extensa apoptose de células linfocíticas e 

dendríticas, o que altera a eficácia da resposta imune e resulta em diminuição da 

depuração de microorganismos invasores. A apoptose dos linfócitos foi observada em 

autópsias tanto na sepse de animais como humana. A extensão da apoptose dos 

linfócitos correlaciona-se com a gravidade da síndrome séptica e o nível de 

imunossupressão. A apoptose também foi observada em células parenquimatosas, 

endoteliais e epiteliais. Várias experiências com animais mostram que a inibição da 

apoptose protege contra a disfunção a letalidade orgânica 46,47. 

Em pacientes que morrem por sepse a  microscopia eletrônica, além da 

coloração imuno-histoquímica para marcadores de lesão celular e estresse, revelou 

que a morte celular era rara na disfunção cardíaca e renal induzida por sepse. Além 

disso, o grau de lesão celular ou morte não respondeu à gravidade da disfunção 

orgânica induzida pela septicemia. A presença de alterações morfológicas 
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mitocondriais sutis pode indicar que a crise energética mitocondrial pode estar 

envolvida na disfunção orgânica, na ausência de morte celular48. 

Observações clínicas e estudos com animais sugerem que o excesso de 

inflamação da sepse pode ser seguido de imunossupressão49,50. Entre as evidências 

que sustentam esta hipótese, um estudo observacional removeu os baços e os 

pulmões de 40 pacientes que morreram com sepse grave  e depois os comparou com 

baços de 29 pacientes-controle e os pulmões de 30 pacientes-controle. A duração 

média da evolução clínica desses pacientes foi de quatro dias. A secreção de 

citoquinas pró-inflamatórias ( fator de necrose tumoral, interferon gama, interleucina-

6 e interleucina-10) das células do baço desses pacientes com sepse grave foi 

geralmente inferior a 10 por cento da dos controles, após estimulação com anti-CD3 / 

anti-CD28 ou lipopolissacarídeos. Além disso, as células dos pulmões e baços de 

pacientes com sepse grave apresentaram aumento na expressão de receptores 

inibitórios, bem como o aumento das células supressoras, em comparação com as 

células dos pacientes usados como controle. A incapacidade de secretar citocinas pró-

inflamatórias combinadas com a expressão aumentada de receptores inibitórios 

sugere imunossupressão clinicamente relevante51. 

Existem alguns efeitos específicos da sepse grave ou choque séptico 

diretamente em alguns órgãos.  A lesão celular descrita acima, acompanhada pela 

liberação de mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, muitas vezes progride 

para disfunção orgânica. Nenhum sistema orgânico é protegido das conseqüências 

da sepse; porém alguns órgãos são usualmente mais acometidos e são estes: 

Sistema circulatório: a hipotensão por vasodilatação difusa é a expressão mais 

grave da disfunção circulatória na sepse grave. Provavelmente é uma conseqüência 

não intencional da liberação de mediadores vasoativos, cujo objetivo é melhorar a 

auto-regulação metabólica (o processo que combina a disponibilidade de oxigênio 

para a mudança das necessidades de oxigênio do tecido) induzindo a vasodilatação 

apropriada. Os mediadores incluem vasodilatadores prostaciclina e óxido nítrico (NO), 

que são produzidos por células endoteliais51. 

Não se acredita que o óxido nítrico desempenhe um papel central na 

vasodilatação que acompanha o choque séptico, uma vez que a NO sintase pode ser 

induzida pela incubação do endotélio vascular e do músculo liso com endotoxina50,51. 

Quando não atinge a circulação sistêmica, ele deprime a auto-regulação metabólica 

em todos os níveis central, regional e microrregional da circulação. Além disso, o NO 
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pode desencadear uma lesão no sistema nervoso central localizada em áreas que 

regulam o controle autonômico52. 

Outro fator que pode contribuir para a persistência da vasodilatação durante a 

sepse, é a dificuldade em secretar de forma compensatória o hormônio antidiurético 

vasopressina. Esta hipótese é apoiada por um estudo que descobriu que os níveis 

plasmáticos de vasopressina eram menores em pacientes com choque séptico do que 

em pacientes com choque cardiogênico (3.1 versus 22.7 pg / mL), mesmo que os 

grupos apresentassem pressões sanguíneas sistêmicas semelhantes53. Também é 

apoiado por vários grupos de estudo que demonstraram que a vasopressina melhora 

a hemodinâmica e permite que outros vasopressores sejam retirados54,55. 

A vasodilatação não é a única causa de hipotensão durante a sepse. A 

hipotensão também pode ser devida à redistribuição do líquido intravascular. Esta é 

uma conseqüência do aumento da permeabilidade endotelial e do tônus vascular 

arterial reduzido, levando ao aumento da pressão capilar55. 

Na circulação central (coração e grandes vasos), a diminuição do desempenho 

ventricular sistólico e diastólico devido à liberação de substâncias depressoras 

miocárdicas é uma manifestação precoce de sepse55. Apesar disso, a função 

ventricular ainda pode usar o mecanismo Frank Starling (figura3) para aumentar o 

débito cardíaco, o que é necessário para manter a pressão arterial mesmo ocorrendo 

vasodilatação sistêmica. Pacientes com doença cardíaca pré-existente ou pacientes 

idosos são muitas vezes incapazes de aumentar seu débito cardíaco de forma 

adequada. 
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Figura3. Fonte: Michael S Figueroa and Jay I Peters, 2006 

Na circulação periférica a diminuição da resposta vascular, sua incapacidade 

de vascularizar de forma adequada, leva a uma insuficiência na distribuição adequada 

do fluxo sanguíneo sistêmico entre os sistemas e órgãos. Por exemplo, a sepse 

interfere com a redistribuição do fluxo sanguíneo dos órgãos periféricos para os 

órgãos centrais e nobres (coração e cérebro) quando o fornecimento de oxigênio está 

deprimido56. 

A microcirculação (os capilares) pode ser o alvo mais importante na sepse. A 

sepse está associada a uma diminuição do número de capilares funcionais, o que 

causa incapacidade em extrair o oxigênio de forma máxima 57,58.Técnicas incluindo 

espectrofotometria e imagens de polarização ortogonal permitiram a visualização in 

vivo da microvasculação sublingual e gástrica59,60. Em comparação com controles 

normais ou pacientes criticamente doentes, os pacientes com sepse grave diminuíram 

a densidade capilar61. Isso pode ser devido à compressão extrínseca dos capilares 

por edema de tecido, inchaço endotelial e ou obstrução do lúmen capilar por leucócitos 

ou glóbulos vermelhos que perdem suas propriedades de deformidade quando na  

sepse. 

Ao nível do endotélio, a sepse induz alterações fenotípicas nas células 

endoteliais. Isso ocorre através de interações diretas e indiretas entre as células 

endoteliais e os componentes da parede bacteriana. Essas alterações fenotípicas 
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podem causar disfunção endotelial, que está associada a anormalidades da 

coagulação, leucócitos reduzidos, diminuição da deformidade dos glóbulos 

vermelhos, controle das moléculas de adesão, adesão de plaquetas e leucócitos62. A 

ativação difusa do endotélio leva a um edema  generalizado de tecido, que é rico em 

proteínas62. 

As micropartículas das células circulantes e vasculares também participam dos 

efeitos deletérios da inflamação intravascular induzida pela sepse 62. 

A lesão endotelial na vascular pulmonar durante a sepse dificulta o fluxo 

sanguíneo capilar e aumenta a permeabilidade microvascular, resultando em edema 

pulmonar intersticial e alveolar. O aprisionamento de neutrófilos dentro da 

microcirculação do pulmão inicia e amplifica a lesão na membrana alvéolo-capilar. O 

resultado é o edema pulmonar, que cria incompatibilidade ventilação-perfusão e leva 

à hipoxemia. Essa lesão pulmonar é proeminente durante a sepse grave, 

provavelmente refletindo a grande área de superfície microvascular do pulmão. A 

síndrome de desconforto respiratório agudo é uma manifestação desses efeitos63,64. 

As anormalidades circulatórias típicas da sepse podem diminuir a função de 

barreira normal do intestino, permitindo a translocação de bactérias e endotoxinas 

para a circulação sistêmica (possivelmente via linfática, em vez da veia porta) e 

estendendo a resposta séptica 64,65. Isto é apoiado por modelos estudados em animais 

com sepse , bem como um estudo de coorte prospectivo que descobriu que o aumento 

da permeabilidade intestinal (determinado a partir da excreção urinária de lactulose 

administrada por via oral e manose) foi preditivo do desenvolvimento de síndrome de 

disfunção de órgãos múltiplos 66. 

Durante os quadros de sepse grave e choque séptico é comum o 

desenvolvimento de insuficiência renal aguda (IRA). Os mecanismos pelos quais na 

sepse as toxinas endógenas provocam insuficiência renal aguda são incompletamente 

compreendidos. A necrose tubular aguda por hipoperfusão e, ou hipoxemia é um 

mecanismo67. No entanto, hipotensão sistêmica, vasoconstrição renal direta, liberação 

de citocinas (por exemplo, fator de necrose tumoral [TNF]) e ativação de neutrófilos 

por endotoxinas e FMLP (um péptido quimiotáctico de três aminoácidos [fMet-Leu-

Phe] em paredes celulares bacterianas) também pode contribuir para lesões renais.  

Evidências crescentes sugerem que a IRA séptica é apenas parcialmente 

sustentada por hipoperfusão renal68,69. Demonstrou-se que a sepse está associada 

ao fluxo sangüíneo renal normal ou até mesmo elevado, que está associado à 
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redistribuição do fluxo sanguíneo da região cortical para medular. Essas mudanças 

macrovasculares estão associadas a disfunção microcirculatória, resposta 

inflamatória induzida por padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) e 

padrões moleculares associados ao perigo (DAMPs), e resposta de adaptação 

bioenergética (incluindo mecanismos de parada do ciclo celular tubular). Assim, o 

mecanismo de lesão renal durante a sepse grave pode ser visto como uma adaptação 

bioenergética de células epiteliais tubulares induzidas por inflamação desregulada em 

resposta à disfunção microvascular peritubular70. 

O papel da terapia de substituição da função renal em pacientes sépticos foi 

avaliado tanto para suporte renal quanto para imunomodulação71,72. Estudos clínicos 

retrospectivos sugeriram que o início precoce da terapia de substituição renal e o uso 

de métodos contínuos de diálise estão associados a uma melhor tolerância 

hemodinâmica e de resultado73. O tempo e o fluxo da diálise são fontes contínuas de 

debate, mas os ensaios clínicos randomizados disponíveis não conseguem 

demonstrar qualquer impacto benéfico74,75. 

A probabilidade de morte é aumentada em pacientes com sepse grave que 

desenvolvem insuficiência renal. Não se entende bem porque isso ocorre. Um dos 

fatores pode ser a liberação de mediadores pró-inflamatórios como resultado das 

interações da membrana de diálise leucocitária quando a hemodiálise é necessária. 

O uso de membranas biocompatíveis pode prevenir essas interações e pode melhorar 

a sobrevivência e a recuperação da função renal76. No entanto, essas descobertas 

não foram universais ou consistentes77,78.  

As complicações da sepse grave e choque séptico no sistema nervoso central 

(SNC) ocorrem freqüentemente, muitas vezes antes da disfunção de outros órgãos. A 

complicação do SNC mais comum é alteração do sensório (encefalopatia). A 

patogênese da encefalopatia é mal definida. Uma alta incidência de microabscessos 

cerebrais foi observada em um estudo, mas o significado da infecção hematogênica 

como mecanismo principal permanece incerto por causa da heterogeneidade da 

patologia observada79. 

A disfunção do SNC tem sido atribuída a mudanças no metabolismo e a 

alterações na sinalização celular devido a mediadores inflamatórios. A disfunção da 

barreira hematoencefálica provavelmente contribui, permitindo o aumento da 

infiltração de leucócitos, a exposição a mediadores tóxicos e o transporte ativo de 

citocinas através da barreira79. A disfunção mitocondrial e a falência microvascular 



36 
 

precedem as alterações funcionais do SNC, medido através de potenciais evocados 

somatossensoriais 80. 

Além dessas conseqüências neurológicas da sepse, há um crescente 

reconhecimento de que o sistema nervoso parassimpático pode ser um mediador da 

inflamação sistêmica durante a sepse. Isto é suportado por numerosas observações 

em vários modelos de animais. Aferição do nervo vago aferente durante a sepse 

aumenta a secreção de hormônio liberador de corticotropina (CRH), ACTH e cortisol. 

O último efeito pode ser suprimido pela vagotomia subdiafragmática81,82. O tônus  

parassimpático afeta a termorregulação, pois a vagotomia experimental atenua a 

resposta hipertêmica à IL-182,83. A atividade parassimpática eferente, mediada pela 

acetilcolina, tem um efeito antiinflamatório no perfil das citocinas, com diminuição da 

expressão in vitro das citocinas antiinflamatórias TNF, interleucina (IL) -1, IL-6 e IL-

1884. E, a estimulação vagal externa previne o início do choque após a vagotomia84, 

enquanto um agonista do receptor da acetilcolina diminui a resposta patológica à 

sepse85. 

 

4.3 Sepse Grave 

A sepse é considerada grave quando associada a disfunção cardiovascular, 

síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) ou disfunção em dois ou mais 

sistemas de órgãos, que é definida como insuficiência de múltiplos órgãos 86. 

 

 

4.4 Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. 

A SDRA é um tipo distinto de insuficiência respiratória hipoxêmica 

caracterizada por anormalidade aguda de ambos os pulmões. Tal síndrome foi 

reconhecida pela primeira vez durante a década de 1960. Médicos militares que 

trabalhavam em hospitais cirúrgicos no Vietnã chamaram de pulmão de choque, 

enquanto os clínicos civis se referiram a ela como síndrome do desconforto 

respiratório do adulto86. O reconhecimento subseqüente de que indivíduos de 

qualquer idade poderiam estar acometidos levou ao termo atual, síndrome do 

desconforto respiratório agudo86. 

A SDRA é uma lesão pulmonar aguda, difusa e inflamatória que leva ao 

aumento da permeabilidade vascular pulmonar, aumento do peso pulmonar e perda 

de tecido celular87. As características clínicas da SDRA são hipoxemia e opacidades 
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radiográficas bilaterais, enquanto a marca patológica é o dano alveolar difuso (edema 

alveolar com ou sem hemorragia focal, inflamação aguda das paredes alveolares e 

membranas hialinas). 

A SDRA está associada a uma variedade de fatores de risco e etiologias. Essas 

condições são agrupadas sob o termo SDRA porque as características clínicas, 

fisiológicas, características patológicas e gerenciamento são semelhantes, 

independentemente do evento de origem.  

As características clínicas do SDRA geralmente aparecem dentro de seis a 72 

horas de um evento deflagrador e pioram rapidamente. Os pacientes geralmente 

apresentam dispneia e cianose. O distúrbio respiratório geralmente é evidente, 

incluindo taquipnéia, taquicardia, diaforese e uso de músculos acessórios da 

respiração. Também pode existir uma tosse e dor no peito88. 

Os gases do sangue arterial revelam hipoxemia, que é freqüentemente 

acompanhada por alcalose respiratória aguda e gradiente de oxigênio alveolar-arterial 

elevado. São geralmente necessárias altas concentrações de oxigênio suplementar 

para manter a oxigenação adequada88. 

A radiografia de tórax inicial tipicamente possui infiltrados alveolares bilaterais 

(figura4), enquanto a tomografia computadorizada (TC) geralmente revela opacidades 

de espaço aéreo fragmentadas ou coalescentes geralmente mais aparentes nas 

zonas pulmonares dependentes (figura5). Os infiltrados não precisam ser difusos ou 

graves, pois infiltrados bilaterais de qualquer gravidade são suficientes89,90. 
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           Figura 4. Fonte: Courtesy of Steven E Weinberger, MD. (117) 

 

 

          Figura 5. Fonte: Courtesy of Paul Stark, MD.(115) 

 

Os achados clínicos relacionados ao que deflagrou a SDRA também podem 

existir na apresentação. Como exemplo, em pacientes com SDRA devido à sepse, 
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pode haver febre, hipotensão, leucocitose, acidose láctica e coagulação intravascular 

disseminada90. 

A avaliação diagnóstica tem como objetivo identificar causas específicas de 

SDRA que sejam passíveis de tratamento e excluindo outras condições que também 

apresentam hipoxemia aguda, infiltrados alveolares bilaterais e dificuldades 

respiratórias. O edema pulmonar cardiogênico é a principal alternativa que precisa ser 

excluída porque é comum e pode ser clinicamente indistinguível da SDRA91. 

A definição de SDRA de Berlim exige que todos os seguintes critérios estejam 

presentes para diagnosticar a mesma 91,92. 

●  Os sintomas respiratórios devem ter começado dentro de uma semana de 

um insulto clínico conhecido, ou o paciente deve ter sintomas novos ou piora na em 

relação a semana passada; 

●  As opacidades bilaterais consistentes com o edema pulmonar devem estar 

presentes em uma radiografia de tórax ou tomografia computadorizada. Essas 

opacidades não devem ser totalmente explicadas por derrames pleurais, colapso 

lobar, colapso pulmonar ou nódulos pulmonares; 

● A insuficiência respiratória do paciente não deve ser totalmente explicada por 

insuficiência cardíaca ou sobrecarga de fluido. Uma avaliação objetiva (por exemplo, 

ecocardiografia) para excluir edema pulmonar hidrostático se faz necessária se não 

houver fatores de risco para SDRA; 

● Deve estar presente um comprometimento moderado a grave da oxigenação, 

conforme definido pela relação entre a tensão arterial de oxigênio e a fração de 

oxigênio inspirado (PaO2 / FiO2). A gravidade da hipoxemia define a gravidade da 

SDRA: 

• SDRA leve - O PaO2 / FiO2 é> 200 mmHg, mas ≤300 mmHg, nas 

configurações do ventilador que incluem pressão positiva expiratória final (PEEP) ou 

pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) ≥5 cm H2O. 

• SDRA moderado - O PaO2 / FiO2 é> 100 mmHg, mas ≤ 200 mmHg, nas 

configurações do ventilador que incluem PEEP ≥ 5 cm H2O. 

• SDRA grave - O PaO2 / FiO2 é ≤100 mmHg na configuração dos ventiladores 

que inclui PEEP ≥ 5 cm H2O. 

A relação entre a lesão alveolar dilfusa (LAD) e a SDRA foi descrita em vários 

estudos93,94. Em um estudo com autópsia de 356 pacientes que preencheram critérios 

clínicos para ARDS no momento da morte, quando LAD foi usado como padrão de 
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referência, a sensibilidade e a especificidade da definição de Berlim foram 89 e 63%, 

respectivamente94. Entre os pacientes com critérios clínicos para SDRA, 45 por cento 

tinham LAD na autópsia. A presença de LAD correlacionou-se com a gravidade, sendo 

encontrada em 12, 40 e 58% das pessoas com SDRA leve, moderada e grave, 

respectivamente. LAD foi encontrado em 69% dos pacientes com SDRA severos que 

preencheram critérios clínicos por mais de 72 horas94. 

 A pneumonia foi o achado patológico mais comum entre os pacientes que 

preencheram critérios clínicos para SDRA, mas não apresentaram LAD. Atualmente, 

não há uma maneira prontamente disponível de distinguir clinicamente os pacientes 

com e sem LAD no exame histopatológico94. 

Uma investigação maior se faz necessária para determinar se a presença ou 

ausência de LAD é clinicamente relevante para o tratamento de pacientes com 

SDRA94. 

 

4.5 Insuficiência de Múltiplos Órgãos. 

Na insuficiência de múltiplos órgãos, identifica-se e quantifica-se de forma 

confiável a disfunção orgânica, é útil para acompanhar alterações clínicas e a resposta 

à terapia em crianças com choque séptico. O Consenso Internacional sobre Sepse 

Pediátrica desenvolveu critérios para disfunção orgânica com base em vários 

sistemas de pontuação, levando em consideração um equilíbrio de especificidade, 

sensibilidade e ampla disponibilidade de testes laboratoriais 95. 

• Cardiovasculares -  após infusão de 40ml/kg de solução colóide ou cristalóide 

em uma hora, o paciente mantém a pressão arterial média abaixo do percentil cinco 

para idade ou pressão arterial sistólica dois desvios padrão abaixo do normal para 

idade, ou necessidade de aminas  para manter a pressão em valores normais. Ou 

apresentar dois dos seguintes critérios: acidose metabólica não explicada com 

excesso de base menor que cinco miliequivalentes por litro(mEq/L), aumento do 

lactato arterial  maior que  duas vezes o limite da normalidade, oligúria que é o débito 

urinário menor que 0,5 ml/kg/h, perfusão periférica prolongada maior que dois 

segundos de tempo de enchimento capilar e diferença entre temperatura  central e 

periférica maior que 3 graus celsius95. 

• Respiratório - Pressão de oxigênio arterial sobre fração de oxigênio inspirado 

(FiO2) (PaO2 / FiO2) <300 na ausência de cardiopatia cianótica ou doença pulmonar 

crônica, pressão arterial de dióxido de carbono (PaCO2)> 65  ou 20 mmHg sobre 
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PaCO2 basal, necessidade maior que 50% de FiO2 para manter a saturação de 

oxigênio ≥92 %, ou necessidade de ventilação mecânica  invasiva ou não invasiva 

,não eletiva95. 

• Neurológica – escala de coma de glasgow ≤11 ou alteração aguda no estado 

mental com queda na escala do coma de Glasgow de três pontos95. 

• Hematológico - Contagem de plaquetas <80.000 / mm3 ou declínio de 50% do 

maior valor registrado nos últimos três dias(para pacientes hematológicos e 

oncológicos) ou coagulação intravascular disseminada (DIC), coagulopatia de 

consumo diagnosticada por achados clínicos de hemorragia e microtrombose e 

anormalidades laboratoriais, incluindo trombocitopenia, prolongamento dos tempos de 

coagulação (PT e aPTT) e evidências de fibrinólise (queda do valor do  fibrinogênio 

com produtos elevados de degradação da fibrina), que é uma manifestação 

hematológica comum na sepse95.  

• Creatinina renal sérica maior ou igual duas vezes o valor normal para idade 

ou aumento em duas vezes no valor de base95. 

• Hepático, bilirrubina total ≥ quatro miligramas por decilitro ( mg / dL) (não 

aplicável ao recém nascido) ou alanina aminotransferase (ALT)> duas vezes o limite 

superior do normal para a idade95. 

 

4.6 Choque Séptico 

Choque séptico refere-se à sepse com disfunção cardiovascular, que persiste 

apesar da administração de ≥40 mL / kg de líquido isotônico em uma hora95. 

Alguns estudos têm sido realizados com o intuito de rediscutir a forma de 

diagnóstico e tratamento dessas condições nosológicas, visando a melhoria do 

prognóstico95. 

Em países em desenvolvimento, os pacientes em choque séptico são atendidos 

inicialmente, na maioria das vezes, em unidades de pronto atendimento, unidades 

básicas de saúde e não necessariamente em hospitais que tenham unidade de terapia 

intensiva. Para que o reconhecimento do choque séptico seja precoce e o tratamento 

se inicie de forma adequada, existem diretrizes publicadas desde 2002 pelo American 

College of Critical Care Medicine através do curso Pediatric Advanced Life Suport e 

posteriormente pela Surviving Sepsis Campaign em 2004, com última atualização em 

2016, que enfatizam e orientam um atendimento efetivo que inicialmente não 

necessita ser feito em uma unidade de terapia intensiva95. 
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A maioria dos estudos e as diretrizes enfatizam a importância do 

reconhecimento precoce do choque séptico e da sepse grave, e do início rápido e 

adequado da terapia de reposição da volemia, correlacionando-os com a melhoria do 

prognóstico95. 

A resposta clínica e hemodinâmica e a presença ou ausência de sobrecarga de 

volume devem ser avaliadas antes e após cada expansão volêmica. A experiência 

sugere que os pacientes com choque séptico geralmente requerem volumes de até 

60 mL / kg na primeira hora e alguns recebem 120 mL / kg ou mais durante as 

primeiras horas de administração de líquidos95. O uso de um relógio para marcar o 

tempo facilitou a administração de fluidos em pelo menos uma configuração. A 

ressuscitação líquida deve continuar até a perfusão tecidual, a administração de 

oxigênio e a pressão arterial serem adequadas ou se desenvolverem sinais de 

sobrecarga de líquidos (ritmo cardíaco de galope e aumento do fígado)96. 

Idealmente, dentro da primeira hora de tratamento, o médico deve determinar 

se o paciente está respondendo a uma administração de fluidos a tempo ou não. Os 

pacientes que são refratários a líquidos (ou seja, sem melhora ou piora apesar da 

ressuscitação adequada do fluido) devem começar a terapia vasopressora 

adequada96. 

Estudos observacionais em unidades pediátricas de cuidados terciários 

documentaram alta conformidade (95 a 100 %) com um alvo de administração de 

fluido de uma hora após a implementação de protocolos institucionais para 

reconhecimento rápido e tratamento de choque séptico96,97. A realização de metas 

para ressuscitação em tempo útil e administração de antibióticos tem sido associada 

à redução da mortalidade sem impacto negativo na utilização de recursos 97,98. No 

entanto, apesar do foco da instituição em relação ao tratamento do choque séptico 

nesses estudos, o objetivo da ressuscitação do fluido nem sempre é cumprido, mesmo 

nessas configurações de alto nível de recursos. A viabilidade do alvo de uma hora 

para ressuscitação fluida não foi abordada fora das instituições pediátricas de 

cuidados terciários. 

O aumento da atenção ao reconhecimento rápido, à administração agressiva 

de fluidos e à administração precoce de agentes vasoativos e antibióticos tem sido 

associada a uma diminuição significativa da mortalidade pediátrica por sepse grave e 

choque séptico99. Com as melhores práticas clínicas, a mortalidade por choque 

séptico em ambientes ricos em recursos é de 0-5% entre crianças previamente 
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saudáveis e 10%em crianças cronicamente doentes. Em um estudo observacional, a 

mortalidade foi de 19% entre as crianças que apresentaram choque persistente na 

admissão da UTIp, 62% dos quais não receberam administração de fluidos e iniciação 

de infusões vasoativas de acordo com diretrizes99. Em outro estudo prospectivo 

observacional, a mortalidade por choque séptico foi de 1% entre as crianças que 

atingiram metas para a administração oportuna de líquidos e antibióticos contra  4 

%para aqueles que não o fizeram (odds ajustados de morte 0,2, IC 95% 0,07 a 0,53)99. 

A evidência sobre os resultados da ressuscitação de crianças com choque 

séptico usando solução salina normal ou fluidos cristaloides equilibrados (por 

exemplo, solução de ringer lactato) não é conclusiva e, até que dados de alta 

qualidade estejam disponíveis, o fluido cristaloide é aceitável. Em um estudo 

retrospectivo onde foram avaliados dados à propensão de um registro nacional, a 

ressuscitação exclusiva com ringer lactato nas primeiras 72 horas foi associada a uma 

menor necessidade de aminas, menor lesão renal aguda e mortalidade 

significativamente menor do que a solução salina normal99. No entanto, um segundo 

estudo retrospectivo que usou dados de registros seguros e correspondente a mais 

de 2000 crianças que receberam ringer lactato com crianças que receberam solução 

salina normal não encontrou diferença na mortalidade, probabilidade de lesão renal 

aguda ou duração do internamento hospitalar ou de UTIp100. 

 

           4.7   Orientações do Surviving Sepsis Campaign 2012 

Para que o reconhecimento do choque séptico e sepse grave sejam precoce e 

o tratamento se inicie de forma adequada, foram criadas diretrizes, publicadas desde 

2002 pelo American College of Critical Care Medicine através do curso Pediatric 

Advanced Life Suport e posteriormente pela SSC em 2004, que enfatizam e orientam 

um atendimento efetivo a estes pacientes. 

A SSC de 2012 preconiza que se inicie uma terapêutica nos pacientes com 

sepse e hipoperfusão tecidual (definida como a hipotensão persistente mesmo após 

o tratamento com expansão da volemia ou nível sérico de lactato maior ou igual a 4 

milimol por litro (mmol/L), com o objetivo de atingir as seguintes metas nas primeiras 

6 horas100: 

 Pressão venosa central nos valores de oito a 12 mmHg; 

 Pressão arterial média maior ou igual a 65 mmHg; 

 Débito urinário maior ou igual a 0,5 ml/kg/h; 
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 Saturação venosa central no valor de 65 a 70% (na maioria das vezes 

verificada na veia cava superior). 

A administração de um antimicrobiano intravenoso dentro da primeira hora de 

diagnóstico é de extrema importância e culturas de sangue devem ser coletadas antes 

de iniciar o antimicrobiano, porém o tratamento não deve ser retardado pela 

impossibilidade da coleta100. 

O apoio ventilatório pode ser feito com uma máscara facial ou cânula nasal para 

oferta de oxigênio, evitando a hipoxemia, porém caso o paciente apresente 

instabilidade cardiovascular importante é adequado assegurar uma via respiratória 

pérvia através da intubação orotraqueal e iniciar a ventilação mecânica100. 

A ressuscitação da volemia deve ser feita com solução coloide ou cristaloide, 

com um volume de 20 ml/kg em um período de cinco a 10 minutos, sendo repetida até 

reverter a hipotensão, melhorar o débito urinário e a perfusão capilar. A escolha da 

solução para expansão da volemia continua sendo um tema de grande debate100. 

O uso de drogas inotrópicas, vasopressores ou vasodilatadores deve ser 

iniciado após atingido um volume de expansão de 60ml/kg, porém sem resposta 

clínica satisfatória. Nos pacientes com baixo débito cardíaco, com elevada resistência 

vascular periférica e com pressão arterial estável, pode-se acrescentar terapia com 

um vasodilatador além do inotrópico100. 

Os vasopressores são uma classe poderosa de drogas que induzem 

vasoconstrição e, assim, elevam a pressão arterial média. Os vasopressores diferem 

dos inotrópicos, que aumentam a contratilidade cardíaca; no entanto, muitas drogas 

têm efeitos vasopressores e inotrópicos. Embora muitos vasopressores tenham sido 

utilizados desde a década de 1940, poucos ensaios clínicos controlados compararam 

diretamente esses agentes. Assim, a maneira como esses fármacos são comumente 

usados reflete em grande parte a opinião de especialistas, dados de animais e o uso 

de pontos finais de subsídio, como a oxigenação de tecidos, como indicador da 

diminuição da morbidade e mortalidade101. 

Deve-se considerar oxigenação com membrana extracorpórea (ECMO) nos 

casos de choque séptico refratário e com insuficiência respiratória101. 

Em crianças com choque persistente e resistente a catecolaminas, onde alvos 

fisiológicos (por exemplo, ScvO2 ≥70% e redução do lactato) não podem ser atingidos 

com volume, infusão de aminas e terapia hormonal; que não têm uma causa 

imediatamente reversível, como miocardite, pneumotórax ou derrame pericárdico; e 
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que têm uma alta probabilidade de mortalidade, deve-se o suporte de oxigenação de 

membrana extracorpórea, se disponível. Se a ECMO não estiver disponível na 

unidade em que a criança está recebendo os cuidados, os benefícios potenciais da 

ECMO devem ser comparados com a probabilidade de o paciente tolerar a 

transferência102. 

Sepse grave  e choque séptico foram previamente considerados como contra-

indicações para ECMO103. No entanto, dados mais recentes sugerem que, para os 

pacientes que recebem ECMO, a sobrevivência à alta hospitalar se aproxima de 50% 

no choque séptico refratário pediátrico e 80% para o choque séptico refratário 

neonatal. Por exemplo, em uma pequena série de casos de 23 crianças com choque 

séptico refratário em que a canulação central foi utilizada para alcançar maiores taxas 

de fluxo sangüíneo, 18 (78%) pacientes sobreviveram para serem retirados da ECMO 

e 17 (74%) crianças sobreviveram para alta hospitalar104. Logo as chances de 

sobrevivência em pacientes com terapia convencional isolada são, de qualquer forma, 

muito remotas. 

A terapêutica de troca de plasma (plasmaférese)  foi proposta para pacientes 

com sepse e falência  de múltiplos órgãos, mas seu papel não foi bem estabelecido 

(Categoria III). Além disso, as limitações práticas de inserção de um cateter de grande 

calibre para troca de plasma em crianças pequenas (muitas vezes com coagulopatia 

intravascular disseminada e aumento do risco de hemorragia), os recursos intensivos 

necessários para a troca de plasma, e o potencial em piorar a hipotensão em 

pacientes hemodinamicamente instáveis. Os pacientes limitaram esta terapia em 

sepse grave e choque séptico em pediatria. As decisões sobre o uso de plasmaferese 

em crianças com choque séptico devem ser feitas em acordo com um hematologista 

pediátrico104. 

Uma série de casos e pequenos ensaios relataram um aumento da 

sobrevivência em pacientes pediátricos selecionados104. Por exemplo, um pequeno 

teste de 10 crianças demonstrou um aumento na sobrevivência em pacientes com  

insuficiência de  múltiplos órgãos associados a trombocitopenia (TAMOF) que 

receberam plasmaférese versus os que não recebram105. Neste estudo, os níveis 

baixos da protease de clivagem do fator de von Willebrand, ADAMTS-13, foram 

revertidos com a troca diária de plasma, o que os autores sugeriram como o potencial 

benéfico desta terapia. Até que novos dados estejam disponíveis, a troca de plasma 
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para pacientes pediátricos com sepse, incluindo TAMOF com diminuição da atividade 

ADAMTS-13, continua sendo uma terapia não comprovada. 

A terapia adjuvante com imunoglobulina humana intravenosa (IVIG) foi 

proposta, mas a evidência de benefício em crianças com choque séptico permanece 

inconclusiva. Um teste de IVIG policlonal em 100 crianças com sepse grave mostrou 

uma redução significativa na mortalidade (28 versus 44%), duração da permanência 

nas unidades de terapia intensiva (seis versus nove dias) e menor progressão para 

complicações (8 contra 32%)105,106. No entanto, um estudo multicêntrico mais recente 

de IVIG policlonal em 3493 recém-nascidos que receberam antibióticos para infecção 

grave (suspeita ou comprovada) não encontrou diferença significativa na taxa de 

desfecho primário da morte ou incapacidade maior aos dois anos de idade (risco 

relativo [RR] 1,00; IC 95%, 0,9-1,1)107. A evidência em pacientes adultos com choque 

séptico sugere que a IVIG não possui benefício nessa população107.  

A terapia com corticóide pode ser iniciada em crianças que são refratárias ao 

tratamento com expansão da volemia e resistentes ao uso de catecolaminas, e com 

suspeita ou comprovação de insuficiência da glândula suprarrenal107. 

Sinais e sintomas que podem indicar uma crise adrenal: 

• Hipotensão ou choque, particularmente se desproporcional à doença 

subjacente aparente; 

• Distúrbios eletrolíticos no soro: hiponatremia com ou sem hipercalemia, 

acidose metabólica e hipoglicemia; 

  • Vômitos e diarréia, às vezes com dor abdominal intensa ou febre 

inexplicável, perda de peso e anorexia. 

Qualquer paciente com distúrbios conhecidos de insuficiência adrenal por 

exemplo, hiperplasia adrenal congênita, especialmente se exposto ao estresse107. 

• Outros pacientes que apresentam os sinais acima, especialmente com 

hiperpigmentação ou vitiligo. 

• Pacientes criticamente doentes com choque séptico, que não respondem à 

ressuscitação fluídica e medicamentos inotrópicos neste caso, a crise adrenal pode 

ser causada por hemorragia adrenal bilateral; 

• Pacientes que fizeram tratamento crônico com corticóides, especialmente se 

expostos ao estresse; 

• Pacientes com outras deficiências endócrinas auto-imunes, como diabetes 

mellitus tipo 1, hipotireoidismo ou insuficiência gonadal; 
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• Em RN com os sintomas e sinais acima devem levar em consideração o 

diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita devido a deficiência de 21-hidroxilase ou 

muito raramente outras causas de insuficiência adrenal. 

 Para o tratamento do choque séptico recomenda-se a dose de hidrocortisona 

de 50 a 100 mg / m2 EV.  Caso a área de superfície corporal não esteja disponível, a 

dosagem baseada em idade pode ser usada da seguinte forma107: 

- RNs e crianças pequenas, de zero a três anos: 25 mg EV 

- Crianças de três a 12 anos: 50 mg EV 

- Crianças e adolescentes de 12 anos ou mais: 100 mg EV. 

A necessidade de hemoderivados vai depender da estabilidade do paciente. 

Durante a fase crítica enquanto o paciente não estiver estável, tolera-se hemoglobina 

mínima de 10 (g/dl), porém após a estabilização, tolera-se nível mínimo de 7g/dl107. 

O controle da hiperglicemia em crianças é semelhante aos adultos, aceitando-

se o limite máximo de 180 (mg/dl)107. 
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Tabela1-Oxford Centre for Evicence-based Medicine 2001. 

Todas essas definições foram classificadas por níveis de evidência e graus de 

recomendação. Os níveis de evidência classificados como 1 são ensaios clínicos 

sistemáticos e randomizados108. O grau de recomendação A consiste em estudos 

nível 1 com forte recomendação na escolha, são excelentes para recomendar 

rotineiramente a conduta. Já o grau de recomendação B  consiste em estudos de nível 

2 e 3 ou generalização de estudos de nível 1109. Estudo que recomenda a ação; são 

encontradas evidências importantes no desfecho, e a conclusão é de que há benefício 

na escolha da ação em relação aos riscos do dano. Há evidências razoáveis para 

apoiar a recomendação110. 
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        A administração de uma terapia antimicrobiana de amplo espectro até uma 

hora após o diagnóstico de sepse grave ou choque séptico é nível de evidência 1B; 

ainda se tratando de terapia antimicrobiana temos a reavaliação diária para 

descalonamento quando apropriado, sendo esta também nível de evidência 1B. 

Em relação à avaliação hemodinâmica existe a orientação para ressuscitação 

fluida com cristaloide, nível de evidência 1B e uso de noradrenalina como primeira 

escolha de vasopressor para manter pressão arterial média > 65 mmhg, também nível 

de evidência 1B. 

Noradrenalina atua tanto em receptores adrenérgicos alfa-1 como beta-1, 

produzindo assim vasoconstricção potente, além de um modesto aumento no débito 

cardíaco. Uma bradicardia reflexa geralmente ocorre em resposta ao aumento da 

pressão arterial média, de modo que o efeito cronotrópico suave é cancelado e a 

freqüência cardíaca permanece inalterada ou mesmo diminui ligeiramente. A 

noradrenalina é o vasopressor preferido para o tratamento do choque séptico111. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

           5 METODOLOGIA 

5.1 Local do estudo 

O estudo foi realizado a partir de dados obtidos de prontuários de pacientes 

que permaneceram internados na UTIP com diagnóstico de sepse grave ou choque 

séptico, em um hospital privado terciário na cidade do Rio de Janeiro, Prontobaby 

Hospital da Criança. Este hospital possui programa de Residência Médica 

credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). A UTIP 

estudada possui 10 leitos e atende pacientes de convênios particulares de 0 a 18 anos 

incompletos, com doenças clínicas e cirúrgicas de todas as especialidades, incluindo 

pacientes oncológicos, pacientes submetidos a neurocirurgias, cirurgias cardíacas e 

ortopédicas, grandes queimados, politraumatizados e transferidos de outras UTIps.  

Trabalham nesta unidade dois médicos rotina e um médico plantonista no turno 

diurno, e um médico plantonista no turno noturno. A equipe de enfermagem é 

composta por uma enfermeira plantonista e cinco técnicos de enfermagem mais uma 

enfermeira diarista. Por ano a unidade interna em média 265 pacientes. 

 

5.2  Desenho do estudo 

 

Foi realizado um estudo retrospectivo e longitudinal, com coleta secundária dos 

dados através dos prontuários médicos. Foram incluídas todas as crianças na faixa 

etária de 1 mês a 17 anos e 11 meses, internadas no período do dia primeiro de janeiro 

de 2014 ao dia trinta e um de janeiro de 2016, na UTIp do Hospital Prontobaby, com 

diagnóstico de sepse grave e choque séptico. 

 

5.3 População e amostra 

Para  a amostra de conveniência utilizada, processou-se o levantamento 

estatístico dos pacientes internados na UTIped, através do banco de dados da  

Comissão de Controle de Infecção hospitalar (CCIH) de todos os pacientes internados 

no período. O total de pacientes foi de 530, porém 135 apresentavam diagnóstico de 

sepse grave ou choque séptico e desses 105 preencheram os critérios de inclusão. 

Devido  registro incompleto, 30 pacientes foram excluídos do estudo.  
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5.3.1  Critérios de inclusão 

Foram incluídos no estudo todos os pacientes internados nesta Unidade com 

diagnóstico de sepse grave ou choque séptico no período de primeiro de janeiro de 

2014 até 31 de janeiro de 2016.  

 

5.3.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídos os pacientes que internaram no período selecionado e embora 

tivessem o diagnóstico de sepse grave e choque séptico apresentaram o prontuário 

incompleto impossibilitando o preenchimento da ficha de coleta de dados. 
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5.4 Variáveis e definições 

 

Tabela 2-  Classificação das variáveis do estudo 

Variável Tipo 

Acidose metabólica  Categórica dicotômica 

Aumento sérico do lactato  Categórica dicotômica 

Bradicardia  Categórica dicotômica 

Coleta de hemocultura prévia ao 

ATB 

 Categórica dicotômica 

Critérios para choque séptico Categórica dicotômica 

Desescalonamento de ATB em 72h  Categórica dicotômica 

Diferença entre tax e central  Categórica dicotômica 

Estado nutricional  Categórica 

Evolução para óbito  Categórica dicotômica 

Expansão volêmica na primeira hora  Categórica dicotômica 

Expansão até 20ml/h  Categórica dicotômica 

Expansão de 21 até 40 ml/kg  Categórica dicotômica 

Expansão de 41 até 60ml/kg  Categórica dicotômica 

Frequência respiratória  Categórica dicotômica 

Gênero  Categórica dicotômica 

Hipotensão arterial  Categórica dicotômica 

Idade em meses  Numérica contínua 

Infecção suspeita ou comprovada  Categórica dicotômica 

Leucocitose  Categórica dicotômica 

Leucopenia  Categórica dicotômica 

Oligúria  Categórica dicotômica 

Positividade da primeira 

hemocultura 

 Categórica dicotômica 

Presença de doença cardíaca  Categórica dicotômica 

Presença de doença genética  Categórica dicotômica 

Presença de doença neurológica  Categórica dicotômica 
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Presença de doença pulmonar  Categórica dicotômica 

Presença de duas ou mais insuf.   Categórica dicotômica 

PRISM  Numérica contínua 

Recebeu ATB na primeira hora  Categórica dicotômica 

Taquicardia   Categórica dicotômica 

Temperatura central corporal  Categórica dicotômica 

Uso de colóide  Categórica dicotômica 

Uso de cristalóide  Categórica dicotômica 

Uso de droga vasoativa  Categórica dicotômica 

Uso de noradrenalina como primeira 

opção 

 Categórica dicotômica 
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5.5  Modelo teórico do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características da amostra 
Idade 

Gênero 
Peso 

Doença cardíaca 
Doença neurológica 

Doença genética 
Doença pulmonar 

Quadro clínico 
Temperatura central 

Taquicardia /Bradicardia 
Taquipneia 
Hipotensão 

Oligúria 
Diferença de temperatura  

Choque séptico 
Duas ou mais insuficiências orgânicas 

 

Laboratório 
Leucocitose/Leucopenia 

Infecção suspeita ou comprovada 
Acidose metabólica 

Aumento do lactato sérico 
Coleta prévia de hemocultura 

 
 

Protocolo SSC 
Uso de ATB na 1ª hora 

Descalonamento de ATB até 72 horas 
Expansão de volume na 1ª hora 

Uso de cristaloide / coloide 
Volume total infundido na 1ª hora 

Uso de droga vasoativa 
Uso de noradrenalina como 1ª opção 

 

Óbito/sobrevida 

Escore PRISM 
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5.6 Coleta de dados 

 

Os dados  foram coletados pela própria pesquisadora  através do 

preenchimento de um protocolo de coleta de dados (instrumento de coleta contido no 

apêndice 1), pela análise de prontuários de pacientes que foram internados com 

diagnóstico de sepse grave e choque séptico no período de primeiro de janeiro de 

2014 até 31 de janeiro de 2016.  

As exigências administrativas e éticas da instituição foram respeitadas, 

mantendo o sigilo dos pacientes. Os dados foram coletados pela pesquisadora 

principal para que houvesse uniformidade nas informações. 

 

 5.7 Análise dos dados 

 

O banco de dados foi construído no programa Excel®. A distribuição da variável 

idade foi testada para a normalidade pelo Teste de Shapiro Wilk, que assumiu não ser 

normal, sendo então, usados testes não paramétricos nas análises comparativas. Os 

dados coletados são apresentados na forma de medianas e proporções além dos 

respectivos intervalos de confiança de 95%. Diferenças entre proporções foram 

testadas pelo teste do qui quadrado. O desfecho primário foi a frequência de aplicação 

do protocolo Surviving Sepsis Campaign (recomendações isoladas e em pacote-

bundle). O desfecho secundário foi a ocorrência de óbito. Foi calculada a razão de 

chance para cada  variável explicativa em relação ao desfecho óbito/sobrevida. As 

variáveis foram organizadas em blocos de hierarquia, de acordo com o modelo teórico 

do estudo a saber: 1) características da amostra; 2) quadro clínico; 3) alteração 

laboratorial; construiu-se  um modelo de regressão logística hierarquizada, em blocos, 

para explicar a variável desfecho óbito/sobrevida. As variáveis que na análise 

univariada apresentaram pvalor < 0,20 foram candidatas a compor o modelo, que foi 

ajustado para idade e gênero. A técnica de construção utilizada foi a forward, com a 

inclusão das variáveis uma a uma. Permaneceram no modelo as variáveis que 

mantiveram valor de p<0,10. Trabalhou-se com o programa estatístico Stata versão 

13.0 (Stata Corp LP). Para todas as outras análises, foi considerado significativo o 

valor de p<0,05. 
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5.8 Aspectos éticos 

 

O estudo está de acordo com os artigos 122 a 130 do Código de Ética Médica 

e com a resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde  que regulamenta os 

aspectos éticos no Brasil de pesquisas envolvendo seres humanos. Foi aprovado em 

seis de junho de 2017 pelo CEP  da UFF, CAAE 65889617.2.000.5243 e pela Direção 

Médica e Comitê de Ética Médica  do Hospital Pronto Baby. 

 Os prontuários foram solicitados ao arquivo médico do hospital. O projeto 

utilizou dados secundários retrospectivos extraídos do prontuário médico dos 

participantes da pesquisa, portanto houve alguns riscos potenciais, como de 

exposição de dados pessoais ao extrair informações do prontuário médico. Esses 

riscos foram minimizados pela pesquisadora responsável pela coleta de dados, 

garantindo a confiabilidade da identidade dos participantes. Não houve interferência 

na conduta desta Unidade. As informações obtidas relacionadas a estes pacientes 

foram utilizadas única e exclusivamente nesta pesquisa.  

O Termo de Assentimento Livre e Esclarecido é de suma importância uma vez 

que a pesquisa foi feita com crianças e adolescentes todos menores de idade, porém 

os pacientes que participaram da pesquisa apresentaram diagnóstico de sepse grave 

ou choque séptico, portanto em estado grave, sedados e em sua maioria intubados. 

Foi aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os responsáveis 

pelos menores e o Termo de Assentimento, no caso de durante a coleta de dados os 

pacientes se apresentarem internados novamente. 
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5.9 Orçamento 

A pesquisa foi realizada sem financiamento externo. Não houve quaisquer ônus 

para os pacientes ou para a instituição estudada. 

 

 

6 RESULTADOS 

No período estudado foram incluidas 105 crianças, com idades que variaram 

de 1 a 197 meses. As características da amostra encontram-se na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3. Características da amostra. Rio de Janeiro, 2014-2016. 

variável mediana 1º e 3º quartis 

Idade em meses  37 9-111 

Escore PRISM 3 1,87-9,11 

 Frequência(%) IC 95% 

Gênero masculino  59 46,165-65,856 

Baixo peso 9,52 3,994-15,648 

Doença cardíaca sim  6,67 2,125-12,023 

Doença neurologica sim  10,48 4,662-16,817 

Doença genética sim  11,43 5,346-17,971 

Doença pulmonar sim  1,9 0,231-6,711 

 

Em relação ao quadro clínico de apresentação, foi observada ocorrência de 

distermia em 104/105 (99%), taquicardia/bradicardia em 88/105 (83,8%), taquipneia 

em 81/105 (77,2%), hipotensão em 49/105 (46,7%), oligúria em 19/105 (18,1%), 

diferença de temperatura central e periférica em 105/105 (100%), choque septico em 

52/105 (49,6%), duas ou mais insuficiências orgânicas em 105/105 (100%). Dos 

pacientes com hipotensão arterial, todos os 49 preenchiam critério para choque 

séptico. Três pacientes com critérios de choque séptico não apresentavam hipotensão 

arterial. 

Dos 105 pacientes estudados 3 apresentaram doença hematológica de base 

(leucemia) e nenhum evoluiu para óbito, e 6 apresentaram cardiopatia congênita, 

desses  2 evoluíram para óbito.  
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Cem por cento das crianças tinham infecção suspeita ou comprovada. A 

hemocultura foi colhida previamente ao inicio do tratamento antimicrobiano em 87/105 

(82,9%) crianças. De todas as hemoculturas colhidas, 18/105 (17,1%) foram positivas 

Outras alterações laboratoriais encontram-se na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Alterações laboratoriais na amostra.Rio de Janeiro, 2014-2016. 

variável Frequência(%) IC 95% 

Leucocitose/leucopenia sim  93,4 80,887-93,953 

Acidose metabólica sim  40 28,791-48,089 

Aumento do lactato sérico  29,6 19,340-37,201 

 

  

A avaliação da adesão a cada recomendação isolada do protocolo do SSC 

pode ser observada na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Adesão ao protocolo da Surviving Sepsis Campaign na amostra. Rio 

de Janeiro, 2014-2016. 

variável n/total, frequência (%) IC 95% 

Uso de antibiótico na 1ª hora 72/105 (68,57) 54,832-73,835 

 Desescalonamento de 

antibiótico até 72 horas 

3/72 (4,16) 0,867-11,697 

Expansão de volume na 1ª hora 65/105 (61,90) 49,022-68,549 

 Volume total infundido (ate 20 

ml/kg) 

33/65 (50) 38,067-63,399 

 Volume total infundido (de 21 

a 40 ml/kg) 

20/65 (30,76) 19,910-43,477 

 Volume total infundido (mais 

de 40 ml/kg) 

12/65 (18,46) 11,101-31,768 

 Uso de solução cristaloide 65/65 (100) 91,723-99,961 

Uso de solução coloide - - 

Uso de droga vasoativa 55/105 (52,38) 39,620-59,454 

 Uso de noradrenalina como 

1ª opção 

16/55 (29) 17,629-42,898 
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Os pacientes que apresentaram hipotensão proporcionalmente foram mais 

submetidos a expansão na 1ª hora, volumes maiores que 20 ml/kg, solução cristaloide 

e aminas, sendo outras aminas mais usadas qua a noradrenalina. Estas intervenções 

encontram-se na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Intervenções de suporte circulatório realizadas nos pacientes 

hipotensos, na amostra. Rio de Janeiro, 2014-2016. 

 Hipotensão 

         sim                       não 

Pvalor* 

Expansão 1ª hora      sim 

                                  não 

39 

10 

26 

30 

<0,001 

Volume até 20 ml/kg sim 

                                  não 

14 

35 

19 

37 

0,555 

Volume de 21-40 ml/kg      sim 

                                         não 

14 

35 

6 

50 

0,020 

Volume > 40 ml/kg    sim 

                                  não 

12 

37 

1 

55 

<0,001 

Uso de cristaloide     sim 

                                  não 

39 

10 

26 

30 

<0,001 

Uso de aminas          sim 

                                  não 

46 

3 

9 

47 

<0,001 

Uso de noradrenalina sim 

                                    não 

13 

36 

3 

53 

0,003 

*teste qui quadrado 

Para avaliar com mais propriedade o protocolo do Surviving Sepsis Campaign 

foi avaliada a combinação uso de antibiótico na 1ª hora, uso de noradrenalina como 

1ª escolha e expansão com cristaloide como uma estratégia combinada (bundle) para 

estes pacientes. Somente 11/105 (10%) dos pacientes receberam as três 

intervenções como pacote de medidas para sepse/choque séptico.  

Na amostra, 13 (12,38%) pacientes evoluíram para óbito. Foi observada maior 

chance de evolução para óbito nos pacientes com doença pulmonar, maior escore 
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PRISM, hipotensão arterial, oligúria, choque séptico, leucocitose/ leucopenia, acidose 

metabólica, aumento do lactato sérico, expansão com volume de 21 a 40 ml/kg, uso 

de aminas e uso de noradrenalina. As medianas do escore PRISM entre os 

sobreviventes e óbitos foram 6 e 20, respectivamente (Grafico 1).  

 

Grafico 1. Comparação das medianas do escore PRISM entre 

óbitos/sobreviventes. Rio de Janeiro, 2014-2016. 

 

 
0=sobreviventes; 1=óbito. Mann-Whitney (p<0,001) 
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A comparação entre as variáveis e a ocorrência de óbito encontra-se na Tabela 

7. 

Tabela 7. Razões de chance para a evolução para óbito e as variáveis analisadas, na 

amostra. Rio de Janeiro, 2014-2016. 

variável Razão de 

chance 

IC 95% P valor 

Dç cardiaca 3.16 0.546-18.309 0,199 

Dç neurologica 0.68 0.801-5.825 0,728 

Dç genética 1.49 0.288-7.712 0,480 

Dç pulmonar 6.29 3.870-12.383 <0,001 

Baixo peso  1.90 0.358-10.162 0,448 

Escore PRISM 1.09 1.036-1.154 0,001 

Taqui/bradicardia 2.52 0.306-20.838 0,389 

Taqui/bradipneia 4.00 0.492-32.464 0,194 

Hipotensão arterial 17.83 2.223-143.086 0,007 

Oligúria  7.77 2.233-27.089 0,001 

Choque septico 15.60 1.946-125.022 0,010 

Leucocitose/leucopenia 6.53 3.647-11.721 <0,001 

Infecção suspeita/comprovada 0.266 0.022-3.168 0,295 

Acidose metabolica 4.14 1.183-14.536 0,026 

Aumento lactato serico 4.80 1.427-16.143 0,011 

Hemocultura positiva 1.54 0.378-6.268 0,547 

 

O modelo de regressão logística considerando a variável desfecho óbito 

(1=sim/0=não) segundo as variáveis explicativas encontra-se na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Modelo de regressão hierarquizada dos fatores associados a 

ocorrência de óbito. Rio de Janeiro, 2014-2016. 

 

variáveis Odds ratio pvalor IC 95% 

Escore PRISM 1.08 0,090 0.980-1.191 

Hipotensão arterial 16.46 0,052 0.976-277.818 

Modelo ajustado para idade e gênero. 
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7 DISCUSSÃO 

 

A amostra observada apresentou mediana de idade de 37 meses e predomínio 

do gênero masculino (59%), com 90,48% dos pacientes eutróficos. Estes resultados 

se aproximam a estudos de 2012 e 2015 sobre sepse em crianças3.  Ao internarem 

na UTIp os pacientes preencheram um escore de gravidade PRISM que apresentou 

uma mediana de 3. A frequência de morbidades (30%) também foi semelhante, o que 

refletiu o perfil clÍnico da UTIp em geral, bem como as características clinicas10,11. As 

comorbidades avaliadas refletem as características do serviço no qual o estudo foi 

realizado, que era uma UTIp com perfil geral de admissões de doenças clínicas 

adquiridas na comunidade 3. 

O estudo mostrou que 99% dos pacientes apresentou distermia e 93,33% 

apresentou  leucocitose/ leucopenia. Essas duas alterações, uma clínica e a outra 

laboratorial são essenciais para o diagnóstico de sepse, e tiveram uma 

representatividade importante na amostra22.  A acidose metabólica esteve presente 

em 40% dos pacientes e é um relevante marcador de má perfusão tecidual, e 

disfunção do sistema cardiovascular; essa manifestação clínica encontrada 

apresentou perfil semelhante aos demais estudos95,123. 

De todos os pacientes estudados 82,86% tiveram a hemocultura coletada antes 

do início do antibiótico, mostrando que na maioria dos casos foi seguida esta 

orientação do SSC, e destas 17,14% apresentaram positividade na primeira amostra  

o que se mostra inferior a  valores encontrados na literatura (30%)120. Uma explicação 

possível para isto é a existência de diferentes técnicas de analise de hemocultura, 

resultando em sensibilidades diferentes.  

Do total da amostra 52 pacientes tiveram o diagnóstico de choque séptico e 

desses apenas 3 não apresentaram hipotensão, o que foi compatível com a clínica 

mais comum do choque séptico em pediatra119. 

Mais da metade das crianças (68,57%) receberam antibioticoterapia na 1ª hora, 

número superior a outro estudo de 2012 (59,54%)10. Embora quando questionados, 

os profissionais de saúde afirmem que administrariam antibióticos oportunamente, na 

prática sabemos que existem barreiras que tornam este número aquém do desejado, 

que seria 100%. Considerando esta meta, ainda existe 31,43% de oportunidade de 

melhoria, na unidade estudada. Dentre o total de 72 pacientes, apenas 3 foram 
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submetidos ao desescalonamento de antibiótico nas primeiras 72 horas (4,1%) o que 

difere do apresentado nos atuais estudos10. A gravidade dos casos interfere na 

decisão de descalonar a antibioticoterapia. Porém, esta decisão deve ser tomada, com 

base nos resultados de culturas colhidas. 

Este estudo mostrou que 61,9% das crianças receberam ressuscitação fluida 

na primeira hora; dessas apenas 18,46% atingiu a meta de 40ml/kg ou mais. Alguns   

estudos recentes com o objetivo de avaliar a taxa de mortalidade de crianças com 

sepse grave e choque séptico em relação ao tempo de expansão da volemia e aos 

tratamentos recebidos demonstraram que os pacientes com choque séptico que 

receberam menos que 20ml/kg de expansão da volemia na primeira hora, tiveram a 

taxa de mortalidade de 73%118.  Também, apresentaram que em 50% dos pacientes 

que receberam volume na primeira hora, esse volume foi menor que 20 ml/kg. Já 

naqueles que receberam mais que 40ml/kg de expansão da volemia na primeira hora 

a  mortalidade foi de 33%. Quando o início do tratamento ocorreu dentro da primeira 

meia hora após o diagnóstico, a redução do óbito foi de 40% em comparação com o 

início de tratamento após 60 minutos. Esse mesmo estudo demonstrou que a 

expansão da volemia precoce foi associada à redução da taxa de mortalidade em até 

3 vezes118.  Diante desses dados observamos que a ressuscitação fluida é uma 

abordagem que precisa ser melhorada na UTIp estudada, uma vez que apresenta 

impacto importante já pre estabelecido na literatura, reduzindo a evolução para óbito. 

Um dado interessante observado na ressuscitação fluida foi quanto a solução 

utilizada. De todos os pacientes que receberam fluidos na primeira hora 100% 

receberam cristalóide, o que mostra um excelente resultado quando avaliamos 

adesão ao SSC. Atualmente, não há estudo somente com crianças capaz de avaliar 

com segurança a eficácia global de colóides versus cristalóides como fluidos de 

ressuscitação. Na ausência de tal ensaio, a melhor evidência atual para a escolha do 

fluido para crianças gravemente doentes na UTIp vem de metanálises de uma série 

de estudos heterogêneos, na maioria dos quais foram recrutados quase 

exclusivamente adultos, além de um pequeno número de estudos prospectivos 

randomizados, controlados e bem conduzidos, de reposição hídrica em crianças com 

doença febril, perfusão prejudicada, realizados em ambientes com recursos limitados 

de saúde 112,113,114. 

Estudos randomizados e controlados de reposição hídrica em crianças com 

choque pelo dengue não mostraram diferença entre o uso de soluções cristalóides e 
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colóides para a ressuscitação inicial. Já em crianças com malária grave, dois estudos 

com indivíduos tratados com albumina ou solução de gelatina para a ressuscitação 

inicial demonstraram redução no déficit de base, maior resolução do choque e redução 

da mortalidade, motivando sua reprodução em grande escala para confirmar ou refutar 

esses resultados, incluindo outros cenários 115,116. 

Um estudo multicêntrico comparou o uso do cloreto de sódio 0,9% com a 

albumina 4 % na expansão da volemia, nos pacientes com sepse grave e choque, 

sem diferenças conclusivas nos subgrupos predefinidos em relação à mortalidade;  

porém, o estudo verificou uma melhor evolução clínica dos pacientes com sepse grave 

que fizeram uso de albumina..117  Mesmo diante  de alguns estudos que apresentem 

resultados distintos, a orientação do SSC é o uso do cristalóide como nível de 

evidência 1B. 

Algumas crianças necessitaram do suporte de drogas vasoativas, o que 

representou um total de 55 (52,3%) pacientes, e 29% receberam noradrenalina como 

primeira escolha. A literatura por muito tempo mostrou que a noradrenalina 

apresentava por vezes um risco pela vasoconstricção excessiva, porém estudos 

recentes demonstram que a mesma seria a melhor opção de droga vasoativa em 

pacientes com essa sepse grave e choque séptico. Sendo assim, nessa UTIp o uso 

de noradrenalina pode ser otimizado pela equipe como primeira opção.121 

No presente estudo, os pacientes que receberam a SSC foram aqueles mais 

graves, com maior escore PRISM. Alem disso, o estudo foi retrospectivo, o que limita 

as conclusões acerca dos resultados da intervenção, uma vez que os grupos não 

foram balanceados. Para avaliar o impacto destas intervenções na redução do óbito 

sugerimos estudos do tipo ensaio clínico randomizado ou série temporal interrompida 

com implementação de bundle. 

O presente estudo analisou as intervenções hemodinâmicas da SSC 2012 nas 

crianças que preencheram critérios de choque séptico; podemos dizer que a 

ressuscitação fluida na 1ª hora, apesar de frequente (78,84%) ainda evidencia 

oportunidade de melhoria de 21,16%. Destaca-se o uso de cristaloide,  porém a 

volumes aquém dos preconizados; somente 23,07% receberam de 41 a 60 ml/kg de 

expansão na 1ª hora, enquanto que 90,38% receberam droga vasoativa nesse 

momento. Destes, 27,65% receberam noradrenalina como 1ª opção. Isto sugere que 

crianças receberam drogas vasoativas precocemente, sem a expansão volumétrica 

necessária, resultado que se assemelha a outro estudo10.  
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Tem sido sugerido que as barreiras para implementação destas intervenções 

sejam a falta de acesso venoso adequado, a falta de reconhecimento precoce do 

choque e o não uso de protocolos. A estratégia combinada (bundle) poderia 

potencializar o impacto destas intervenções. No presente estudo, a combinação de 

três estratégias resultou em apenas 10% de adesão. A literatura tem sugerido o pacote 

com cinco medidas: reconhecimento precoce do choque séptico, acesso vascular, 

administração de volume intravenoso em bolo, antibioticoterapia e drogas vasoativas 

quando necessário, na 1ª hora12,14.  

Do total de 65 pacientes que receberam expansão na primeira hora, 39 

estavam hipotensos e 26 não apresentavam hipotensão. A orientação de recentes 

estudos para suporte clinico nesses pacientes é o reconhecimento precoce do 

distúrbio circulatório, justamente quando o paciente ainda não apresenta  hipotensão. 

Logo, o estudo mostrou uma identificação clínica rápida nas alterações 

microcircuatórias, conforme é orientado124. Porém  dentre os pacientes clinicamente 

hipotensos, 20% não recebeu volume dentro na primeira hora de diagnóstico. Estudos 

que avaliam a terapêutica em pacientes pediátricos com sepse grave e choque séptico 

identificam a dificuldade de acesso venoso como a principal barreira para a 

fluidoterapia27. Nesse estudo, esses fatores não foram avaliados.No período de coleta 

dos dados não havia protocolo institucional para abordagem das crianças com sepse 

grave e choque séptico, embora as medidas do SSC sejam trabalhadas em cursos de 

capacitação para reanimação cardiopulmonar. 

 Dos 26 pacientes sem hipotensão que receberam volume na primeira hora, em 

73% esse volume foi menor que 20 ml/kg, 23% entre 21 a 40 ml/kg e apenas 4% maior 

do que 40 ml/kg.  Esse achado é compatível com a literatura uma vez que como os 

pacientes ainda estavam compensados (sem hipotensão), em geral apresentaram 

uma resposta clínica com menos volume.124 

 Dos 56 pacientes que apresentaram pressão arterial normal, 9 receberam 

aminas e desses 3 (33,3%) receberam  noradrenalina como primeira opção124. Do 

total da amostra, 49 pacientes apresentaram hipotensão; desses, 39 receberam 

fluidoterapia dentro da primeira hora. Somente 12 pacientes receberam > 40ml/kg na 

primeira hora. Do total de 49 pacientes hipotensos, 46 necessitaram de amina 

(93,8%). Conclui-se que a fluidoterapia não foi otimizada nesse grupo de  pacientes 

hipotensos, conforme orienta a literatura124.  



66 
 

Neste estudo, foi feita avaliação  de todas as variáveis e a razão de chances 

de evolução para óbito. Dentre as doenças de base, a doença pulmonar foi a que 

apresentou maior OR (6,29) com valor de p<0,001, estando então mais associada a 

óbito. A variável clinica que se mostrou maior preditora de óbito foi a hipotensão 

arterial que apresentou OR (17,83) com p<0,007, compatível com demais estudos.13    

O papel das comorbidades no prognóstico ainda é questionado13. Neste estudo 

a presença de doença pulmonar esteve mais associada ao óbito (OR 6,29). É possível 

que outras variáveis preditoras de óbito possam explicar esta associação 

(confundimento).  

Os pacientes que evoluíram com choque séptico também apresentaram maior 

chance 15,6 vezes de evoluir para óbito do que os demais que apresentaram clínica 

de sepse grave. Entre as alterações laboratoriais, as que mais se mostraram 

relevantes para um pior prognóstico (evolução para óbito) foram 

leucocitose/leucopenia com (OR 6,53), aumento de lactato sérico (OR 4,8) e acidose 

metabólica (OR 4,14), também se destacam em demais estudos.13  

 O escore PRISM é um marcador de gravidade durante a internação na UTIp, 

no estudo foi associado a maior chance de óbito (OR 1,09) o que também é mostrado 

na literatura122. 

A mortalidade encontrada (12,38%) se assemelha a reportada pela literatura, 

em crianças com sepse grave/choque séptico. Foi observada uma   frequência maior 

de óbito em crianças com maior pontuação em escore de gravidade e naquelas com 

choque séptico, podendo chegar a ¼ dos casos, segundo a literatura10,12. 

 Os fatores associados a ocorrência de óbito (hipotensão arterial, maior escore 

PRISM, oligúria, choque séptico, leucocitose/leucopenia, acidose metabólica, 

aumento do lactato sérico) também são reconhecidos como prognósticos em outros 

estudos13. Entretanto, a análise conjunta destes fatores revelou a força das variáveis 

escore PRISM e hipotensão, como pode ser observado no modelo de regressão 

logística construído no presente estudo. Sabemos que muitas destas variáveis estão 

relacionadas entre si e desta forma, a analise multivariada ganha destaque como 

forma de exploração destas relações. 

Este estudo não teve como meta apontar falhas; ao contrário, buscou-se 

identificar oportunidades de melhoria no atendimento a criança com sepse grave e 

choque séptico em uma UTIp. Além disso, procurou-se analisar os fatores 

possivelmente associados a ocorrência de óbito nestes pacientes.  
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Os resultados deste trabalho sinalizam para a necessidade de implementação 

de um protocolo combinado (bundle) de abordagem à criança com sepse  e choque 

séptico, conforme recomendado por especialistas15. Após este estudo, um protocolo 

institucional foi instituído para abordagem  da sepse grave e choque séptico, na UTIp 

analisada. 

 

 

 

8  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Como outros estudos, essa pesquisa também apresentou as suas limitações: 

 Desenho retrospectivo com ausência de dados uniformes nos registros 

médicos e da enfermagem, podendo causar vieses de informação; 

 Estudo de caráter individual representando uma unidade particular. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir com o presente estudo que na UTIp estudada as crianças com 

sepse grave e choque séptico: 

 mais da metade (68,57%) receberam antibioticoterapia de amplo 

espectro dentro da primeira hora;   

 dos 72 pacientes que receberam antibiótico na primeira hora, 3 (4,1%) 

foram descalonados nas primeiras 72 horas; 

 55 (52,3%) receberam droga vasoativa; destes, 29% receberam 

noradrenalina como primeira escolha; 

  65 (61,9%) receberam expansão volêmica na primeira hora; destes, 

todos receberam solução cristalóide (100%), 50% receberam até 

20ml/kg, 30,76% receberam de 21 ate 40 ml/kg e 18,46% receberam 

mais do que 40 ml/kg; 

 11 (10%) dos pacientes receberam as três intervenções como pacote de 

medidas para sepse/choque septico.  
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE 1 - PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS 
 
  

  
1) Idade:  _____ meses. 
 
2) Gênero:  □ feminino      □ masculino 
 
3) Peso- se menor que 6 anos: (avaliação realizada pelo Z escore) 
 
 □     muito baixo peso para idade; 
 □     baixo peso para idade; 
 □     peso adequado para idade 
 □     peso elevado para idade. 
 
     Peso para ≥ 6 anos: ( avaliação realizada pelo IMC) 
 □      baixo peso 
 □       eutrófico 
 □       sobrepeso 
 □       obeso 
 
 
4) Critérios para sepse grave:      □ SIM                      □NÃO   
 
      #    temperatura central do corpo maior que 38,5 ou menor que 36°C; 
             □ SIM                             □ NÃO 
 
       # taquicardia (frequência cardíaca maior que 2 desvios padrão acima do normal  
para idade) persistente e inexplicada por mais de meia hora até 4 horas. 
  Crianças com menos de 1 ano,bradicardia . 
          □ SIM                             □ NÃO 
 
      # frequência respiratória média maior que dois desvios padrão acima do normal  
para idade ou ventilação mecânica. 
          □ SIM                             □ NÃO 
 
      # contagem de leucócitos elevada ou reduzida para a idade (que não seja  
leucopenia induzida por quimioterapia) ou maior que 10% de neutrófilos imaturos. 
          □ SIM                             □ NÃO 
 
     # Infecção suspeita ou comprovada. 
         □ SIM                             □ NÃO 
 
    # Apresenta duas ou mais insuficiências orgânicas. 
         □ SIM                             □ NÃO 
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5) Critérios para choque séptico:         □ SIM                             □ NÃO 
 
 
      #    hipotensão arterial (PAS* menor que percentil 5 para idade ou PAS menor 
que  
2 desvios padrão abaixo do normal para idade) ou necessidade de medicação  
vasoativa para manter a PA na faixa de normalidade.               
             □ SIM                             □ NÃO 
 
ou duas das seguintes características de perfusão orgânica inadequada: 
    # acidose metabólica inexplicada com déficit de base maior que 5 mEq/L. 
           □ SIM                             □ NÃO 
 
#  aumento dos níveis de lactato arterial maior que 2 vezes o limite superior de  
normalidade. 
          □ SIM                             □ NÃO 
 
   # oligúria – débito urinário menor que 0,5 ml/;kg por hora (tempo de enchimento  
capilar prolongado maior que 2 segundos). 
          □ SIM                             □ NÃO 
 
   # diferença entre a temperatura central e periférica maior que 3. 
         □ SIM                             □ NÃO 
 
 
 
6) Comorbidades- 
      # doença genética-    □ SIM                     □ NÃO 
      # neurológica-            □ SIM                     □ NÃO 
      # cardíaca-                □ SIM                     □ NÃO   
       # pulmonar-               □ SIM                     □ NÃO  
 
 
7) Recebeu antibiótico venoso até a primeira hora do diagnóstico. 
      □ SIM                     □ NÃO   
 
 
  8)  Houve desescalonamento do antibiótico dentro das primeiras 72 horas. 
      □ SIM                     □ NÃO   
 
  9) Coleta de hemocultura prévia ao início do antibiótico venoso. 
       □ SIM                     □ NÃO   
 
 10)  Positividade da primeira hemocultura coletada após o diagnóstico. 
       □ SIM                     □ NÃO  
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11)  Se houve expansão volêmica dentro na primeira hora do diagnóstico. 
       □ SIM                     □ NÃO   
 
      *até 20ml/kg-                   □ SIM                     □ NÃO   
      *de 21 até 40 ml/kg -       □ SIM                     □ NÃO   
      *de 41 até 60 ml/kg-        □ SIM                     □ NÃO  
 
 
 
12)  Qual a solução usada para expansão volêmica: 
       □ cristalóide                            □colóide. 
 
13) Uso de droga vasoativa após diagnóstico.  
       □ SIM                     □ NÃO   
 
14) Noradrenalina foi a primeira escolha de droga vasoativa. 
       □ SIM                     □ NÃO 
 
15) Evolução clínica: 
       □ Alta                    □ Óbito 
 
16) PRISM _____ 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1- Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da  

Universidade Federal Fluminense. 
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ANEXO 2- Declaração de anuência do diretor do Hopsital Pediátrico Pronto 

Baby. 

 

 



96 
 

ANEXO 3- Escore pediátrico com índice de risco de óbito( PRISM) 

Variáveis Variação de acordo com a idade Pontos 

PA sistólica (mmHg) Lactente                                         Crianças maiores 

130-160                150-200 

55-65                    65-75 

>160                     >/=200 

40-54                    50-64 

<40                       <50 

 

2 

2 

6 

6 

7 

FC (bpm) Lactente              Crianças maiores 

>160                      >150 

<90 <80                <80 

 

4 

4 

FR (irpm) Lactente                                        Crianças maiores 

61-90                   >150 

>90                        >90 

Apnéia                   Apnéia 

 

1 

5 

5 

PA diastólica (mmHg) Todas as idades 

>100 

 

6 

PaO2/FiO2 Todas as idades 

200-300 

<200 

 

2 

3 

PaCO2 (mmHg) Todas as idades 

51-65 

>65 

 

1 

5 

ECG Todas as idades 
<8 

 

6 

Reações pupilares Todas as idades 

Anisocóricas 

Dilatadas fixas e dilatadas 

 

4 

10 

PT/PTT Todas as idades 

>1,5 x controle 

 

2 
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Bilirrubina total 

(mg/dL) 

Maiores de um mês 

>3,5 

 

6 

Potássio (mEq/L) Todas as idades 

3,0-3,5 

6,5-7,5 

<3,0 

>7,5 

 

1 

1 

5 

5 

Cálcio (mg/dL) Todas as idades 

7,0-8,0 

12,0-15,0 

<7,0 

>15,0 

 

2 

2 

6 

6 

Glicemia (mg/dL) Todas as idades 

40-60 

250-400 

<40 

>400 

 

4 

4 

8 

8 

Bicarbonato (mEq/L) Todas as idades 

<16 

>32 

 

3 

3 

Fonte: Adaptado de Ferreira etal (2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


