
CLÁUDIO FLAUZINO DE OLIVEIRA 

Impacto do tratamento precoce guiado por 

metas sobre a morbidade e mortalidade 

da sepse grave e do choque séptico em crianças 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de Doutor em Ciências 

Área de concentração: Pediatria 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Juan Troster 

SÃO PAULO 
2008 



 

 iii 

DEDICATÓRIA 

Aos meus avós, Rubão e Julieta, pelo maravilhoso exemplo de vida. 

Aos meus pais, Nelson e Cidinha, por todo esforço e dedicação na formação 

dos filhos e pelo amor com que construíram nossa família. 

À minha esposa Débora, doce companheira de momentos maravilhosos e 

fonte inesgotável de inspiração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para meus filhos Diogo e Otávio 
 

 



 

 iv 

AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Dr. Eduardo Juan Troster, pelo incentivo, estímulo e 

orientação. Um amigo em todas as horas e uma grande inspiração. Mais que 

orientador, um exemplo de pessoa e raríssimo executor da tríade ensino, 

assistência e pesquisa. 

Ao Prof. Dr. Flávio Adolfo Costa Vaz, pelo estímulo em todos os 

momentos e pela amizade desde o terceiro ano da Faculdade de Medicina 

da USP. 

À Profa. Dra. Thelma Suely Okay, por todo o apoio científico, pela 

incrível visão acadêmica, pelo auxílio na mudança de programa e pelos 

múltiplos puxões de orelha que mereci receber durante o decorrer desta pós-

graduação. 

Ao Prof. Dr. Cláudio Leone, por sua qualificada orientação na análise 

estatística. 

Ao Dr. Crésio Romeu Pereira, pelo auxílio no elaboração do protocolo 

do estudo. 

Ao Dr. Joseph A. Carcillo e ao Dr. Emanuel P. Rivers, pela valiosa 

contribuição na análise dos resultados e na redação do artigo publicado no 

Intensive Care Medicine. 



 

 v 

Aos médicos assistentes das UTIs do ICr e HU: Dr. Hélio Kimura, Dr. 

Daniel Katayama, Dr. Artur F. Delgado, Dr. W. Jorge Kalil Filho, Dra. Lucília 

Santana Faria, Dra. Paula Perez Domingues, Dra. Denise Varella Katz, Dra. 

Maria Thereza de Cordes Cabêdo, Dra. Marta Pessoa Cardoso, Dr. Jaques 

Sztajnbok, Dr. Sérgio Sztajnbok, Dr. Clécio Pereira Barbieri, Dra. Flávia F. 

Panico, Dra. Flávia A. Krepel Foronda, Dr. Albert Bousso, Dr. José Eduardo 

Fernandes, Dra. Iracema Fernandes, Dra. Andréa Cordeiro Ventura, Dr. Shieh 

Huei Shin, Dra. Patrícia Góes, Dra. Daniela Carla de Souza, Dra. Eliane 

Barreira, por meu aprendizado em terapia intensiva, pela colaboração durante 

os anos de preceptoria e pela valiosa contribuição na condução do estudo. 

Aos Drs. Artur, Jaques, Albert, José Carlos e Andréa pela grande 

estímulo à produção científica. 

Ao Dr. João Fernando e ao Dr. Flávio Sá, preceptores que me 

antecederam na UTI, pela amizade e por terem sido dos poucos que 

acreditaram na possibilidade da coexistência de preceptoria e pós-

graduação senso estrito. 

Aos R2 e R3, pela colaboração na obtenção dos dados e exames, e 

especialmente a Débora Scordamaglia Flauzino de Oliveira, Graziela de 

Araújo Costa, Adriana Gottschald e Juliana Del Grossi Moura pelo registro 

dos dados e condução do estudo com todo o rigor necessário. 

Às equipes de enfermagem das unidades de emergência, enfermarias 

e unidades de terapia intensiva pediátrica do ICr e do HU, pelo inestimável 

auxílio e pela compreensão durante todo o estudo. 



 

 vi 

Aos médicos assistentes, preceptores e residentes dos 

departamentos de emergência e enfermarias do ICr e HU, pela colaboração 

imprescindível na inclusão de pacientes e na condução inicial dos casos. 

À Milene Ribeiro Rocha e Nivaldo Lira Rocha, por todo apoio, 

amizade e bom humor. 

À bibliotecária Mariza Umetsu, pelo auxílio com a bibliografia. 

Às secretárias Adriana Trindade Bezerra, Denise Terezinha Costa e 

Solange Ribollo Bastieri Seródio, por todo o apoio e paciência. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 

pelo apoio financeiro dado a esta pesquisa (processo nº 04/07949-7). 

À Edwards Lifesciences, pela disponibilização dos monitores 

utilizados durante o período do estudo. 

Aos meus colegas da panela 9: Rodrigo (Digão), Otávio, Fábio (Pêlo), 

Rubens, Kawai, Antonio Eduardo (Dudu), Pedro Ming, Marcos (Casca), Caio, 

Ranieri, Thiago (Ursão), Renzo, Ronald (Coxa) e Luis Emílio, pela infinita 

amizade e pelo espírito iniciado nos primórdios da Faculdade de Medicina. 

Aos meus irmãos, pela amizade de sempre, e aos meus primos e tios, 

pela convivência em família e o futebol nos finais de semana. 

Aos pais e às crianças que compuseram esta casuística. 

  



 

 vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta publicação: 

 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors (Vancouver) 

 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Serviço de Biblioteca e Documentação. 

Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. Elaborado por Anneliese Carneiro 

da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely 

Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 2ª ed. São Paulo: Serviço de Biblioteca e Documentação; 2005. 

 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in Index Medicus. 



 

 viii 

SUMÁRIO 

Lista de abreviaturas 
Lista de quadros 
Lista de figuras 
Lista de tabelas 
Lista de gráficos 
Resumo 
Summary 
 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 01 
1.1 Cenário ............................................................................................. 02 
1.2 Epidemiologia ................................................................................... 03 
1.3 Definições ......................................................................................... 05 
1.4 Tratamento - Fluxograma e Evidências .............................................. 12 
1.5 Disfunção Cardíaca .......................................................................... 19 
1.6 Saturação Venosa Central de Oxigênio e Terapia Guiada por Metas .. 23 

2 OBJETIVOS ............................................................................................... 28 
2.1 Objetivo Geral ................................................................................... 29 
2.2 Objetivos Específicos ........................................................................ 29 

3 MÉTODOS ................................................................................................ 31 
3.1 Aprovação do Estudo ........................................................................ 32 
3.2 População Estudada ........................................................................... 32 
3.3 Randomização .................................................................................... 33 
3.4 Intervenção ......................................................................................... 34 
3.5 Variáveis ............................................................................................. 38 
3.6 Análise Estatística ............................................................................. 39 
3.7 Apoio ................................................................................................. 40 

4 RESULTADOS ........................................................................................... 41 

5 DISCUSSÃO .............................................................................................. 53 
5.1 Limitações do Estudo ........................................................................ 74 

6 CONCLUSÕES ........................................................................................... 77 

7 ANEXOS ................................................................................................... 79 

8 REFERÊNCIAS .......................................................................................... 98 

 



 

 ix 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACCM - “American College of Critical Care Medicine” 

ATP - Adenosina trifosfato 

CA - Califórnia 

CAPPesq - Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

DO2 - Oferta de oxigênio 

DP - Desvio padrão 

DVA - Droga vasoativa 

ECMO - “Extracorporeal membrane oxygenation” 

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

FiO2 - Fração inspirada de oxigênio 

Hb - Hemoglobina 

HR - “Hazard ratio” 

HU-USP - Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 

IC - Índice cardíaco 

ICr-FMUSP - Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo 

INR - “International normalized ratio” 

MODS - “Multiple organ dysfunction syndrome” 

O2 - Oxigênio 

OR - “Odds ratios” 

PALS - “Pediatric Advanced Life Support” 

PAM - Pressão arterial média 

PaO2  Pressão parcial de oxigênio no sangue arterial 

PDE - Fosfodiesterase 

PELOD - “PEdiatric Logistic Organ Dysfunction” 

PIM - “Pediatric index of mortality” 

PRISM - “Pediatric risk of mortality” 

PVC - Pressão venosa central 

PvO2 - Pressão parcial de oxigênio no sangue venoso 



 

 x 

ScvO2 - Saturação venosa central de oxigênio 

SIRS - Síndrome da resposta inflamatória sistêmica 

SvO2 - Saturação venosa mista de oxigênio 

TEC - Tempo de enchimento capilar 

TTPA - Tempo de tromboplastina parcial ativado 

TVP - Trombose venosa profunda 

UNICEF - “United Nations Children’s Fund” 

UTI - Unidade de terapia intensiva 

UTIP - Unidade de terapia intensiva pediátrica 

VCS - Veia cava superior 

VM - Ventilação mecânica 

VO2 - Demanda de oxigênio 

 

 



 

 xi 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Taxas de mortalidade ............................................................ 04 

Quadro 2 - Definições de 1992 ................................................................ 08 

Quadro 3 - Adaptação para faixa etária pediátrica .................................. 09 

Quadro 4 - Definições de 2001 ................................................................ 10 

Quadro 5 - Definições de 2002 ................................................................ 11 

Quadro 6 - Níveis de evidência ............................................................... 14 

Quadro 7 - Recomendações de tratamento ............................................ 15 

Quadro 8 - Mecanismos fisiopatológicos da disfunção cardíaca ............. 20 

Quadro 9 - Fatores que influenciam ScvO2 e SvO2 ................................. 24 

 

 

 



 

 xii 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Definição de sepse ................................................................ 07 

Figura 2 - Fluxograma de tratamento ACCM/PALS ............................... 13 

Figura 3 - Protocolos de tratamento ...................................................... 36 

Figura 4 - Distribuição da população estudada ..................................... 42 

 

 

 



 

 xiii 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Características basais ........................................................... 43 

Tabela 2 - Mortalidade ........................................................................... 44 

Tabela 3 - Disfunções de órgãos ............................................................ 45 

Tabela 4 - Tratamentos utilizados .......................................................... 47 

Tabela 5 - Terapias de suporte .............................................................. 48 

Tabela 6 - Exames e sinais vitais ........................................................... 49 

 



 

 xiv 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 -  Análise de Kaplan-Meier - Controle X Intervenção ............... 50 

Gráfico 2 - Análise de Kaplan-Meier - ScvO2 < 70% x ScvO2  70% ....... 51 

Gráfico 3 - Análise de Kaplan-Meier - ScvO2  70%, Controle X 
Intervenção ........................................................................... 51 

Gráfico 4 - Análise de Kaplan-Meier - ScvO2 < 70%, Controle X 
Intervenção ........................................................................... 52 

 

 



 

 xv 

RESUMO 

Oliveira CF. Impacto do tratamento precoce guiado por metas sobre a 

morbidade e mortalidade da sepse grave e do choque séptico em crianças 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. 

112p. 

Introdução: O fluxograma de tratamento ACCM/PALS objetiva a reversão 

precoce do choque séptico pediátrico utilizando medidas convencionais. Na 

evolução destas recomendações, foram adicionadas medidas indiretas do 

equilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio utilizando saturação venosa 

central de oxigênio (ScvO2  70%), dentro de uma abordagem direcionada a 

metas. Entretanto, enquanto que estas recomendações adicionadas 

baseiam-se em evidências de estudos em adultos, a extrapolação para o 

paciente pediátrico permanece sem validação. Objetivo: O objetivo deste 

estudo é comparar o fluxograma ACCM/PALS com ou sem terapia guiada 

pela ScvO2 sobre a morbidade e a mortalidade de crianças com sepse grave 

e choque séptico. MÉTODOS: Crianças e adolescentes com sepse grave ou 

choque séptico refratário a volume foram randomizados para receber o 

tratamento ACCM/PALS com ou sem ressuscitação guiada pela ScvO2. 

Mortalidade em vinte e oito dias foi o desfecho primário. Resultados: Dos 

102 paciente incluídos, 51 receberam tratamento ACCM/PALS guiado pela 

ScvO2 e 51 receberam tratamento ACCM/PALS sem orientação pela ScvO2. 

Tratamento guiado pela ScvO2 resultou em menor mortalidade (11,8% vs. 

39,2%, p = 0,002), e menor incidência de disfunções orgânicas (p = 0,03). O 

tratamento guiado pela ScvO2 resultou em mais cristalóide (28 [20-40] vs. 5 

[0-20] mL/kg, p < 0,0001), transfusões de hemáceas (45,1% vs. 15,7%, p = 

0,002) e suporte inotrópico (29,4% vs. 7,8%, p = 0,01) nas primeiras seis 

horas. Conclusões: Este estudo reforça o fluxograma ACCM/PALS. 

Tratamento guiado pela ScvO2  70% possui impacto significativo e aditivo 

sobre o prognóstico de crianças e adolescentes com choque séptico. 

 
 
Descritores: Crianças. Sepse. Ressuscitação; Consumo de oxigênio. 

Choque séptico. Débito cardíaco. 
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SUMMARY 

Oliveira CF. Impact of early goal-directed therapy on morbidity and mortality 

of children with severe sepsis and septic shock [thesis]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. 112p. 

Introduction: ACCM/PALS guidelines address early correction of pediatric 

septic shock using conventional measures. In the evolution of these 

recommendations indirect measures of the balance between systemic 

oxygen delivery and demands using central venous or superior vena cava 

oxygen saturation (ScvO2  70%) in a goal directed approach have been 

added. However, while these additional goal-directed endpoints are based on 

evidenced based adult studies, the extrapolation to the pediatric patient 

remains unvalidated. Objective: The purpose of this study is to compare 

ACCM/PALS guidelines performed with and without ScvO2 goal-directed 

therapy on the morbidity and mortality rate of children with severe sepsis and 

septic shock. Methods: Children and adolescents with severe sepsis or fluid-

refractory septic shock were randomly assigned to ACCM/PALS with, or 

without ScvO2 goal directed resuscitation. Twenty-eight day mortality was the 

primary endpoint. Results: Of the 102 enrolled patients, 51 received 

ACCM/PALS with ScvO2 goal directed therapy and 51 received ACCM/PALS 

without ScvO2 goal directed therapy. ScvO2 goal directed therapy resulted in 

less mortality (28-day 11.8 vs. 39.2 percent, p = 0.002), and fewer new organ 

dysfunctions (p = 0.03). ScvO2 goal directed therapy resulted in more 

crystalloid (28 [20-40] vs. 5 [0-20] mL/kg, p < 0.0001), blood transfusion (45.1 

vs. 15.7 percent, p = 0.002) and inotropic support (29.4 vs. 7.8 percent, p = 

0.01) in the first 6 hours. Conclusions: This study supports the current 

ACCM/PALS guidelines. Goal directed therapy using the endpoint of a ScvO2 

 70% provides significant and additive impact on the outcome of children 

and adolescents with septic shock. 

 

 

Descriptors: Children. Sepsis. Resuscitation. Oxygen consumption. Septic 

shock. Cardiac output. 
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1.1 Cenário 

A meta número 4 do projeto “Millennium Development Goals” da 

UNICEF é: Redução da Mortalidade Infantil1 

No mundo todo, cerca de 29.000 crianças abaixo de cinco anos de 

idade morrem diariamente (21 a cada minuto), principalmente por causas 

evitáveis. Mais de 70% das quase 11 milhões de mortes anuais de crianças 

são atribuídas a seis causas: diarréia, malária, infecção neonatal, 

pneumonia, parto prematuro, ou falta oxigênio ao nascimento1. As causas 

infecciosas, grande maioria, têm como evento final o desenvolvimento de 

sepse grave e choque séptico. 

Embora o prognóstico esteja melhorando, o impacto da sepse em 

recém nascidos e crianças é crescente em todo o mundo2. Mesmo em países 

desenvolvidos, mais crianças morrem em associação com sepse do que 

morrem por câncer, e o gasto anual em saúde dos pacientes nesta condição, 

nos Estados Unidos, no ano de 2001, atingiu quatro bilhões de dólares3. 

No Brasil, em 2005, 70% das quase 85.000 mortes de crianças e 

adolescentes abaixo de 19 anos de idade foram atribuídas a causas que 

podem culminar com sepse grave ou choque séptico, como doenças 

infecciosas e parasitárias, doenças respiratórias, neoplasias e afecções do 

período neonatal4. 
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Cerca de metade das crianças com sepse grave apresenta doença 

crônica de base. Doenças neurológicas e cardiovasculares são as mais 

freqüentes entre os lactentes, enquanto que neoplasias e imunodeficiências 

são mais comuns nas outras faixas etárias pediátricas3. 

Avanços clínicos e tecnológicos alteraram a etiologia e epidemiologia 

da sepse grave. No início da década de 1990, os principais agentes 

relacionados ao choque séptico em criança eram Haemophilus influenzae B, 

Neisseria meningitidis e Streptococcus pneumoniae5. No final da mesma 

década, a incidência de Haemophilus influenzae B praticamente reduziu-se a 

zero, assim como reduziram-se os casos de Neisseria meningitidis e 

Streptococcus, enquanto que aumentaram significativamente os casos de 

sepse grave e choque séptico causados por Staphylococcus, fungos e gram 

negativos intra-hospitalares3,6,7. A explicação desta mudança etiológica é 

multifatorial e inclui razões como aumento da cobertura vacinal e aumento 

de pacientes com doenças de base e infecções intra-hospitalares8. 

1.2 Epidemiologia 

Sepse é a causa mais comum de morte em crianças no mundo9. 

Apesar dos avanços obtidos nas últimas décadas10-13, a taxa de mortalidade 

de crianças com sepse grave atinge 20% em países desenvolvidos14-18), 

supera 50% em países em desenvolvimento18-23, e é ainda mais elevada entre 

os pacientes com comorbidades e disfunção de órgãos16,24-28 (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Taxas de mortalidade 

País Ano N Mortalidade Características 

EUA
16

 2003 80 13,5%  

EUA
16

 2003 80 42,9% Múltiplas DVA 

EUA
16

 2003 80 38,5% Transplante medula óssea 

Inglaterra
17

 2000 39 28,0%  

Índia
19

 2007 30 50,0%  

Taiwan
20

 1999 11 82,0%  

Índia
22

 2006 98 46,7%  

Brasil
21

 2005 57 49,1%  

Brasil
23

 2002 68 57,3%  

Holanda
26

 2005 22 57,1% Pacientes nefropatas 

Brasil
27

 2004 33 41,0% Pacientes oncológicos - utilizaram DVA 

Brasil
27

 2004 33 69,0% Pacientes oncológicos - utilizaram VM 

Brasil
27

 2004 33 100% Pacientes oncológicos - utilizaram diálise 

EUA
28

 2005 446 17,0% Pacientes oncológicos 

* DVA, drogas vasoativas; VM, ventilação mecânica.     

Nos Estados Unidos, ocorreram 42.000 casos de sepse grave em 

crianças (até 19 anos de idade) em 1995. Lactentes apresentaram maior 

risco, com uma incidência 10 vezes maior que as crianças mais velhas9. A 

mortalidade hospitalar de crianças com sepse grave, no mesmo ano, atingiu 

10,3%, representando 4.400 óbitos associados com sepse grave pediátrica 

naquele país9. 

As crianças que desenvolveram sepse grave consumiram recursos 

substanciais, com uma permanência média de 31 dias no hospital e custo 

médio de 40.600 dólares, de acordo com o levantamento feito em 1995 nos 

Estados Unidos9. 

Quatro anos depois, a incidência de sepse grave aumentou 11%, com 

aumento de 10,6% no custo médio2, mostrando claramente uma tendência 
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de aumento no número de casos e aumento da complexidade, acompanhado 

pelo maior número de casos de infecções intra-hospitalares e de pacientes 

com doenças de base. 

Durante o ano de 2002, a incidência de choque séptico entre as 

crianças admitidas na Unidade de Terapia intensiva Pediátrica (UTIP) do 

Instituto da Criança foi de 23,4%, com uma taxa de mortalidade de 57,3%23. 

1.3 Definições 

O termo sepsis tem origem grega e significa pútrido. Acreditava-se 

que a putrefação de uma ferida era causada pelo contato com o ar e que a 

morte ocorria quando este processo de putrefação atingia o sangue 

(septicemia). No século 19, o conceito de infecção como causa de sepse foi 

introduzido por Semmelweis e Lister. A partir de então, o termo sepse esteve 

intimamente associado a infecção bacteriana. Entretanto, com a melhor 

compreensão da fisiologia imunológica, a importância da resposta do 

hospedeiro tornou-se cada vez mais reconhecida dentro da fisiopatologia da 

sepse29. 

Neste contexto, sepse foi definida como uma invasão de um 

microorganismo ou de suas toxinas para dentro da corrente sangüínea, 

associada à resposta do hospedeiro a esta invasão. Desta forma, a 

fisiopatologia da sepse combina o impacto da infecção com a resposta do 

hospedeiro à infecção generalizada, que finalmente leva a disfunção de 

múltiplos órgãos e morte29. Esta definição geral foi extensamente detalhada 

com a inclusão de termos que descrevem mais adequadamente cada fase 
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da doença e da fisiopatologia. Em especial, as definições foram bastante 

estudadas e discutidas nos últimos 20 anos. 

Em 1992, membros do “American College of Chest Physicians e da 

Society of Critical Care Medicine” publicaram o resultado de uma 

Conferência de Consenso (que ocorrera em 1991) sobre as definições de 

sepse e disfunção de órgão. A primeira recomendação foi a proposta do 

termo “síndrome da resposta inflamatória sistêmica” (SIRS) para descrever o 

processo inflamatório, independentemente da causa. A SIRS, de acordo com 

a definição da época, incluía, mas não era limitada a, mais de uma das 

seguintes manifestações clínicas: a) temperatura corpórea > 38o C ou < 36o C; 

b) freqüência cardíaca > 90 batimentos/minuto; c) taquipnéia, manifestada 

por freqüência respiratória > 20 respirações/minuto ou hiperventilação, 

indicada por PaCO2 < 32 mmHg; d) alteração da contagem de glóbulos 

brancos > 12.000 células/mm3, < 4.000 células/mm3, ou presença de > 10% 

de formas jovens. A segunda recomendação propôs a definição de sepse 

quando a SIRS resulta de um processo infeccioso confirmada. Em outras 

palavras, nesta circunstância clínica, o termo sepse representa a resposta 

inflamatória sistêmica à presença de uma infecção30 (Figura 1). 
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Figura 1 - Definição de sepse 

Ainda no consenso de 1992, em uma tentativa de melhorar as 

comunicações escritas e verbais, foi recomendada a adoção das seguintes 

nomenclaturas e definições (Quadro 2): 
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Quadro 2 - Definições de 1992 

Infecção Fenômeno microbiológico caracterizado por uma resposta 

inflamatória à presença de microorganismos ou à invasão de tecidos 

normalmente estéreis por estes microorganismos. 

Bacteremia Presença de bactérias viáveis na corrente sangüínea. 

SIRS Resposta inflamatória sistêmica a uma variedade de insultos clínicos. 

A resposta é manifestada por dois ou mais das seguintes condições: 

 Temperatura >38
o
C ou < 36

o
C 

 Freqüência cardíaca > 90 batimentos/minuto 

 Freqüência respiratória > 20 respirações/minuto ou 

PaCO2 < 32 mmHg 

 Contagem de glóbulos brancos > 12.000 células/mm
3
, 

< 4.000 células/mm
3
, ou > 10% formas jovens 

Sepse Resposta sistêmica (conforme definido acima) a uma infecção. 

Sepse Grave Sepse associada com disfunção de órgão, hipoperfusão ou 

hipotensão. Hipoperfusão pode incluir, mas não está limitada a, 

acidose lática, oligúria ou alteração aguda do nível de consciência. 

Choque Séptico Sepse com hipotensão, apesar de ressuscitação fluídica adequada, 

com a presença de hipoperfusão que pode incluir, mas não está 

limitada a, acidose lática, oligúria ou alteração aguda do nível de 

consciência. 

Pacientes em uso de agentes inotrópicos ou vasopressores podem 

não estar hipotensos no momento da avaliação da perfusão. 

Hipotensão Pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou uma redução > 40 mmHg 

em relação ao nível normal de pressão arterial. 

Síndrome de 
Disfunção de 
Múltiplos Órgãos 

Presença de alteração da função orgânica no paciente agudamente 

doente, de modo que a homeostase não possa ser mantida sem 

intervenções. 

Dois anos depois, foram sugeridas alterações que adaptaram, para a 

faixa etária pediátrica, as definições que haviam sido estabelecidas pelo 

consenso. Foram revisadas as definições de SIRS e de hipotensão, 

conforme tabela abaixo. As demais definições foram mantidas sem 

alteração31 (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Adaptação para faixa etária pediátrica 

SIRS Resposta inflamatória sistêmica a uma variedade de insultos clínicos. A 

resposta é manifestada por dois ou mais das seguintes condições: 

 Temperatura >38
o
C ou < 36

o
C 

 Freqüência cardíaca > 2 DP acima do normal para idade 

 Freqüência respiratória > 2 DP acima do normal para idade 

 Contagem de glóbulos brancos > 12.000 células/mm
3
, 

< 4.000 células/mm
3
, ou > 10% formas jovens 

Hipotensão Pressão arterial sistólica > 2 DP abaixo da média normal para idade. 

DP: desvio padrão  

Em 2001, dez anos depois da primeira conferência, nova reunião de 

consenso buscou revisar as recomendações publicadas em 1992 e atualizá-

las. O resultado desta revisão foi publicado em 2003 e as conclusões 

foram32: 

1) Os conceitos de sepse, sepse grave e choque séptico 

permaneciam úteis para clínicos e pesquisadores, devendo 

continuar os mesmos descritos 10 anos antes. 

2) As definições não permitiam graduar ou prognosticar 

precisamente a resposta do hospedeiro à infecção. 

3) Ainda que o conceito de SIRS continuasse a ser útil, os critérios 

publicados em 1992 foram considerados excessivamente 

sensíveis e não específicos. 

4) Uma lista expandida de sinais e sintomas da sepse podem refletir 

de uma maneira melhor a resposta clínica à infecção. 

5) A definição operacional de sepse pode ser refinada no futuro, 

conforme progride o conhecimento de características 

imunológicas e bioquímicas nestas condições. 
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6) Melhora do tratamento de pacientes nestas condições pode 

resultar do desenvolvimento de sistemas de graduação da sepse 

que caracterizem melhor a síndrome com base em fatores 

predisponentes e comorbidades, na natureza da infecção, nas 

características da resposta do hospedeiro e na extensão da 

disfunção orgânica resultante. 

A lista de critérios diagnósticos propostos para sepse incluiu (Quadro 4): 

Quadro 4 - Definições de 2001 

Infecção, documentada ou suspeita, e algum dos seguintes: 

Variáveis Gerais 

Febre (temperatura central > 38,3
o
C) 

Hipotermia (temperatura central < 36
o
C) 

Freqüência cardíaca > 90 batimentos/minuto ou > 2 DP acima do normal para idade 

Taquipnéia 

Alteração do nível de consciência 

Edema significativo ou balanço hídrico positivo (>20 mL/kg em 24 horas) 

Hiperglicemia (glicemia > 120 mg/dl) na ausência de diabeles 

Variáveis inflamatórias 

Leucócitos (> 12.000 glóbulos brancos/mm
3
) 

Leucopenia (< 4.000 glóbulos brancos/mm
3
) 

> 10% formas jovens 

Proteína C reativa > 2 DP acima do valor normal 

Procalcitonina > 2 DP acima do valor normal 

Variáveis hemodinâmicas 

Hipotensão arterial (pressão sistólica < 90 mmHg, pressão media < 70 mmHg, ou 

decréscimo na pressão sistólica > 40 mmHg em adultos, ou > 2 DP abaixo da 

normal para idade em crianças) 

Saturação venosa mista de oxigênio > 70% 

Índice cardíaco > 3,5 L/min/m
2
 

Variáveis de disfunção de órgão 

Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 < 300) 

Oligúria aguda (débito urinário < 0,5 mL/kg/h ou 45 mmol/L por pelo menos duas horas) 

Aumento na creatinina > 0,5 mg/dL 

Distúrbios de coagulação (INR > 1,5 ou TTPA > 60 segundos) 

Íleo (ausência de ruídos hidroaéreos) 

Trombocitopenia (contagem de plaquetas < 100.000/mm
3
) 

Hiperbilirrubinemia (> 4 mg/dL) 

Variáveis de perfusão tecidual 

Hiperlactatemia (> 1 mmol/L) 

Tempo de enchimento capilar diminuído ou aumentado 

DP: desvio padrão 
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Em 2002, outro grupo de pesquisadores promoveu novo encontro 

internacional para discussão das definições de sepse e disfunção de órgão 

em crianças. Neste estudo, publicado em 2005, as definições foram ainda 

mais detalhadas, acompanhadas de tabelas de referências contendo valores 

de taquicardia, bradicardia, freqüência respiratória, contagem leucocitária e 

pressão arterial para cada faixa etária. O mesmo raciocínio aplicado desde 

1992 foi preservado nesta revisão, que teve a inovação de definir as faixas 

esperadas para cada idade33. 

Finalmente, para completar as definições e nomenclaturas utilizadas 

atualmente, a força tarefa que delineou as bases do tratamento do choque 

séptico em crianças e recém-nascidos publicou, em 2002, as definições de 

choque associadas à evolução clínica e hemodinâmica do paciente, 

classificando como34 (Quadro 5): 

Quadro 5 - Definições de 2002 

- Choque frio ou quente: hipoperfusão incluindo alteração do nível de consciência, 

tempo de enchimento capilar > 2 segundos (choque frio) ou instantâneo (choque 

quente), pulsos periféricos diminuídos (choque frio) ou amplos (choque quente), 

extremidades frias (choque frio), ou diminuição do débito urinário < 1 mL/kg/h. 

- Choque refratário a volume/resistente a dopamina: choque persistente apesar de 

ressuscitação fluídica ≥ 60mL/kg/h na primeira hora e infusão de dopamina de 10 

mcg/kg/min. 

- Choque resistente a catecolamina: choque persistente apesar do uso de epinefrina ou 

norepinefrina. 

- Choque refratário: choque persistente apesar da utilização guiada por metas de 

agentes inotrópicos, vasopressores, vasodilatadores e manutenção da homeostase 

metabólica (glicose e cálcio) e hormonal (tireóide e hidrocortisona). 
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1.4 Tratamento - Fluxograma e Evidências 

Uma vez que a sepse grave e o choque séptico são resultado de uma 

oxigenação tecidual inadequada, o princípio geral do tratamento envolve 

otimização e manutenção da oferta de oxigênio, alem do tratamento do 

processo infeccioso primário35. 

Reconhecimento precoce, ressuscitação adequada, resposta 

terapêutica adequada, remoção do foco infeccioso e terapia antimicrobiana 

efetiva são cruciais para o sucesso da terapia. Em junho de 2002, o 

“American College of Critical Care Medicine” (ACCM) publicou os 

“Parâmetros de prática clínica para suporte hemodinâmico a pacientes 

pediátricos e neonatais em choque séptico”, com base no conceito de que 

reconhecimento e ressuscitação precoces melhoram o prognóstico8. 

Destaque desta marcante publicação, os fluxogramas de tratamento 

propostos foram elaborados a partir do consenso entre os mais importantes 

pesquisadores do assunto, que se apoiaram nas evidências científicas 

disponíveis, nas experiências individuais e nas discussões dentro do próprio 

grupo de investigadores. Como resultado, o fluxograma de tratamento 

adquiriu uma grande importância no mundo todo, passando a ser utilizado 

como guia terapêutico na maioria dos serviços pediátricos34 (Figura 2). 
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Figura 2 - Fluxograma de tratamento ACCM/PALS 
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Embora tenha tido grande aceitação, passando a fazer parte inclusive 

de recomendações de grande difusão, como o “Pediatric Advanced Life 

Support” (PALS), o fluxograma de tratamento da ACCM carece de 

evidências científicas sólidas. De interesse, a força tarefa da ACCM 

encontrou apenas quatro ensaios clínicos randomizados em crianças, que 

examinaram o efeito do suporte hemodinâmico na evolução do choque 

séptico. Segundo o próprio grupo de investigadores, pela escassez de 

estudos clínicos controlados e randomizados, enfocando a evolução destes 

pacientes, as recomendações apresentadas não estão baseadas em 

evidências irrefutáveis, mas sim na opinião de especialistas34. 

Em 2008, o Comitê da “International Surviving Sepsis Campaign” 

realizou atualização das recomendações de tratamento, atribuindo graduações 

a partir do nível de evidência para cada etapa da terapia. A determinação da 

qualidade da evidência foi realizada de acordo com36 (Quadro 6): 

Quadro 6 - Níveis de evidência 

Metodologia 

A Ensaio clínico randomizado 

B Pequenos ensaios clínicos randomizados ou estudos observacionais de grande impacto 

C Estudos observacionais bem realizados 

D Série de casos ou opiniões de especialistas 

Classificação da Recomendação 

1 Forte 

2 Fraca 

Com respeito à sepse grave e ao choque séptico em crianças, esta 

revisão emitiu e graduou as seguintes recomendações36 (Quadro 7): 
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Quadro 7 - Recomendações de tratamento 

Tópico 
Nível de 

Evidência 
Comentário 

Antibióticos 1D 
Devem ser administrados na 1

a
 h após o diagnóstico, 

após terem sido colhidas as culturas apropriadas. 

Ventilação 
Mecânica 

Sem 
recomendação 

graduada 

Crianças podem necessitar de intubação mais 
precoce; os princípios de ventilação protetora devem 
ser aplicados em crianças, assim como são em 
adultos. 

Ressucitação 
fluídica 

2C 

A ressuscitação deve ser iniciada com a infusão de 
solução cristalóide em alíquotas de 20 mL/kg a cada 
5 a 10 minutos, titulando de acordo com a 
monitorização de indicadores clínicos do débito 
cardíaco, incluindo freqüência cardíaca, débito 
urinário, tempo de enchimento capilar e nível de 
consciência. 

Vasopressores 2C 
Dopamina é a 1

a
 escolha para o suporte de 

pacientes com hipotensão refratária à ressuscitação 
fluídica. 

Inotrópicos 2C 
Pacientes com baixo índice cardíaco e elevada 
resistência vascular sistêmica podem beneficiar-se 
com o uso de dobutamina. 

Objetivos 
terapêuticos 

2C 

Os objetivos da ressuscitação são normalização 
da freqüência cardíaca, tempo de enchimento capilar 
< 2 segundos, pulsos normais, sem diferença entre 
periféricos e centrais, extremidades aquecidas, 
débito urinário > 1 mL/kg/h e nível de consciência 
normal. 

Corticosteróides 2C 
Uso deve ser reservado para crianças com 
resistência a catecolaminas e suspeita ou 
comprovação de insuficiência adrenal. 

Proteína C 
ativada 

1B Não deve ser utilizada em crianças. 

Profilaxia contra 
TVP 

2C 
Deve ser adotada em adolescentes com sepse 
grave. 

Profilaxia contra 
úlcera de 
estresse 

Sem 
recomendação 

graduada 

Normalmente é utilizada em crianças em ventilação 
mecânica. 

Terapia de 
substituição 
renal 

Sem 
recomendação 

graduada 

Hemofiltração veno-venosa contínua pode ser útil em 
crianças com anúria/oligúria e sobrecarga de 
volume. 

Controle 
glicêmico 

Sem 
recomendação 

graduada 

Oferta entre 4 a 6 mg/kg/min de glicose ou soro de 
manutenção com glicose a 10% e NaCl. 

Sedação e 
analgesia 

1D 
Protocolos de sedação nas crianças que necessitam 
de ventilação mecânica. 

Hemoderivados 
Sem 

recomendação 
graduada 

O nível ótimo de hemoglobina para uma criança 
gravemente doente com sepse grave é 
desconhecido. 

Imunoglobulina 2C 
Podem ser consideradas em crianças com sepse 
grave. 

Oxigenação por 
membrana 
extracorpórea 
(ECMO) 

2C 
Uso deve ser limitado ao choque séptico refratário 
e/ou à insuficiência respiratória que não podem ser 
revertidos com o tratamento convencional. 



 

 

INTRODUÇÃO - 16 

De uma maneira didática, o tratamento da sepse grave e do choque 

séptico, além do tratamento da causa infecciosa primária, pode ser dividido 

em: 1) restabelecimento da volemia; 2) suporte cardiovascular; 3) prevenção 

e tratamento das disfunções orgânicas. 

Desde o início da década de 1990, a maior ênfase tem sido colocada 

sobre o restabelecimento da volemia. Duas séries de casos revelaram que a 

chance de sobrevida estava diretamente relacionada com a quantidade de 

volume empregada na primeira hora de tratamento12,37. De maneira 

semelhante, demonstramos anteriormente, em crianças tratadas no Instituto 

da Criança da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(ICr-FMUSP), que aquelas que receberam acima de 40 mL/kg de volume na 

primeira hora de tratamento tiveram maior sobrevida, assim como as 

crianças que tiveram o tratamento iniciado menos de 30 minutos após o 

diagnóstico de sepse grave apresentaram mortalidade significativamente 

menor38. A administração de volume, portanto, deve ser feita de maneira 

agressiva, utilizando-se múltiplos acessos venosos (do maior calibre 

possível) e/ou acessos intra-ósseos e tendo como objetivos da primeira hora 

de tratamento: normalização da freqüência cardíaca, tempo de enchimento 

capilar abaixo de 2 segundos, pulsos normais, sem diferença entre pulsos 

periféricos e centrais, extremidades aquecidas, débito urinário > 1 mL/kg/h, 

nível de consciência normal e pressão arterial normal para a idade34. 

A maior parte dos pacientes deve responder com sucesso à 

ressuscitação fluídica, especialmente quando é instituída de maneira 

precoce e agressiva. Os pacientes com choque refratário a volume 
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necessitam de suporte cardiovascular, com objetivo de adequar a oferta de 

oxigênio e nutrientes aos tecidos. Este suporte inclui a utilização de 

monitorização hemodinâmica inicial, com a instalação de acesso venoso 

central, monitorização invasiva da pressão arterial e monitorização do débito 

urinário. A utilização de agentes cardiovasculares deve seguir a 

recomendação proposta pela ACCM/PALS, e tem como objetivos 

terapêuticos: normalização da perfusão periférica, pressão de perfusão 

(pressão arterial média (PAM) – pressão venosa central (PVC)) adequada 

para a idade, saturação venosa central de oxigênio (ScvO2) > 70% e índice 

cardíaco entre 3,3 e 6,0 L/min/m2 34. 

As crianças com choque refratário a volume podem apresentar-se 

com baixo débito cardíaco e resistência vascular sistêmica elevada, alto 

débito cardíaco e resistência vascular sistêmica reduzida, ou baixo débito 

cardíaco e resistência vascular sistêmica reduzida. Além das diferentes 

possibilidades de respostas, o estado hemodinâmico pode alterar-se 

completamente em curtos intervalos de tempo34. Em qualquer situação, o 

tratamento deve ser ajustado para manter ScvO2 > 70% e índice cardíaco 

entre 3,3 e 6,0 L/min/m2, com pressão de perfusão normal para a idade, 

tendo como objetivo final o restabelecimento da perfusão normal, 

equilibrando oferta e demanda de oxigênio, evitando progressão para 

disfunção de órgãos e choque refratário. 

Nos casos de choque refratário, outras complicações devem ser 

suspeitadas, como derrame pericárdico, pneumotórax, hipoaldestoronismo, 

hipotireoidismo, síndrome compartimental, necrose tecidual, e outras. 
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Além da otimização do suporte cardiovascular já empregada, esta fase do 

tratamento poderá incluir algum método de substituição renal, correção de 

distúrbios de coagulação, correção de distúrbios hematológicos, tratamento 

de eventual insuficiência adrenal e/ou hipotireoidismo e, quando disponível, 

utilização de oxigenação através de membrana extracorpórea (ECMO)34. 

Alguns estudos testaram as observações e recomendações propostas 

em 2002. Estes estudos mostram evidências de que o fluxograma de 

tratamento é útil e eficaz. Em um destes estudos, demonstrou-se uma 

associação entre a utilização precoce do fluxograma de 2002 em hospitais 

secundários e melhora do prognóstico em crianças e recém-nascidos com 

choque, revelando que cada hora transcorrida sem restabelecimento da 

pressão arterial para idade e normalização do tempo de enchimento capilar 

estava associada com um aumento de duas vezes na mortalidade39. Por 

outro lado, outra pesquisa revelou uma associação entre demora na 

instituição de suporte inotrópico e aumento significativo da mortalidade40. 

Ainda, um grupo holandês demonstrou uma redução na taxa de mortalidade 

de 20% para 1% após a implementação de tratamento baseado no 

fluxograma de 2002 nos hospitais secundários, durante o transporte entre 

hospitais e nos hospitais terciários, além da utilização de hemodiálise e 

correção de distúrbios de coagulação41. Em conjunto, estes estudos 

comprovam a utilidade e eficácia da implementação precoce do fluxograma 

de tratamento recomendado desde 200242. 
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1.5 Disfunção Cardíaca 

Há 10 anos, uma série de 50 casos revelou que, em contraste com 

pacientes adultos que predominantemente apresentam choque com índice 

cardíaco elevado e resistência vascular diminuída, as crianças com choque 

séptico refratário a volume e resistente a dopamina apresentavam variados 

estados hemodinâmicos, incluindo baixo índice cardíaco/resistência vascular 

sistêmica elevada (58%), baixo índice cardíaco/resistência vascular 

diminuída (22%) e alto índice cardíaco/resistência vascular diminuída 

(20%)43. 

Diferentemente do que ocorre em indivíduos adultos, em crianças a 

morte por choque séptico está mais comumente relacionada com falência 

cardíaca progressiva, e não com falência vascular. Ainda, os pacientes 

adultos são capazes de dobrar a freqüência cardíaca para melhorar o débito 

cardíaco, o que não pode ocorrer com o paciente pediátrico. As crianças, 

mesmo taquicárdicas, precisam aumentar o tônus vascular para manter a 

pressão arterial8. 

Diversos mecanismos fisiopatológicos estão envolvidos da gênese da 

disfunção cardíaca induzida pela sepse. Na maioria das vezes, senão em 

sua totalidade, estes mecanismos são regulados pela produção de 

citoquinas inflamatórias e óxido nítrico. As principais alterações que levam à 

disfunção cardíaca são44 (Quadro 8): 
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Quadro 8 - Mecanismos fisiopatológicos da disfunção cardíaca 

Alterações circulatórias e 
microvasculares 

Ocasionam depleção do volume intravascular e 
vasodilatação, com conseqüente diminuição do enchimento 
cardíaco e redução do débito. 
Edema miocárdico induzido pela permeabilidade vascular 
altera a complacência e a função cardíaca. 

Desregulação 
autonômica 

Taquicardia, que leva a restrição do enchimento ventricular 
diastólico, aumento da demanda de oxigênio da célula 
miocárdica e cardiomiopatia. 

Alterações metabólicas Hipóxia e diminuição na utilização de glicose, corpos 
cetônicos e ácidos graxos. 

Disfunção mitocondrial Efeito inibitório de espécies reativas de nitrogênio e oxigênio 
sobre a fosforilação oxidativa e produção de ATP. 

Morte celular Hipóxia e disóxia (pela disfunção mitocondrial) dos 
cardiomiócitos. 

Mediadores inflamatórios Disfunção cardíaca induzida por endotoxinas (dependentes 
da presença de receptores toll-like receptor-4 e CD14). 
Óxido nítrico é responsável por alterações do tônus 
vascular, depressão da respiração mitocondrial e liberação 
de mais citoquinas inflamatórias. 

Disfunção contrátil Estimulação prolongada e excessiva a agentes ß-adrenérgicos 
leva a lesão miocárdica por sobrecarga de cálcio e 
conseqüente necrose celular. 
Diminuição da densidade de receptores ß-adrenérgicos 
(down-regulation). 
Redução no nível citosólico de cálcio reduz a contratilidade 
na sepse tardia. 

Desta maneira, tão importante quanto entender os mecanismos que 

levam à disfunção miocárdica é a monitorização hemodinâmica do paciente, 

que poderá ser útil no diagnóstico, na orientação do tratamento e na 

estimativa do prognóstico. O objetivo da estabilização hemodinâmica é 

garantir a perfusão tecidual adequada; para que as melhores intervenções 

terapêuticas sejam escolhidas, é preciso conhecer todos os fatores 

envolvidos na função cardiovascular. Em outras palavras, a manipulação de 

um único fator, como a pressão arterial, pode potencialmente piorar a função 
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ventricular, visto que não existe uma visão global do estado hemodinâmico. 

Por esta razão, recentemente vêm sendo desenvolvidas diversas novas 

tecnologias para mensuração do débito cardíaco, em busca de ferramentas 

mais precisas, rápidas, de fácil e larga utilização e pouco invasivas45. 

Os métodos não invasivos de monitorização incluem 

eletrocardiograma, oximetria de pulso, medida da pressão arterial 

(esfigmomanômetro) e avaliação não invasiva da pressão venosa central 

(distensão venosa jugular, refluxo hepatojugular). O ecocardiograma 

transtorácico é também uma ferramenta não invasiva, que vem ganhando 

importância pela possibilidade de monitorar tanto a função cardíaco como o 

estado volêmico do paciente, inclusive com dados que permitem estimar a 

resposta à volume. Embora tenha estas importantes vantagens, o 

ecocardiograma é um método que depende do avaliador e da disponibilidade 

do equipamento e da pessoa habilitada. 

Os métodos invasivos de monitorização hemodinâmica incluem46: 

- Cateterização arterial: medida contínua das pressões arteriais 

sistólica, diastólica, media; avaliação da freqüência cardíaca e 

pressão de perfusão; gasometria; análise do contorno de pulso 

(delta pressão de pulso e delta volume sistólico). 

- Cateterização venosa central: medida direta da pressão venosa 

central; gasometria; medida da ScvO2. 

- Cateterização arterial e venosa central: termodiluição 

transpulmonar (térmica, diluição de lítio); medida de volume 

sistólico, débito cardíaco, oferta de oxigênio. 
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- Cateterização da artéria pulmonar: medida das pressões em átrio 

direito e artéria pulmonar; medida da pressão de oclusão da artéria 

pulmonar; medida da saturação venosa mista de oxigênio (SvO2); 

medida de volume sistólico, débito cardíaco, oferta de oxigênio e 

resistências vasculares pulmonar e sistêmica. 

- Ecocardiograma transesofágico. 

- Tonometria gástrica (delta PaCO2). 

Além da busca por métodos contínuos e pouco invasivos, atualmente 

é importante a substituição de monitorizações estáticas por avaliações 

dinâmicas, que permitam identificar a capacidade do indivíduo de reagir às 

medidas terapêuticas, como oferta de volume, transfusão de hemoderivados 

e utilização de agentes cardiovasculares. Neste sentido, a avaliação 

hemodinâmica funcional inclui as provas de volume associadas a medidas 

do débito cardíaco, e avaliações dinâmicas como variação de pressões em 

função da ventilação mecânica ou mesmo da respiração espontânea, no 

caso da análise da pressão venosa central. 

No entanto, este recente desenvolvimento tecnológico, embora 

ofereça grande variedade de ferramentas, ainda não mostrou impacto em 

termos de prognóstico, visto que a grande maioria destes métodos, embora 

embasada por estudos fisiológicos e experimentais, carece de validação em 

situações clínicas reais. O maior interesse, neste momento, é verificar se a 

utilização destes métodos de monitorização hemodinâmica, quando 

aplicados no suporte ao tratamento de crianças com choque, reflete em 

melhora significativa no prognóstico. 
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1.6 Saturação Venosa Central de Oxigênio e Terapia Guiada por Metas 

Saturação venosa central de oxigênio e saturação venosa mista de 

oxigênio têm sido utilizadas na avaliação e tratamento do paciente grave há 

alguns anos. ScvO2 refere-se à saturação da hemoglobina no sangue da 

veia cava superior ou inferior, na entrada do átrio direito, e SvO2 refere-se à 

mesma medida, no sangue da artéria pulmonar. A saturação venosa pode 

ser medida de duas maneiras, através da análise (gasometria) de uma 

amostra de sangue (intermitente), ou através da leitura contínua 

proporcionada por um cateter dotado de uma fibra óptica47. 

A análise intermitente da saturação de hemoglobina pode ser feita 

através de duas técnicas. Na mais moderna, a medida é feita por 

espectrofotometria; esta técnica, conhecida como co-oximetria, é utilizada 

em aparelhos modernos de gasometria e permite a quantificação também da 

presença de meta-hemoglobina e carboxi-hemoglobina. Antes da introdução 

da espectrofotometria, a saturação da hemoglobina era calculada a partir da 

medida da PvO2, com auxílio de um nomograma48. 

A leitura contínua da saturação de hemoglobina tornou-se possível com 

a incorporação de fibras ópticas aos cateteres venosos centrais. As maiores 

possibilidades de erro de medida ocorrem com o mau posicionamento do cateter, 

que pode ter sua extremidade posicionada contra a parede de um vaso. Neste 

caso, um sinal indicará a dificuldade de leitura, obrigando o reposicionamento do 

cateter47. Demonstramos anteriormente, em estudo realizado no ICr-FMUSP, 

que um cateter deste tipo pode ser utilizado em crianças com choque séptico, 

com medida confiável e útil na monitorização do tratamento empregado49. 
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Os principais determinantes do conteúdo de oxigênio do sangue 

venoso são oferta de oxigênio aos tecidos (DO2) e consumo de oxigênio 

pelos tecidos (VO2). DO2 é determinado pelo conteúdo arterial de oxigênio e 

pelo débito cardíaco, enquanto que VO2 depende de vários fatores 

relacionados à respiração tecidual. Os principais fatores que influenciam 

ScvO2 e SvO2 são47 (Quadro 9): 

Quadro 9 - Fatores que influenciam ScvO2 e SvO2 

Fatores que afetam DO2 Fatores que afetam VO2 

Débito cardíaco 

Choque cardiogênico 

Disfunção cardíaca 

Hipovolemia 

Exercício 

Conteúdo de oxigênio 

Hipóxia 

Anemia / hemorragia 

Intoxicação por monóxido de carbono 

Hipóxia citopática 

Sepse 

Intoxicação por cianeto 

Aumento do consumo 

Febre 

Exercício 

Tremores 

Redução do consumo 

Sedação / analgesia 

Durante a década de 1990, alguns estudos observaram que os 

pacientes com sepse grave e choque séptico que sobreviviam apresentavam 

valores de índice cardíaco e DO2 que eram superiores em relação aos que 

não sobreviviam e, em algumas vezes, maiores até que os padrões 

fisiológicos normais50-52 Com base nestas observações, passou a ser 

discutida a possibilidade de basear o tratamento do choque séptico na 

monitorização hemodinâmica, tendo parâmetros que servissem de guia para 

o tratamento, indicando, com base no equilíbrio entre oferta e consumo de 

oxigênio, se o paciente havia atingido um equilíbrio metabólico ou se ainda 

necessitava intervenções terapêuticas adicionais. A partir deste raciocínio, 

como SvO2 e ScvO2 refletem o equilíbrio entre DO2 e VO2 e podem ser 
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medidas continuamente, a monitorização de um destes parâmetros foi 

escolhida como um índice chave para orientar o tratamento hemodinâmico 

nestes pacientes. 

No entanto, o primeiro estudo de impacto que utilizou SvO2  70% como 

objetivo terapêutico não teve resultado positivo53. Neste estudo multicêntrico, 

randomizado, com 762 pacientes gravemente enfermos, três grupos foram 

definidos: 1) grupo controle (índice cardíaco entre 2,5 e 3,5 L/min/m2); 

2) grupo índice cardíaco (índice cardíaco > 4,5 L/min/m2); 3) grupo saturação 

de oxigênio (SvO2  70%). Neste estudo, não foram incluídos apenas 

pacientes com choque séptico, mas também pacientes com alto risco 

cirúrgico, grandes perdas sangüíneas, insuficiência respiratória aguda, 

pneumopatia crônica agudizada, ou politrauma. Os pacientes elegíveis foram 

randomizados 48 horas após admissão na unidade de terapia intensiva (UTI) 

e foram alocados em um dos três grupos de tratamento. Na entrada do 

estudo, SvO2, índice cardíaco, DO2, pressão arterial média e pressão 

venosa central eram semelhantes entre os grupos, o que ocorreu também ao 

final do estudo, com exceção do índice cardíaco e DO2, que eram maiores 

no grupo 2. Apesar desta diferença, a mortalidade não foi significativamente 

diferente entre os grupos, com taxas de 48,4%, 48,6% e 52,1% 

respectivamente. Não foi realizada análise em separado dos pacientes com 

choque séptico. 

Alguns anos depois, novo ensaio clínico randomizado foi desenhado, 

tendo ScvO2 como parâmetro hemodinâmico chave para o tratamento54. 

Diferentemente do estudo que o precedeu, esta pesquisa foi realizada 
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apenas em pacientes com sepse grave e choque séptico e buscou corrigir 

precocemente o desequilíbrio entre DO2 e VO2. Duzentos e sessenta e seis 

pacientes foram ranzomizados para receber seis horas de tratamento 

convencional ou suporte fluídico e inotrópico com objetivo de atingir 

ScvO2  70%, resultando em redução da mortalidade de 46,5% no grupo 

controle para 30,5% no grupo intervenção. De acordo com os autores, este 

estudo comprovou a hipótese de que a avaliação hemodinâmica precoce 

com base em exame físico, sinais vitais, pressão venosa central e débito 

urinário não é suficiente para detectar hipóxia tecidual global. Ainda, o 

resultado encontrado mostrou que o tratamento orientado pela ScvO2 

possibilita uma estratégia de ressuscitação que manipula pré-carga, pós-

carga e contratilidade no sentido de atingir um equilíbrio entre DO2 e VO2. 

Além da importante diferença na mortalidade observada, foram evidenciadas 

diferenças com relação às intervenções terapêuticas, com o grupo 

intervenção recebendo significativamente mais volume, concentrado de 

hemáceas e suporte inotrópico nas primeiras seis horas de tratamento. 

Este estudo, um dos poucos que mostrou impacto significativo 

sobre a mortalidade no choque séptico, deixou evidente o benefício 

decorrente da identificação precoce do paciente sob risco de colapso 

cardiovascular e do tratamento precoce com objetivo de equilibrar DO2 e 

VO2. A monitorização da ScvO2 ganhou enorme importância como guia do 

suporte hemodinâmico, deixando aberto um grande campo de 

investigação, inclusive de populações com outras características, como, 

por exemplo, as crianças. 
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Em resumo, sepse grave e choque séptico em crianças são situações 

clínicas prevalentes e com alta morbi-mortalidade e cujo tratamento, mesmo 

quando aplicado de maneira precoce e agressiva, depende do cumprimento 

de objetivos terapêuticos. Considerando-se que o choque tem origem no 

desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, e que é elevada a 

incidência de disfunção cardíaca relacionada à sepse em crianças, a 

utilização de metas terapêuticas, como a ScvO2, que refletem a utilização de 

oxigênio pelos tecidos, possui grande potencial de melhora do prognóstico. 

Entretanto, embora este resultado tenha sido mostrado em adultos e a 

monitorização da ScvO2 faça parte, empiricamente, das recomendações em 

crianças, o efeito do tratamento guiado pela ScvO2 nunca foi estudo em 

pediatria. O presente estudo foi desenhado para abordar esta questão, com 

a hipótese de que o tratamento precoce, guiado pela ScvO2, reduz a 

morbidade e a mortalidade de crianças e adolescentes com sepse grave e 

choque séptico. 
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2.1 Objetivo Geral 

a) Determinar se a utilização do fluxograma ACCM/PALS, orientada 

pela ScvO2  70%, reduz a morbidade e a mortalidade de crianças com 

sepse grave e choque séptico. 

2.2 Objetivos Específicos 

Primário: 

b) Verificar se o tratamento guiado pela ScvO2 tem impacto na mortalidade: 

- Mortalidade 28 dias 

- Mortalidade 60 dias 

Secundários: 

c) Verificar se o tratamento guiado pela ScvO2 tem impacto na morbidade: 

- Incidência de novas disfunções de órgãos 

- Dias em ventilação mecânica 

- Dias livres de ventilação mecânica 

- Dias em drogas vasoativas 

- Dias livres de drogas vasoativas 

- Tempo de permanência na unidade de terapia intensiva 

d) Verificar se o tratamento guiado pela ScvO2 tem impacto nas 
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intervenções terapêuticas: 

- Fluidoterapia (cristalóides e colóides) 

- Hemoderivados 

- Vasopressores 

- Inotrópicos 

- Vasodilatadores 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Aprovação do Estudo 

As Comissões de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário e do 

ICr-FMUSP e a Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) do Hospital das Clínicas da FMUSP aprovaram a execução 

deste estudo prospectivo, randomizado e controlado, assim como seu 

consentimento livre e esclarecido (Anexos A e B). Durante a execução do 

estudo, foram realizadas análises intermediárias, com eventuais consultas a 

estas Comissões. 

3.2 População Estudada 

Os pacientes foram recrutados nos departamentos de emergência, 

nas enfermarias e nas UTIP de dois hospitais afiliados à Universidade de 

São Paulo, entre janeiro de 2004 e agosto de 2005. O ICr-FMUSP, à época 

do estudo com 184 leitos, sendo 13 leitos de UTIP, presta atendimento 

pediátrico terciário; o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 

(HU-USP) é um hospital geral de atendimento secundário, com 308 leitos, 

sendo 10 leitos de UTIP. 

Foram considerados elegíveis para o estudo os pacientes com sepse 

grave ou com choque séptico refratário a fluidoterapia, que não responderam 

após ressuscitação com, no mínimo, 40 mL/kg de volume ou que 
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necessitaram utilização de droga vasoativa durante qualquer momento da 

ressuscitação inicial. Sepse grave foi definida como sepse (evidência de 

infecção e dois dos seguintes: 1) hipotermia ou hipertermia; 2) taquicardia 

ou bradicardia se < um ano de idade; 3) taquipnéia; 4) contagem de células 

brancas > 12.000 ou < 4.000 células/mm3 ou > 10% de formas jovens) e 

pelo menos um dos seguintes indicadores de disfunção orgânica ou 

hipoperfusão: alteração do nível de consciência, hipoxemia, aumento do 

lactato sérico, pulsos amplos, oligúria (< 1 mL/kg/h) ou hipotensão. 

Os critérios de exclusão do estudo foram recusa em assinar o 

consentimento livre e esclarecido, idade abaixo de um mês ou acima de 19 

anos, cardiopatia congênita não corrigida, pacientes sob cuidados paliativos 

exclusivos, ou pacientes provenientes de outros hospitais que chegaram 

com mais de seis horas transcorridas desde o diagnóstico de sepse grave ou 

choque séptico. 

3.3 Randomização 

Após obtenção da assinatura do consentimento livre e esclarecido, os 

paciente foram randomizados e alocados no grupo intervenção ou no grupo 

controle. Uma seqüência randômica previamente gerada em computador foi 

disposta em envelopes lacrados, opacos, que foram mantidos na UTIP do 

Instituto da Criança durante todo o período de estudo. Para cada paciente 

incluído, em qualquer dos dois hospitais, o próximo envelope era aberto, 

destinando o paciente para grupo intervenção ou grupo controle. No caso 

dos pacientes incluídos no Hospital Universitário, um dos médicos 
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plantonistas entrava em contato telefônico com seu colega no Instituto da 

Criança, para que este último abrisse o envelope e transmitisse o grupo de 

estudo no qual deveria ser alocado o paciente. 

3.4 Intervenção 

Os pacientes alocados no grupo intervenção receberam um cateter 

que, conectado a um monitor*, é capaz de medir continuamente a ScvO2. O 

cateter utilizado tem calibre 4 Fr e 40 cm de comprimento, com uma via de 

infusão e uma fibra óptica, e é inserido através de um introdutor percutâneo 

(5 Fr para lactentes e pré-escolares e 6 Fr para escolares e adolescentes), 

que possui outra via de infusão49. O monitor de ScvO2 foi calibrado sempre 

que o cateter era inserido e, a partir daí, diariamente e após as transfusões 

de concentrado de hemáceas. Os pacientes alocados no grupo controle 

receberam um cateter venoso central comum, duplo lúmen (4 Fr ou 5 Fr para 

lactentes e pré-escolares e 5 Fr ou 7 Fr para escolares e adolescentes). Nos 

dois grupos, os cateteres foram posicionados com a ponta colocada na 

entrada do átrio direito ou na veia cava superior ou inferior, próximo à 

entrada do átrio direito. O correto posicionamento dos cateteres foi 

confirmado através de radiografia de tórax. Nos dois grupos, o cateter 

central foi colocado pelo médico residente ou pelo médico assistente de 

plantão. 

                                                
*
 Edwards Lifesciences, Irvine, CA 
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A equipe médica responsável pelo cuidado de cada caso tipicamente 

era composta de dois médicos residentes de pediatria, um médico residente 

de terapia intensiva ou emergência e um médico assistente. Todas as 

decisões foram de responsabilidade desta equipe, seguindo as 

recomendações dos fluxogramas de tratamento de cada grupo (Figura 3). 
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Figura 3 - Protocolos de tratamento 
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Os pacientes do grupo controle receberam o tratamento recomendado 

pela ACCM/PALS, sem a monitorização continua da ScvO2, com 

ressuscitação fluídica (cristalóide ou colóide), transfusão de concentrado de 

hemáceas e drogas vasoativas, com o objetivo de manter pressão de 

perfusão adequada para idade, débito urinário > 1 mL/kg/h, tempo de 

enchimento capilar < 2 segundos e pulsos normais. 

Os pacientes do grupo intervenção receberam tratamento de acordo 

com o fluxograma ACCM/PALS, com objetivo de manter ScvO2  70%. Se a 

ScvO2 persistisse abaixo de 70%, mesmo com normalização da pressão 

arterial, débito urinário e perfusão periférica, deveriam ser administrados 

mais volume, concentrado de hemáceas (se hemoglobina < 10 g/dL) ou 

inotrópicos. O tratamento foi considerado com sucesso se o paciente 

apresentasse pressão arterial normal para idade, pulsos normais, 

extremidades aquecidas, débito urinário > 1 mL/kg/h e ScvO2  70%. 

Titulação e desmame das drogas vasoativas, assim como outras 

terapias de suporte, como ventilação mecânica, nutrição, antibioticoterapia, 

terapia de substituição renal, nos dois grupos, foram definidas pela equipe 

médica responsável pelo paciente, de acordo com as rotinas de cada 

serviço. A duração do protocolo de ressuscitação e da monitorização foi de 

72 horas em cada grupo. 
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3.5 Variáveis 

As características basais dos pacientes foram registradas, incluindo 

idade, sexo, presença de comorbidades, local de infecção, tempo entre 

admissão no hospital e diagnóstico de sepse grave ou choque séptico, 

volume recebido durante a ressuscitação fluídica e drogas vasoativas antes 

da entrada no estudo. Freqüência cardíaca, freqüência respiratória, pressão 

arterial, oximetria, pressão venosa central, débito urinário, escore PRISM e 

escore de disfunção múltipla de órgãos (MODS) (com os exames 

laboratoriais necessários para calcular o escore) foram obtidos na entrada 

no estudo (0 hora) e depois de 6 e 72 horas55,56. Volume de fluidos 

(cristalóide e colóide) utilizados na ressuscitação, transfusão de concentrado 

de hemáceas, utilização de drogas vasoativas e corticosteróide foram 

registrados durante os intervalos entre 0 e 6 horas e 6 e 72 horas após a 

entrada no estudo. Os pacientes foram seguidos por 60 dias ou até a alta 

hospitalar ou óbito. 

Os desfechos medidos foram mortalidade em 28 dias, número de 

disfunção de órgãos, tipo e quantidade de fluidoterapia e hemoterapia 

utilizados, duração da administração de drogas vasoativas, duração da 

ventilação mecânica, tempo de permanência na UTIP, dias livres de drogas 

vasoativas e dias livres de ventilação mecânica. 
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3.6 Análise Estatística 

Variáveis categóricas são apresentadas como porcentagem. Variáveis 

contínuas de distribuição normal são apresentadas com média e desvio 

padrão; e variáveis contínuas de distribuição não normal são apresentadas 

com mediana e intervalo interquartil (25-75%). Variáveis categóricas foram 

comparadas utilizando teste exato de Fisher. Variáveis contínuas de 

distribuição normal foram analisadas com teste t de Student e variáveis 

contínuas de distribuição não normal, pelo teste de Mann-Whitney. Valores 

de p menores que 0,05 foram considerados para indicar diferenças 

estatisticamente significativas. Estimativa de mortalidade de Kaplan-Meier, 

com representação de “hazard ratio” (HR) e intervalo de confiança de 95%, 

foi utilizada para descrever o risco relativo de morte. 

Modelo de regressão logística multivariada foi desenhado para 

examinar “odds ratios” (OR) e intervalos de confiança de 95% de variáveis 

associadas com mortalidade em 28 dias. O número de covariáveis foi 

limitado com base na regra dos 10, que exige pelo menos 10 desfechos 

freqüentes para cada grau de liberdade. Variáveis com associação 

univariada (p < 0,10) e variáveis com plausibilidade clínica foram 

introduzidas no modelo (“Backward stepwise”). As variáveis foram mantidas 

no modelo de regressão sempre que persistiram significativas com o corte 

de 0,05. Disfunção renal (0 ou 1), disfunção neurológica (0 ou 1), grupo (0 ou 

1), idade, pH na admissão e PRISM foram incluídos como variáveis. 

Assumindo um erro alfa de 0,05 e um poder estatístico de 80%, 

calculamos que a amostra necessária para permitir a detecção de redução 
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relativa de 35% ou redução absoluta de 20% na mortalidade de 57,3% 

(mortalidade basal) seria de 268 pacientes. O estudo incluiu análise 

intermediária após entrada de 100 casos. 

3.7 Apoio 

Esta pesquisa recebeu financiamento da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) [Processo nº 04/07949-7] e 

apoio da Edwards Lifesciences. 

FAPESP financiou a aquisição dos cateter utilizados no estudo, 

enquanto que Edwards Lifesciences cedeu, para utilização durante a 

vigência da pesquisa, dois aparelhos para monitorização da ScvO2. 
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Durante o período do estudo, 110 pacientes foram elegíveis e oito 

pacientes (7.3%) foram excluídos. Sete pacientes foram excluídos por terem 

sido admitidos com mais de seis horas transcorridas desde o diagnóstico de 

sepse grave e um paciente foi excluído por ser portador de cardiopatia 

cianogênica não corrigida. Os 102 pacientes incluídos foram alocados no 

grupo intervenção ou no grupo controle e foram incluídos na análise com 

intenção de tratar (“intention-to-treat analyses”) (Figura 4). 

 

Figura 4 - Distribuição da população estudada 
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As características basais foram semelhantes nos dois grupos, exceto 

a média de idade, maior no grupo intervenção (Tabela 1). 

Tabela 1 - Características basais 

Característica 
Controle 
(n = 51) 

Intervenção 
(n=51) 

p 

Idade (anos) 4,5 ± 4,9 6,5 ± 5,8 0,03 b 

Gênero (%)    

Feminino 43,1 45,1 1,00 a 

Masculino 56,9 54,9  

Choque séptico (%) 92,2 94,1 1,00 a 

Sepse grave (%) 7,8 5,9  

Doença de base (%)    

Onco-hematológica 31,4 39,2 0,53 a 

Neurológica 19,6 7,8 0,15 a 

Hepatológica 9,8 3,9 0,44 a 

Reumatológica 3,9 7,8 0,68 a 

Imunológica 3,9 9,8 0,44 a 

Gastrointestinal 3,9 0,0 0,49 a 

Pulmonar 3,9 5,9 1,00 a 

Outra 3,9 2,0 1,00 a 

Nenhuma 19,6 23,5 0,81 a 

Infecção hospitalar (%) 37,3 41,2 0,84 a 

Local da infecção (%)    

Pulmão 52,9 51,0 1,00 a 

Sistema nervoso central 13,7 7,8 0,53 a 

Abdômen 9,8 3,9 0,44 a 

Sistêmica 7,8 19,6 0,15 a 

Trato urinário 2,0 3,9 1,00 a 

Pele 2,0 7,8 0,36 a 

Não identificado 11,8 5,9 0,49 a 

PRISM 8,0 (5-11,5) 7,0 (5-12) 0,96 c 
a
 Teste exato de Fisher; 

b
 Teste t de Student; 

c
 Mann-Whitney.    

O desfecho primário, mortalidade em 28 dias, foi significativamente 

menor no grupo intervenção (HR = 3,78 (1,58 - 7,52); p = 0,002), com 

número  necessário tratar para evitar uma morte de 3,6. Da mesma maneira, 

mortalidade em 60 dias também foi menor no grupo intervenção (p = 0,002). 



 

 

RESULTADOS - 44 

Não houve diferença significativa nos dias em ventilação mecânica, dias em 

uso de drogas vasoativas, dias livres do uso de drogas vasoativas e duração 

da internação na UTIP. Entretanto, os pacientes do grupo intervenção 

tiveram o dobro de dias livres de ventilação mecânica (Tabela 2). 

Tabela 2 - Mortalidade 

 
Controle 
(n = 51) 

Intervenção 
(n=51) 

p 

Dias    

Em ventilação mecânica 4,0 (1-13) 3,0 (0-6,5) 0,41 c 

Droga vasoativa 3,0 (1-7) 3,0 (2-5) 0,69 c 

Livres de ventilação mecânica 2,0 (0-5) 4,0 (2-7) 0,02 c 

Livres de drogas vasoativas 2,0 (0-8,5) 3,0 (2-10) 0,11 c 

Duração da internação na UTI 9,0 (5-17) 7,0 (5-17,5) 0,92 c 

Mortalidade    

28 dias 39,2 11,8 0,002 d 

60 dias 41,2 15,7 0,002 d 

UTIP: Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica; 
c
 Mann-Whitney; 

d
 Kaplan-Meier.   

Na entrada do estudo, os dois grupos apresentavam o mesmo 

número de disfunção de órgãos, porém o grupo controle teve 

significativamente mais novas disfunções que o grupo intervenção, 

especialmente devido à incidência de novas disfunções renais e 

neurológicas (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Disfunções de órgãos 

 
Controle 
(n = 51) 

Intervenção 
(n=51) 

p 

Número de disfunções de órgão na 

admissão 2,0 (1,0-2,0) 2,0 (1,0-2,0) 0,97 c 

Órgão (%)    

Respiratório 47,1 43,1 0,84 a 

Cardiovascular 51,0 62,7 0,32 a 

Renal 11,8 11,8 1,00 a 

Neurológico 5,9 3,9 1,00 a 

Gastrointestinal 0,0 0,0 1,00 a 

Hematológico 25,5 25,5 1,00 a 

Hepatológico 27,4 25,5 1,00 a 

Número de disfunção de órgão durante a 

internação 1,0 (1,0-2,0) 1,0 (0,0-2,0) 0,03 c 

Desenvolvimento de novas disfunções (%)    

Respiratório 59,3 48,3 0,44 a 

Cardiovascular 92,0 89,5 1,00 a 

Renal 26,7 6,7 0,02 a 

Neurológico 10,4 0,0 0,03 a 

Gastrointestinal 9,8 7,8 1,00 a 

Hematológico 31,6 15,8 0,18 a 

Hepatológico 13,5 15,8 1,00 c 
a
 Teste exato de Fisher; 

c
 Mann-Whitney.    

Disfunção renal (p = 0,02), disfunção neurológica (p = 0,03), idade 

(p = 0,03), pH no tempo 0 (p = 0,05), PRISM e grupo de tratamento foram 

inseridos como covariáveis no modelo de regressão logística multivariada. O 

resultado desta análise mostrou que PRISM (OR = 1,20 (1,06 - 1,36); p = 0,006) 

e disfunção renal (OR = 7,76 (1,86 - 32,33); p = 0,005) associaram-se 

independentemente com maior mortalidade em 28 dias, enquanto que o 

tratamento precoce guiado pela ScvO2 associou-se de maneira independente 

com redução da mortalidade em 28 dias (OR = 0,18 (0,05 - 0,69); p = 0,01). 

Idade, pH no tempo 0 e disfunção neurológica não estiveram associados 

com mortalidade em 28 dias. 
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Antes da entrada no estudo, a ressuscitação inicial foi similar nos dois 

grupos: o grupo controle recebeu 40 mL/kg (intervalo interquartil 30 - 70 mL/kg) 

de cristalóide, 0,5 ± 2,3 mL/kg de colóide e 5,9% dos pacientes receberam 

transfusão de concentrado de hemáceas, enquanto que o grupo 

intervenção recebeu 40 mL/kg (intervalo interquartil 30 - 70 mL/kg) de 

cristalóide (p = 0,89), não recebeu colóide (p = 1,00), e 3,9% dos pacientes 

receberam transfusão de concentrado de hemáceas (p = 1,00). Entre 0 e 6 

horas após a entrada no estudo, os pacientes do grupo intervenção 

receberam significativamente mais cristalóide (p < 0,0001) e mais 

freqüentemente receberam transfusão de hemáceas (p = 0,002) e suporte 

inotrópico (p = 0,01) (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Tratamentos utilizados 

Fluidoterapia 
Horas após entrada no estudo 

0 - 6 6 - 72 0 - 72 

Cristalóide (mL/kg)     

Grupo Controle 5 (0-20) 10 (0-28) 80 (45-110) 

Grupo Intervenção 28 (20-40) 0 (0-20) 90 (65-114) 

p < 0,0001 c 0,53 c 0,10 c 

Colóide (mL/kg)     

Grupo Controle 0 (0-0) 0 (0-15) 0 (0-15) 

Grupo Intervenção 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-15) 

p 0,73 c 0,15 c 0,18 c 

Transfusão de hemáceas (%)     

Grupo Controle 15,7 43,1 58,8 

Grupo Intervenção 45,1 31,4 68,6 

p 0,002 a 0,31 a 0,41 a 

  

Drogas Vasoativas 
Horas após entrada no estudo 

0 - 6 6 - 72 0 - 72 

Introdução de vasopressor (%)       

Grupo Controle 56,9 18,4 74,6 

Grupo Intervenção 49,0 23,5 72,5 

p 0,55 a 0,70 a 1,00 a 

Introdução de inotrópico (%)       

Grupo Controle 7,8 22,4 29,4 

Grupo Intervenção 29,4 19,6 49,0 

p 0,01 a 0,92 a 0,07 a 

Introdução de vasodilatador (%)      

Grupo Controle 0,0 2,0 2,0 

Grupo Intervenção 2,0 7,8 9,8 

 1,00 a 0,39 a 0,20 a 

Alteração de droga vasoativa* (%)      

Grupo Controle 56,9 32,7 72,5 

Grupo Intervenção 72,5 37,3 78,4 

p 0,15 a 0,79 a 0,65 a 
a
 Teste exato de Fisher; 

c
 Mann-Whitney. 

* Mesmo paciente pode ter tido alteração de droga vasoativas entre 0 - 6 h e 6 – 72 h 
Colóide: albumina humana ou plasma fresco congelado; Vasopressor: dopamina, 
noradrenalina, adrenalina (> 0,3 mcg/kg/min); Inotrópico: dobutamina, adrenalina 

( 0,3 mcg/kg/min), milrinone; Vasodilatador: nitroprussiato de sódio, milrinone. 
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Outras terapias de suporte foram utilizadas de maneira semelhante 

nos dois grupos (Tabela 5). Cateter de artéria pulmonar, proteína C ativada 

não foram utilizados em nenhum paciente. Todos os pacientes incluídos no 

estudo receberam cateter central por pelo menos 72 horas e não houve 

complicação relacionada à introdução do cateter. 

Tabela 5 - Terapias de suporte 

Hidrocortisona  

Dose ataque (%)  

Grupo Controle 17,6 

Grupo Intervenção 19,6 

p 1,00 a 

Infusão contínua em 24h (%)  

Grupo Controle 15,7 

Grupo Intervenção 15,7 

p 1,00 a 

Ventilação mecânica (%)  

Grupo Controle 80,4 

Grupo Intervenção 70,6 

p 0,36 a 
a
 Teste exato de Fisher; 

c
 Mann-Whitney.  

Com relação aos exames laboratoriais e sinais vitais registrados, os 

pacientes do grupo intervenção, ao final das primeiras 72 horas após 

entrada no estudo, apresentaram menor incidência de ScvO2 abaixo de 70% 

e menor alteração de INR. Os demais parâmetros foram semelhantes entre 

os dois grupos (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Exames e sinais vitais 

Variáveis e grupo de 
tratamento 

0 h 6 h 72 h 

Freqüência cardíaca (batimentos/minuto)   
Grupo Controle 144 ± 27 134 ± 32 125 ± 25 

Grupo Intervenção 139 ± 22 137 ± 31 120 ± 26 

p 0,33 b 0,66 b 0,39 b 

PAM (mmHg)    
Grupo Controle 66 ± 15 69 ± 20 77 ± 16 

Grupo Intervenção 66 ± 19 73 ± 17 80 ± 17 

p 0,35 b 0,32 b 0,42 b 

PVC (cm H2O)    
Grupo Controle 6,0 (4-12) 8,6 ± 6 8,5 ± 6,5 

Grupo Intervenção 7,5 (1,3-1,0) 8,6 ± 6,1 8,5 ± 6,7 

p 0,45 c 0,99 b 0,99 b 

ScvO2 (%)    
Grupo Controle 74 (64,7-81,9) 75,4 (69,2-84,6) 74,8 ± 12,3 

Grupo Intervenção 78 (67,5-82,3) 79,1 (72,3-83,6) 79,1 ± 9,4 

p 0,41 c 0,54 c 0,11 b 

Pacientes com ScvO2 < 70% (%)   
Grupo Controle 41,0 30,8 37,9 

Grupo Intervenção 30,6 20,8 12,5 

p 0,37 a 0,33 a 0,02 a 

pH arterial    
Grupo Controle 7,32 (7,25-7,36) 7,34 (7,27-7,42) 7,39 (7,34-7,44) 

Grupo Intervenção 7,36 (7,29-7,40) 7,38 (7,33-7,43) 7,42 (7,37-7,45) 

p 0,05 c 0,33 c 0,14 c 

Excesso de base (mEq/l)    
Grupo Controle -7,9 ± 6,4 -6,0 ± 6,9 -2,0 (-6,7-3,1) 

Grupo Intervenção -6,0 ± 4,8 -5,2 ± 5,5 0,3 (-2,6-3,6) 

p 0,12 b 0,55 b 0,16 c 

Lactato (mmol/l)    
Grupo Controle 1,2 (0,8-2,3) 1,3 (0,9-2,3) 1,2 (0,8-1,7) 

Grupo Intervenção 1,1 (0,7-2,5) 1,2 (0,8-1,6) 1,1 (0,8-1,7) 

p 0,61 c 0,35 c 0,56 c 

Hematócrito (%)    
Grupo Controle 27,9 ± 5,1 30,2 ± 6,1 31,3 ± 5,1 

Grupo Intervenção 28,5 ± 6,3 30,8 ± 5,9 31,7 ± 5,2 

p 0,67 b 0,66 b 0,76 b 

INR    
Grupo Controle 1,5 (1,2-2,1) 1,5 (1,3-2,3) 1,3 (1,2-1,6) 

Grupo Intervenção 1,5 (1,2-1,8) 1,5 (1,3-1,7) 1,2 (1,1-1,4) 

p 0,46 c 0,43 c 0,03 c 
a
 Teste exato de Fisher; 

b
 Teste t de Student; 

c
 Mann-Whitney. 

PAM, pressão arterial media; PVC, pressão venosa central; 
ScvO2, saturação venosa central de oxigênio. 
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Considerando todos os pacientes, a mortalidade em 28 dias foi mais 

elevada nos pacientes que apresentaram ScvO2 < 70% na entrada do 

estudo (41,9% versus 24,3%; HR = 3,04 (1,43 - 8,79); p = 0,006). 

Comparando grupo controle versus grupo intervenção, a mortalidade foi 

semelhante nos dois grupos entre os pacientes com ScvO2  70% na 

entrada do estudo (21,7% versus 11,8%; HR = 1,91 (0,51 - 7,57); p = 0,32), 

mas foi significativamente diferente entre os pacientes com ScvO2 < 70% 

(68,8% versus 13,3%; HR = 6,83 (1,80 - 17,02); p = 0,003) (Gráficos de 1 a 4). 

Gráfico 1 -  Análise de Kaplan-Meier - Controle X Intervenção 
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Gráfico 2 - Análise de Kaplan-Meier - ScvO2 < 70% x ScvO2  70% 

 

Gráfico 3 - Análise de Kaplan-Meier - ScvO2  70%, Controle X Intervenção 
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Gráfico 4 - Análise de Kaplan-Meier - ScvO2 < 70%, Controle X 

Intervenção 
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No presente ensaio clínico randomizado, demonstrou-se diferença 

significativa na taxa de mortalidade entre os pacientes que receberam 

tratamento e suporte hemodinâmico de acordo com a recomendação da 

ACCM/PALS com ou sem orientação pela ScvO2. Os pacientes que foram 

tratados com objetivo de manter a ScvO2 maior ou igual a 70% receberam 

mais volume, concentrado de hemáceas e suporte inotrópico após a 

ressuscitação inicial, resultando em redução de 3,3 vezes na mortalidade. O 

estudo reforça as recomendações atuais e revela que a utilização da ScvO2 

como objetivo terapêutico tem um impacto significativo e aditivo sobre o 

prognóstico de crianças e adolescentes com choque séptico. O estudo é 

inédito na população pediátrica e, além de ser um dos poucos ensaios 

clínicos randomizados disponíveis sobre choque séptico em crianças, o 

resultado encontrado representa o maior impacto de qualquer medida já 

relatada em sepse pediátrica57 (Anexo C) 

A questão “Qual a taxa de mortalidade no choque séptico pediátrico?” 

não tem uma resposta única. Embora a melhoria em termos terapêuticos e 

tecnológicos dos serviços de saúde nos últimos 40 anos, particularmente 

unidades de emergência e de cuidados intensivos, tenha resultado em 

redução global da morbi-mortalidade, as especificidades de populações e 

ambientes obrigam que as análises de mortalidade sejam feitas respeitando 
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os subgrupos e individualidades de cada serviço. Este é um fator limitante 

para comparação de resultados e de estudos e, até certo ponto, também 

dificulta estudos colaborativos e multicêntricos. Nesta realidade em que 

praticamente cada centro possui sua própria taxa de mortalidade, é 

fundamental que as populações sejam analisadas com base em critérios 

bem estabelecidos de diagnóstico e de gravidade e que possam ser 

comparadas dentro da mesma população, em controles contemporâneos ou 

históricos. 

Alguns autores apontam dificuldades adicionais na utilização da 

mortalidade como desfecho primário em estudos de sepse como: 1) o fato 

de que é necessário uma amostra consideravelmente grande de indivíduos 

para que seja demonstrado um benefício significativo, particularmente em 

populações em que o risco de mortalidade está diminuindo; 2) a escolha de 

28 dias como corte, embora consagrada pela utilização, pode ser 

considerada arbitrária, muito precoce para alguns (pois não refletiria o efeito 

da disfunção de múltiplos órgãos) e muito tardia para outros (pois estaria já 

distante do evento inicial, sofrendo influência de outros fatores como doença 

de base); 3) em alguns casos, há dificuldades para diferenciar se a causa da 

morte deve-se ao choque ou à doença de base; 4) situações em que se 

utiliza limitação do suporte de vida também podem interferir58. 

Alternativamente ou em adição à taxa de mortalidade, outros desfechos 

podem, ao mesmo tempo, oferecer informações valiosas sobre o prognóstico 

e ser mais factíveis. Disfunção de órgão é uma medida de morbidade, 

especialmente quando são utilizados critérios validados. Outras medidas 
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incluem critérios de qualidade de vida, qualidade do momento da morte, 

impacto sobre os familiares e análise dos custos relacionados ao tratamento. 

No estudo atual, a escolha da mortalidade como desfecho primário 

baseou-se na elevada incidência de sepse nos centros envolvidos no 

estudo, na alta taxa de mortalidade observada nos anos anteriores e na 

inexistência de evidências científicos neste assunto específico e no 

tratamento do choque séptico pediátrico como um todo. Cortes em 28 e 60 

dias foram utilizados para delimitar momentos de análise que pudessem 

refletir tanto o impacto do evento inicial como os efeitos conseqüentes às 

disfunções de órgãos e a análise de Kaplan-Meier foi utilizada para que o 

estudo da mortalidade pudesse ser feito também além dos pontos de cortes 

utilizados. O resultado encontrado em termos de redução da mortalidade foi 

bastante significativo, justificando inclusive a interrupção precoce do estudo, 

uma vez que, a partir do resultado obtido na análise intermediária, seria anti-

ético deixar de oferecer o mesmo tipo de tratamento para as crianças que 

eventualmente fossem incluídas no grupo controle. Um dos fatores que 

tornou possível esta redução de mortalidade foi justamente a gravidade da 

população estudada, que nos anos anteriores demonstrou taxas de 

mortalidade consistentemente acima de 50%23. É interessante notar que o 

resultado do grupo controle também representou uma melhora em relação 

aos anos anteriores, fato que traz ainda mais consistência ao resultado 

obtido no grupo intervenção e que indica um possível efeito da 

implementação do fluxograma ACCM/PALS, mesmo sem a monitorização da 

ScvO2, e de outras melhorias no suporte ao paciente grave. Além da taxa de 
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mortalidade, foi utilizada análise de prevalência e incidência de disfunção de 

órgãos, para medir a gravidade da população e melhor caracterizar a 

morbidade dos dois grupos estudados. A exemplo da mortalidade, houve 

diferença significativa na incidência de novas disfunções, particularmente 

disfunções renais e neurológicas. Por si só, este resultado já representaria 

um valioso impacto, tendo em vista o grande custo individual e econômico 

que representam as falências destes dois órgãos. 

Nos últimos 20 anos, algumas publicações importantes têm buscado 

aperfeiçoar os critérios diagnósticos de sepse e suas ramificações e das 

disfunções orgânicas. O esforço é importante especialmente no que diz 

respeito à padronização de termos e classificações, com objetivo de tornar 

as informações úteis e transitáveis entre todos os diferentes centros de 

pesquisa. A validade externa de novos achados, que hoje já é difícil de ser 

aplicada amplamente, seria impossível caso cada um utilizasse sua própria 

definição e seus próprios critérios. Mesmo assim, as definições ainda estão 

sendo modificadas e sofrem críticas importantes, que algumas vezes 

dificultam sua utilização. A definição de síndrome da resposta inflamatória 

sistêmica foi uma das primeiras a ser publicada. O espírito da definição, que 

persiste nas publicações atuais, busca oferecer uma mesma linguagem aos 

pesquisadores e estudiosos, mas também busca propositadamente 

estabelecer critérios bastante sensíveis, embora pouco específicos, para 

serem utilizados na prática clínica. Em outras palavras, a intenção é não 

deixar passar casos não diagnosticados, mesmo que isto signifique o 

diagnóstico e tratamento de casos falsos positivos. 
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Este conceito inicial sofreu críticas, especialmente daqueles que o 

consideram excessivamente sensível, visto que, em alguns levantamentos, 

mais de dois terços dos pacientes de unidades de cuidados intensivos 

possuem critérios de SIRS, o que ocorre também com muitos pacientes da 

enfermaria59. Desta forma, a banalização do diagnóstico, ao contrário de 

chamar a atenção para os casos positivos, atrapalharia a prática clínica, 

visto que, se quase todo mundo tem SIRS, não seria possível diferenciar os 

casos realmente sob maior risco. A despeito destas e de outras críticas, o 

conceito de SIRS persiste até os dias atuais, com importantes adaptações e 

atualizações específicas para a população pediátrica. No último consenso 

disponível na literatura, o diagnóstico de SIRS em pediatria ganhou duas 

inovações principais: 1) a exigência de que um dos critérios de SIRS seja 

alteração de temperatura ou de leucócitos e 2) tabela de valores de 

referência para taquicardia, bradicardia, freqüência respiratória e contagem 

leucocitária dividida em seis faixas de idade33. 

A definição de sepse decorre dos critérios de SIRS, visto que as 

publicações unanimemente classificam sepse como SIRS ocasionada por 

um processo infeccioso. A evolução deste conceito deu-se no sentido 

também de ampliar a inclusão de casos positivos. Enquanto nas primeiras 

publicações falava-se em comprovação de infecção, atualmente os 

consensos determinam que apenas a suspeita de infecção, aliada aos 

critérios de SIRS, já é suficiente para determinar o diagnóstico de sepse, 

valendo tanto para o paciente adulto como o pediátrico. A sepse grave, na 

maioria das publicações, reúne os casos de sepse acompanhados de 
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disfunções orgânicas ou sinais de hipoperfusão, enquanto que os casos de 

choque séptico são os que persistem com estas alterações mesmo após o 

tratamento inicial (fluidoterapia agressiva e suporte hemodinâmico inicial). 

Especificamente para a faixa etária pediátrica, o consenso publicado em 

2005 traz algumas inovações ao ampliar, embora colocados de maneira um 

pouco confusa, os critérios de disfunção de órgãos33. No presente estudo, 

iniciado anteriormente a esta publicação de 2005, foram utilizados os 

mesmos critérios adotados no fluxograma de tratamento de 2002, para as 

definições de sepse grave e choque séptico, e os critérios de Wilkinson, para 

as definições de disfunções orgânicas. Outros critérios de disfunção de 

órgãos poderiam ter sido utilizados, como é o caso do “PEdiatric Logistic 

Organ Dysfunction” (PELOD), proposto em 1999 e validado em 200360,61, 

que possui as vantagens de uma boa discriminação entre os casos de maior 

risco e a possibilidade de graduar a gravidade de cada disfunção orgânica. 

Entretanto, à época da realização do estudo, as UTIP envolvidas 

rotineiramente classificavam os pacientes de acordo com os critérios de 

MODS de Wilkinson, PRISM e PIM (no caso da UTIP do Hospital 

Universitário), tornando mais prática a adoção dos critérios já utilizados. O 

valor de PRISM encontrado nos dois grupos traduziu a semelhança existente 

entre os dois braços da pesquisa, como espera-se que aconteça em um 

ensaio randomizado; entretanto, o escore evidenciou riscos de morte abaixo 

do encontrado, que é justamente uma das críticas feitas a este sistema de 

aferição de risco. A análise das disfunções de órgão, por outro lado, embora 

pudesse ser realizada através de outros métodos, pôde traduzir o que se 
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observou na prática, maior morbidade entre os pacientes do grupo controle, 

com maiores conseqüências decorrentes das disfunções orgânicas. Vale 

ressaltar, ainda, que nos dois grupos estudados a incidência de choque 

séptico foi consideravelmente mais elevada que a incidência de sepse grave 

(92,2% X 7,8% no grupo controle; 94,1% X 5,9% no grupo intervenção). Este 

achado é extremamente infreqüente em estudos semelhantes, que 

costumam ter a maior parte dos pacientes com sepse grave. A explicação 

deste resultado está nas características dos dois centros envolvidos na 

pesquisa. Tanto no Instituto da Criança como no Hospital Universitário, 

existe uma carência de leitos de cuidados intensivos, e a maior parte dos 

pacientes com sepse grave acaba sendo cuidada na própria unidade de 

emergência ou nas enfermarias. Conseqüentemente, é possível dizer que a 

casuística estudada possui uma gravidade maior, influenciando inclusive os 

resultados obtidos em termos de morbidade e mortalidade. 

As diferenças significativas observadas nos desfechos primários e 

secundários deste estudo não podem ser explicadas apenas pela utilização 

de uma ferramenta de monitorização. Como é esperado que aconteça com 

as intervenções diagnósticas, suas medidas idealmente devem provocar 

ações terapêuticas, que ao final possam alterar positivamente o resultado. 

Analisando globalmente os fundamentos do tratamento do choque séptico, é 

possível observar que a monitorização da ScvO2 e o conseqüente 

tratamento orientado por esta medida, nos pacientes do grupo intervenção, 

alteraram as condutas terapêuticas especialmente no restabelecimento da 

volemia e no suporte hemodinâmico. Não houve diferença significativa, por 
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outro lado, em outras medidas de suporte, como ventilação mecânica e 

tratamento de insuficiência adrenal. Como já descrito anteriormente, as 

crianças com sepse grave e choque séptico freqüentemente necessitam de 

suporte ventilatório precoce, com objetivo de otimizar a troca gasosa e de 

poupar o gasto energético envolvido no trabalho respiratório, geralmente 

aumentado nesta situação de hipoxemia e acidose metabólica34. No 

presente estudo, a utilização de ventilação mecânica ocorreu em mais de 

70% dos casos, nos dois grupos, confirmando a indicação de utilização 

precoce deste suporte. Em contrapartida, as crianças do grupo intervenção 

tiveram o dobro de dias livres de ventilação mecânica, indicando um efeito 

do suporte hemodinâmico sobre o quadro clínico global. Com a melhora 

mais rápida e acentuada proporcionada pela otimização hemodinâmica, as 

crianças deste grupo puderam ser desmamadas em menor tempo, ficando 

independentes do suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. A utilização 

do desfecho “dias livres de VM”, assim como “dias livres de DVA”, procura 

combinar os efeitos de redução na necessidade de VM (ou DVA) e de 

redução da mortalidade em um único índice. A utilização destes parâmetros 

é particularmente útil quando se assume que o tratamento proposto 

simultaneamente reduz a duração da VM (ou DVA) e a mortalidade. Em 

estudos sem poder para distinguir redução na mortalidade, a escolha de 

“dias livres” como desfecho permite verificar efeitos significativos em 

amostras menores62. 

Com relação ao restabelecimento da volemia, é interessante notar 

que os dois grupos receberam tratamento muito semelhantes no momento 
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inicial, antes de entrar no estudo. Além dos tratamentos terem sido 

semelhantes, as intervenções podem ser consideradas como adequadas, 

tendo como base as recomendações adotadas pelo PALS, que falam em 

pelo menos 40 mL/kg na primeira hora. Entretanto, sabendo que o déficit 

volêmico geralmente é bastante superior a 40 mL/kg (chegando algumas 

vezes próximo de 200 mL/kg), era esperado que a utilização subseqüente de 

volume ultrapassasse este volume inicial, o que não ocorreu nas crianças do 

grupo controle. Mesmo nas crianças do grupo intervenção, que receberam 

significativamente mais volume, é possível levantar a questão se ainda não 

haveria necessidade de utilização de quantidade adicional de fluido, o que 

possivelmente poderia melhorar o resultado obtido. Este é um fato já notado 

em estudos anteriores. Em uma análise retrospectiva realizada com crianças 

com sepse grave e choque séptico e tratados inicialmente em hospitais 

secundários, a mediana de volume utilizado na ressuscitação inicial foi de 

20 mL/kg e, o dado mais intrigante deste estudo, esta mesma quantidade foi 

utilizada tanto nos pacientes que responderam quanto nos que não 

responderam, evidenciando que o tratamento não era individualizado e não 

era baseado em objetivos terapêuticos. A mesma quantidade de volume foi 

utilizada globalmente, restando aos não respondedores iniciar o suporte 

cardiovascular com drogas vasoativas, mesmo sem o restabelecimento 

adequado da volemia39. O estudo realizado por nosso grupo, dois anos antes 

da presente pesquisa, mostrou resultados parecidos ao revelar, também em 

análise retrospectiva, que a média de volume recebido na primeira hora de 

tratamento foi de apenas 27 mL/kg nos sobreviventes e 16 mL/kg nos não 
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sobreviventes38. Portanto, é possível afirmar que, no presente estudo, as 

crianças tanto do grupo controle, como do grupo intervenção, receberam um 

tratamento inicial adequado; porém, a partir da entrada no estudo, a terapia 

aplicada ao grupo controle seguiu os passos que habitualmente são 

adotados na maioria das situações clínicas, enquanto que, para os pacientes 

do grupo intervenção, foram adotadas condutas adicionais, disparadas por 

um elemento novo, que foi a leitura contínua da ScvO2. Ainda a respeito da 

fluidoterapia, vale ressaltar que atualmente ganha importância a remoção do 

excesso de volume empregado. A utilização precoce e agressiva de volume 

é a pedra fundamental no tratamento do choque séptico; entretanto, este 

volume em algum tempo extravazará para o espaço extracelular, causando 

edema e disfunção orgânica secundária. Estudos recentes mostram o 

benefício da remoção precoce do excesso de volume através da utilização 

de diuréticos e/ou de terapias de substituição renal, indicando que estas 

medidas devem ser instituídas tão logo o paciente acumule pelo menos 10% 

de excesso de peso, ocasionado pela sobrecarga de volume63,64,65. 

A utilização de hemoderivados em terapia intensiva é sempre um 

tópico controverso. Entretanto, a maioria das revisões que buscam 

determinar um nível crítico para indicação de hemotransfusão não discrimina 

as diversas situações clínicas e não diferencia entre pacientes estáveis e 

instáveis. Em um importante ensaio clínico, 637 crianças foram 

randomizadas para receber estratégia restritiva (transfundir se hemoglobina 

< 7 g/dL) ou liberal (transfundir se hemoglobina < 9,5 g/dL) de transfusão. 

Não houve diferença nos desfechos medidos (mortalidade e disfunções 
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orgânicas). Entretanto, apenas pouco mais de 10% tinham sepse grave ou 

choque séptico e pacientes hemodinamicamente instáveis foram excluídos 

do estudo66. No estudo de tratamento guiado pela ScvO2, realizado em 

pacientes adultos, o grupo intervenção recebeu 3,5 vezes mais transfusões 

de sangue nas primeiras seis horas de tratamento e 1,5 vezes mais 

considerando as 72 horas iniciais de tratamento54. Este resultado provocou 

discussões em torno do tema, levantando os riscos implicados na utilização 

de hemoderivados. Enquanto alguns autores mostraram que também em 

adultos estáveis estratégias restritivas de transfusão eram tão eficazes 

quanto estratégias liberais67 e que a transfusão de concentrado de 

hemáceas nem sempre reflete em aumento do consumo de oxigênio pelos 

tecidos68, os defensores da terapia precoce guiada por metas contra-

argumentaram revelando que, na casuística estudada de pacientes com 

sepse grave e choque séptico, a fluidoterapia inicial foi suficiente para elevar 

a ScvO2 acima de 70% em 35,9% dos pacientes, enquanto que a transfusão 

de concentrado de hemáceas nos pacientes com hematócrito < 30% fez com 

que mais 50,4% dos pacientes atingisse o objetivo de ScvO2 acima de 70%. 

Ainda, a diferença encontrada ao final de 72 horas de tratamento 

representava em média apenas 102 mL de sangue a mais ofertado ao grupo 

intervenção, mostrando que a diferença essencial não foi a quantidade de 

hemoderivados empregada, mas a precocidade de sua utilização69. No 

estudo atual, foi utilizado, para os pacientes que permaneciam com ScvO2 

abaixo de 70%, o limite de hemoglobina de 10 g/dL para indicação de 

transfusão. Este nível foi escolhido em vista da inexistência de evidências 
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científicas e da recomendação feita no fluxograma de tratamento de 2002, 

que, com base em dados fisiológicos que mostram que a oferta de oxigênio 

depende significativamente da concentração de hemoglobina (Oferta de 

Oxigênio = Índice Cardíaco X [1,36 X Hemoglobina X % saturação de 

oxigênio + PaO2 X 0,003]), recomenda que a hemoglobina deve ser mantida 

no mínimo em 10 g/dL34. No grupo controle, o nível para transfusão não foi 

estabelecido, cabendo a decisão à equipe responsável pelo tratamento, que 

utilizou majoritariamente o critério de instabilidade clínica para indicação das 

transfusões. Com estes parâmetros, observamos que os pacientes do grupo 

intervenção receberam 2,9 vezes mais transfusões nas primeiras seis horas 

de tratamento, novamente disparadas pela monitorização da ScvO2. 

Interessantemente, ao final de 72 horas a diferença entre pacientes 

transfundidos no grupo intervenção e no grupo controle não foi significativa, 

revelando que os pacientes controle acabaram sendo transfundidos mais 

tardiamente, possivelmente em um momento em que a otimização da oferta 

de oxigênio já não fazia tanta diferença em termos de prevenção das 

disfunções orgânicas e da reversão da hipóxia tecidual persistente. Portanto, 

a exemplo do resultado obtido no estudo em adultos, os achados atuais 

reforçam o impacto da utilização de hemoderivados dentro das primeiras 

seis horas de tratamento, sempre que houver instabilidade clínica e ScvO2 

abaixo de 70%. Em outras palavras, poderíamos afirmar que, nos pacientes 

com choque séptico, não deve haver um valor “mágico” de hemoglobina ou 

hematócrito, abaixo do qual sempre se deve transfundir, mas cabe 

justamente à monitorização do equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio 
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(ScvO2) determinar os pacientes sob maior risco, que terão benefício com a 

otimização do nível de hemoglobina. 

Os pacientes que não respondem adequadamente ao 

restabelecimento da volemia, tanto através da utilização de cristalóides e 

colóides, como de hemoderivados, possuem indicação de suporte 

hemodinâmico adicional, com o uso de drogas vasoativas. As evidências 

científicas a respeito do momento de introdução das drogas vasoativas e 

principalmente da estratégia a ser utilizada são praticamente inexistentes34-36. 

Atualmente, grande parte da estratégia de suporte hemodinâmico é baseada 

nos achados de uma série de 50 casos publicada há 10 anos, em que se 

demonstrou que as crianças com choque séptico podem apresentar-se com 

baixo débito cardíaco e resistência vascular sistêmica elevada, alto débito 

cardíaco e resistência vascular sistêmica reduzida ou baixo débito cardíaco 

e resistência vascular sistêmica reduzida. Além das múltiplas possibilidades, 

a pesquisa mostrou que freqüentemente as crianças transitavam de um 

estado hemodinâmico para outro em curtos intervalos de tempo43. Desta 

forma, as recomendações terapêuticas, como o fluxograma de 2002, 

procuram basear-se nos achados clínicos e indicam inicialmente a utilização 

de agentes que podem ter ações aditivas, especialmente inotrópicas e 

vasopressoras, como dopamina e adrenalina. A constatação, na série de 

casos citada, de que 80% dos pacientes que não respondem a volume e 

suporte hemodinâmico inicial apresentam disfunção cardíaca relacionada à 

sepse permitiria concluir que o tratamento do choque pediátrico refratário a 

volume teria melhor resultado se fosse baseado em medicações de ação 
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primordialmente inotrópica e vasodilatadora. No entanto, estas opções 

terapêuticas ficam reservadas, nos fluxogramas de tratamento, para os 

casos de choque frio refratários e são utilizadas mais tardiamente. Este fato 

pode ser explicado novamente pela carência de evidências científicas a 

respeito das drogas vasoativas, mas também é possível que exista uma 

transferência de conhecimento da terapia intensiva de adulto, onde a 

necessidade de vasopressores é bem mais evidente. 

No presente estudo, as medicações vasopressoras foram as mais 

freqüentemente utilizadas nas primeiras seis horas de tratamento, tanto no 

grupo controle como no intervenção. Este achado está de acordo com as 

recomendações atuais de tratamento e reforça o cumprimento do fluxograma 

ACCM/PALS, proposto como protocolo de tratamento básico nos dois 

grupos. Porém, o achado mais interessante é a utilização de medicações 

inotrópicas e vasodilatadoras, de uma maneira mais precoce, nas crianças 

tratadas de acordo com a ScvO2. Nas primeiras seis horas de tratamento, 

houve introdução de um agente inotrópico para cada 1,7 vasopressor 

introduzido no grupo intervenção, enquanto que apenas um inotrópico a 

cada 7,3 introduções de vasopressores no grupo controle. Embora não 

atingindo significância estatística em função do tamanho da amostra, a 

utilização de vasodilatadores também tendeu a ser maior no grupo 

intervenção durante todo o período do estudo (2% X 0%, nas primeiras seis 

horas; 7,8% X 2%, entre 6 e 72 horas). Estes dados são bastante relevantes 

por reforçar conhecimentos fisiológicos e demonstrar de maneira 

convincente o papel dos inotrópicos no tratamento do choque em crianças. 
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Ainda, a utilização de vasodilatadores traz inovações, visto que até há algum 

tempo os vasodilatadores eram considerados medicamentos contra-indicados 

no choque séptico, mas que agora aparecem com um potencial real, 

especialmente quando possuem características inotrópicas positivas, além da 

própria vasodilatação. Embora a análise das drogas vasoativas seja apenas 

um desfecho secundário deste estudo, as informações reveladas contribuem 

de maneira significativa para os fundamentos do tratamento, pelo resultado 

demonstrado e pela pobreza de evidências científicas sobre o assunto. 

A otimização hemodinâmica direcionada a objetivos terapêuticos 

representa uma abordagem organizada de restabelecimento da volemia, 

obtenção de pressão arterial adequada (tônus vascular) e uma resolução 

mais definitiva da dependência do suprimento de oxigênio ou da hipóxia 

tecidual global através da normalização da ScvO2 como um marcador. O 

estudo atual reafirma que a hipóxia tecidual global ainda pode estar 

presente, mesmo que exame físico, sinais vitais, pressão venosa central e 

débito urinário estejam adequados. Embora o choque seja 

fundamentalmente uma situação clínica originada do desequilíbrio entre 

oferta e consumo de oxigênio, na grande maioria das vezes o tratamento do 

choque é realizado de acordo com objetivos clínicos e hemodinâmicos, e 

não parâmetros de oferta e utilização de oxigênio. Medidas do índice 

cardíaco e da oferta de oxigênio podem ser realizadas por diferentes 

métodos, mas não temos ainda informações consistentes sobre a 

aplicabilidade clínica. Medidas indiretas como lactato, pH, excesso de base 

já foram postuladas como possíveis guias terapêuticos, também sem 
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comprovação em estudos clínicos. Recentemente, o cálculo do clareamento 

do lactato foi proposto com indicador de prognóstico no choque séptico de 

pacientes adultos, uma vez que pode indicar a resolução da hipóxia tecidual 

global70. A utilização da ScvO2 mostrou-se eficaz na discriminação de 

pacientes de alto riso. A análise de Kaplan-Meier evidenciou uma 

mortalidade aumentada para pacientes com ScvO2 < 70% na admissão. A 

semelhança entre as curvas dos pacientes dos dois grupos com ScvO2  70% 

e a diferença significativa entre as curvas dos pacientes com ScvO2 < 70% 

reforçam a hipótese de que a intervenção proposta resgatou pacientes com 

choque oculto, e garantem a real independência entre os protocolos de 

tratamento dos dois grupos. Embora uma proporção considerável de 

crianças tenham apresentado ScvO2 abaixo de 70% na entrada, os valores 

médios observados não foram tão baixos como aqueles reportados nos 

adultos54. Uma vez que não há dados disponíveis na literatura em 

circunstâncias similares, é possível apenas especular que as crianças com 

choque séptico foram diagnosticadas mais precocemente que os adultos, o que 

muito possivelmente ocorreu, visto que as definições pediátricas e de adultos 

diferem especificamente neste ponto, particularmente com relação à 

hipotensão, dispensada para o diagnóstico de choque séptico em crianças e 

exigida para o diagnóstico em adultos. A ausência de aumento do lactato 

verificada é consistente com a redução menos dramática da ScvO2 (em 

comparação aos achados em adulto); entretanto outros fatores podem ter 

influenciado a medida deste parâmetro, como a alta incidência de doenças de 

base e, principalmente, a técnica de coleta da amostra e envio ao laboratório. 
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De modo análogo ao estudo feito em adultos, a redução da 

mortalidade observada nesta pesquisa resultou de múltiplas intervenções. 

Uma das questões apresentadas é como a adição de um objetivo de 

ressuscitação (ScvO2) às medidas convencionais de perfusão (tempo de 

enchimento capilar, diferencial entre pulsos centrais e periféricos, 

temperatura das extremidades, débito urinário e nível de consciência) 

implica em tão dramático efeito sobre o prognóstico. 

Dentre as hipóteses aventadas estão: 1) existe uma inabilidade clínica 

de detectar o sucesso (ou insucesso) da ressuscitação de todas as crianças 

com choque séptico, que é superada com a utilização da monitorização da 

ScvO2; ou 2) o tratamento guiado pela ScvO2 proporciona um ajuste fino e 

individualizado do suporte hemodinâmico de cada paciente57. A favor da 

primeira hipótese, estão os estudos que mostram que as crianças não recebem 

o tratamento apropriado dentro da primeira hora38-40 e a alta incidência de 

pacientes com ScvO2 abaixo de 70%, mesmo em casos considerados 

adequadamente ressuscitados71. De acordo com estas pesquisas, é possível 

que exista um erro sistemático na avaliação da ressuscitação57. Embora 

reconhecendo a possibilidade desta dificuldade diagnóstica, o presente estudo 

reforça a segunda hipótese, uma vez que o maior impacto na sobrevida ocorreu 

entre os pacientes que apresentavam ScvO2 abaixo de 70%. ScvO2 abaixo de 

70% foi um importante fator de risco para morte entre os pacientes do grupo 

controle, enquanto que no grupo intervenção estes mesmos casos foram 

resgatados, exibindo taxa de mortalidade semelhante aos pacientes que já 

apresentavam ScvO2 maior ou igual a 70% na admissão57. 
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Existe uma terceira possibilidade, que inclui as duas hipóteses 

apresentadas: a ressuscitação mais agressiva, que decorre do tratamento 

precoce guiado pela ScvO2, pode ser um fator que altera o curso da doença, 

interrompendo as alterações inflamatórias observadas nos casos de choque 

refratário. A favor desta hipótese, estão os achados atuais (também 

verificados no estudo em adultos) que mostram redução de novas 

disfunções orgânicas e redução na gravidade da coagulopatia, e de outro 

estudo em adultos que revelou redução dos mediadores inflamatórios em 24 

horas após tratamento precoce guiado pela ScvO2
72. Em outras palavras, o 

tratamento guiado pela ScvO2 evitaria a segunda onda da resposta 

inflamatória, conseqüentemente evitando novas disfunções de órgãos e 

reduzindo o risco de morte57. 

A discussão se o valor de 70% da ScvO2 é um objetivo terapêutico 

adequado para a resolução da hipóxia tecidual global tem sido intensa, tanto 

em modelos adultos, neonatais e pediátricos47,53,73-79. Há poucos estudos 

que avaliaram o valor normal da ScvO2 em indivíduos saudáveis. Nestas 

pesquisas, os valores normais obtidos variam de 75 a 80%. Na prática 

clínica, um indicador útil do valor normal da ScvO2 é o estudo realizado com 

pacientes antes da indução anestésica, que revelou um valor médio de 

69%47. Como não há nenhuma evidência disponível em crianças com 

choque sépticos, o valor de 70% foi adotado com base no raciocínio 

fisiológico também utilizado no fluxograma ACCM/PALS: assumindo uma 

concentração de hemoglobina de 10 g/dL e saturação arterial de oxigênio de 

100%, então o índice cardíaco de 3,3 L/min/m2 representaria uma ScvO2 de 
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70%, em um paciente com consumo normal de oxigênio de 150 mL/min/m2 34. 

Além deste embasamento teórico, o estudo realizado anteriormente em 

adultos reforça o valor de 70% como objetivo terapêutico54, e outra coorte 

retrospectiva, com 111 pacientes adultos com choque séptico, mostrou que 

PAM de 65 mmHg e SvO2 de 70% tinham as maiores áreas sob a curva 

ROC (“receiver operating characteristic curve”), associando-se 

independentemente com mortalidade77. 

Outro aspecto importante a ser discutido é a continuidade do 

tratamento do paciente, independentemente do setor em que este se 

encontra no hospital. Dados do próprio Instituto da Criança mostraram que, 

entre 2002 e 2003, as crianças diagnosticadas com sepse grave ou choque 

séptico levaram, em média, mais de quatro horas para serem transferidas 

para a UTIP38. Mesmo em países desenvolvidos, onde não há tanta 

escassez de leitos e existem sistemas bastante eficientes de transportes, é 

infreqüente que os pacientes sejam admitidos na UTIP antes de uma hora 

transcorrida do diagnóstico39. Neste sentido, é fundamental notar que o 

estudo de terapia precoce guiada por metas em adultos foi todo realizado no 

Departamento de Emergência54, e que, da mesma forma, os pacientes 

incluídos no estudo atual foram recrutados tanto nas UTIP, como nas 

unidades de emergência e internação. Isto significa que, em alguns casos, o 

tratamento foi realizado parcial ou totalmente fora da UTIP, sendo 

necessário para isso o deslocamento de aparelhos, cateteres e equipe 

especializada. Houve casos em que o cateter foi instalado pela própria 

equipe da emergência, que continuou responsável pelo tratamento do 
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paciente, de acordo com o protocolo do grupo em que este foi alocado pela 

randomização. Neste sentido, a integração dos cuidados está de acordo com 

a opinião recente de alguns autores, que defendem que os cuidados 

intensivos não tenham ”paredes”, não fiquem restritos aos limites físicos da 

UTIP80,81. Embora a duração da permanência do paciente no departamento 

de emergência possa ser pequena em comparação com a duração total da 

hospitalização, freqüentemente os fatores que determinam o prognóstico 

ocorrem justamente durante este período, de maneira que os cuidados 

oferecidos na emergência, nos casos mais graves, terão impacto 

significativo na progressão das disfunções orgânicas e na mortalidade80,81. 

Apesar disso, nem sempre a equipe da emergência está suficientemente 

treinada, especialmente fora de hospitais escola, e menos ainda a equipe da 

terapia intensiva expande suas fronteiras e assume o paciente antes de sua 

entrada na UTI. É evidente, portanto, que os serviços que atendem 

emergências pediátricas devem buscar soluções no sentido de ampliar a 

intersecção entre as unidades. Uma das alternativas pode ser reforçar o 

treinamento da equipe das unidades de emergência, para que reconheçam 

precocemente e iniciem tratamentos adequados às situações mais críticas. 

Outra possibilidade, visto que mesmo equipes de emergência bastante 

treinadas muitas vezes são obrigadas a ocupar-se com uma grande 

quantidade de casos de menor ou nenhuma gravidade, é a implementação 

de times de emergência, sem base fixa, com a responsabilidade de prestar o 

atendimento inicial de emergências como parada respiratória, parada 

cardíaca, choque, e alteração súbita do nível de consciência em qualquer 
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local do hospital que esteja o paciente; a mesma equipe poderia ser também 

responsável pelo transporte de crianças que vêm encaminhadas de serviços 

primários ou secundários para hospitais mais especializados, visto que este 

é outro grande problema enfrentado atualmente, que faz com que as 

crianças transportadas cheguem depois de muito tempo da solicitação da 

vaga e freqüentemente recebam um tratamento bastante inadequado ou 

mesmo não recebam qualquer tratamento durante o transporte38. Não há 

dúvida que intervenções como estas teriam impacto sobre o prognóstico dos 

casos mais graves, e a pesquisa atual é um reforço neste sentido. 

5.1 Limitações do Estudo 

Algumas limitações são importantes de serem consideradas durante a 

análise deste estudo: 

Primeiro, este não é um estudo duplo cego, uma vez que o cateter 

utilizado para a monitorização da ScvO2 é diferentes dos cateteres comuns, 

utilizados no grupo controle. Para minimizar a influência deste fator no 

resultado final, todas as decisões sobre o tratamento de cada paciente 

seguiram os protocolos de tratamento e foram tomadas pela equipe médica 

responsável pelo paciente. 

Segundo, embora a monitorização da ScvO2 ofereça um sinal precoce 

que pode disparar intervenções terapêuticas antes da deterioração 

hemodinâmica, este estudo não indica obrigatoriamente a utilização da 

tecnologia de medida contínua. Na ausência da monitorização contínua, a 

coleta intermitente de amostras pode ser benéfica. 
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Terceiro, as características basais de cada grupo foram similares, 

exceto pela idade, com o grupo controle sendo mais jovem. Embora a 

regressão logística multivariada tenha mostrado que nenhuma diferença no 

prognóstico pôde ser atribuída à diferença de idade, e estudos prévios de 

nossos serviços tenham relatado maior mortalidade associada com maior 

idade38,82, esta diferença entre os grupos ainda deve ser considerada 

durante a avaliação dos resultados. 

Quarto, o estudo envolveu uma população com elevada taxa de 

mortalidade basal e alta incidência de doenças de base. Entretanto, a taxa 

de mortalidade observada no grupo controle foi mais baixa que a taxa 

relatada pelo nosso grupo em estudo de dois anos antes (39,2% X 57,3%), 

possivelmente refletindo um efeito do tratamento do fluxograma 

ACCM/PALS, mesmo sem a monitorização da ScvO2. Além disso, estudos 

com populações semelhantes demonstram taxas de mortalidade 

semelhantes ao valor utilizado como mortalidade basal (57,3%). Por outro 

lado, uma análise recente feita em alguns centros nos Estados Unidos 

menciona taxa de mortalidade de 8% para crianças com sepse grave e 

doença crônica e de 2% para crianças previamente hígidas83. Embora seja 

desejável a validação dos achados em diferentes populações, os resultados 

obtidos no presente estudo permitem especular que a ressuscitação guiada 

por metas seja crucial em todos os serviços, uma vez que ficou evidente a 

observação de que os benefícios decorreram do resgate de pacientes com 

choque oculto. 
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Quinto, o estudo foi feito em dois centros em São Paulo, indicando 

que os achados são especificamente válidos em nossa realidade e 

possivelmente em locais com características semelhantes. 

Sexto, o fato deste estudo ser inédito implica na inexistência de dados 

de literatura a serem comparados. 

Sétimo, não foi um dos objetivos do estudo a análise do custo 

implicado no tratamento, tanto do custo representado pela utilização de uma 

ferramenta de monitorização, quanto o custo potencialmente evitado pela 

redução observada na mortalidade, nas disfunções orgânicas e na utilização 

de ventilação mecânica. Esta análise poderia enriquecer os dados obtidos. 

Oitavo, os valores de ScvO2 obtidos no grupo controle e utilizados 

para calibração do monitor no grupo intervenção foram obtidos por meio do 

exame de gasometria, sem a utilização de co-oximetria. Neste caso, a 

saturação de oxigênio é calculada com base na PvO2 medida, e não medida 

diretamente. 
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a) A utilização do fluxograma ACCM/PALS, orientada pela ScvO2  

70%, possui impacto significativo e aditivo sobre o prognóstico de crianças 

com choque séptico. 

b) Os pacientes que receberam tratamento guiado pela ScvO2  70% 

tiveram mortalidade menor que os pacientes do grupo controle. 

c) Os pacientes que receberam tratamento guiado pela ScvO2  70% 

apresentaram menor incidência de novas disfunções de órgãos, em função 

do menor número de novas disfunções renais e neurológicas, e tiveram 

significativamente mais dias livres de VM. Não houve diferença significativa 

nos dias em DVA e VM e nos dias livres de DVA, assim como não houve 

diferença no tempo de permanência na UTIP. 

d) Os pacientes do grupo intervenção, nas primeiras seis horas, 

receberam significativamente mais cristalóides, transfusões de hemáceas e 

suporte inotrópico que os pacientes do grupo controle. A utilização de 

colóides vasopressores e vasodilatadores foi semelhante nos dois grupos. 
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Anexo A - Aprovação CAPPesq 
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Anexo B - Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 
 

1. NOME DO PACIENTE .......................................................................................................... 
   DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº ....................................................  SEXO    M      F 
   DATA NASCIMENTO ......../......../................ 
ENDEREÇO................................................................................................................................ 
   BAIRRO ......................................................  CIDADE ........................................................... 
   CEP .................................  TELEFONE (........)....................................................................... 
 
2. RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................................... 
   NATUREZA (grau de parentesco, tutor, etc) .......................................................................... 
   DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº ......................................................  SEXO    M      F 
   DATA NASCIMENTO ......../......../................ 
ENDEREÇO................................................................................................................................ 
   BAIRRO .........................................................  CIDADE ........................................................ 
   CEP ........................................  TELEFONE (........)................................................................ 
 

 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

“ Impacto do Tratamento Precoce Guiado por Metas sobre a Morbidade e a 
Mortalidade da Sepse Grave e do Choque Séptico em Crianças ” 
 
 
2. PESQUISADORES: 
 RESPONSÁVEL Eduardo Juan Troster 
Cargo: Médico assistente / Chefe CTI CRM 27796 
EXECUTANTE: Cláudio Flauzino de Oliveira 
    Cargo: Aluno de complementação especializada CRM 93851 
 UNIDADE DO HCFUMSP: Instituto da Criança 
   
 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO               RISCO MÍNIMO        RISCO MÉDIO     X 
 RISCO BAIXO             RISCO MAIOR       
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do 
estudo) 
 

 
4. DURAÇÃO DA PESQUISA:  2 anos e meio 
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III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL 
SOBRE A PESQUISA 

 

1. O nome deste estudo fala sobre sepse grave e choque séptico, que podem ser melhor 
explicados se forem chamados de infecção grave. Na prática, estamos falando de crianças 
que ficam muito graves depois de pegarem uma infecção. E é assim que vamos chamar a 
partir de agora. 
2. A saturação venosa de oxigênio é a quantidade de oxigênio que está presente no sangue 
que está chegando no coração, antes deste sangue passar pelo pulmão e receber nova carga 
de oxigênio. Esta quantidade de oxigênio, isto é, a saturação venosa, pode ser medida; e esta 
medida indica se o coração está funcionando normalmente ou não. 
3. Nesta pesquisa, queremos saber se, utilizando a medida da saturação venosa de 
oxigênio, conseguimos melhorar o tratamento de crianças que têm infecções graves. Se isto 
for comprovado, estas crianças ficarão menos graves e terão maior chance de sobreviver a 
esta infecção.  
4. Para saber este resultado, as crianças e adolescentes que participam deste estudo 
serão sorteados e divididos em dois grupos. 
5. As crianças e adolescentes que caírem no primeiro grupo, chamado de grupo controle, 
receberão o tratamento normal para a infecção grave. No tratamento normal, utilizamos 
alguns dados para saber se este tratamento está dando certo, principalmente a quantidade 
de urina que a criança apresenta, a pressão sangüínea e a circulação de sangue nas 
extremidades do corpo (dedos, mãos e pés). As crianças deste primeiro grupo sempre 
precisam receber soro e remédios na veia. Como se trata de uma infecção grave, não basta 
utilizar as pequenas veias dos braços e pernas. É necessário que seja colocado um cateter 
em uma veia maior, no pescoço ou na coxa da criança. Este é um procedimento normal que 
sempre deve ser feito nos casos de infecção grave. 
6. As crianças que forem sorteadas para o segundo grupo, chamado de grupo intervenção, 
vão receber o mesmo tratamento do primeiro grupo. Além deste tratamento normal, estas 
crianças terão um dado a mais, que é a saturação venosa de oxigênio. Isto quer dizer, neste 
segundo grupo, além de verificar a quantidade de urina que a criança apresenta, a pressão 
sangüínea e a circulação de sangue nas extremidades do corpo (dedos, mãos e pés), 
vamos verificar o funcionamento do coração, através da medida da saturação venosa. Como 
no primeiro grupo, as crianças deste segundo grupo também vão receber soro e remédios 
na veia. Para isto, elas também vão precisar da colocação de um cateter em uma veia 
maior. A única diferença, é que o cateter que será colocado nas crianças deste segundo 
grupo, além de servir para dar soro e remédios, também serve para medir a quantidade de 
oxigênio no sangue, ou seja, a saturação venosa. 
7. A técnica utilizada para colocar os dois tipos de cateter é a mesma, isto quer dizer que 
não existe nenhum risco a mais para nenhuma criança. Os riscos presentes são os mesmos 
riscos a que são expostas todas as crianças que apresentam infecções graves. 
8. Atualmente, os médicos acreditam que medir a saturação venosa ajuda no tratamento 
dos quadros de infecção grave. No caso dos adultos, já é comprovado que medir a 
saturação venosa ajuda no tratamento e diminui em 50% a chance de morrer. No caso das 
crianças, ainda não existe uma comprovação. O nosso objetivo é comprovar esta hipótese 
pela primeira vez. 
9. Neste estudo, está prevista a coleta de exames na hora que o cateter for colocado, 6 
horas depois e 72 horas depois, tanto para as crianças do primeiro grupo como para as do 
segundo grupo. Estes exames sempre são necessários para os pacientes com infecções 
graves, isto quer dizer que nenhum exame vai ser colhido a mais do que o normal. Portanto, 
não existe risco adicional para o paciente e a criança não será furada mais do que o 
necessário. 
10. Portanto, os desconfortos e riscos esperados para a criança são os mesmos para 
qualquer paciente que apresente infecção grave e que é tratada de acordo com o 
conhecimento médico disponível atualmente. 
11. A princípio, a criança poderá ser beneficiada com um tratamento bem realizado, bem 
cuidado e acompanhado. Além disso, a medida da saturação venosa poderá trazer 
benefícios adicionais para os integrantes do grupo de intervenção. Esse é o resultado que 
esperamos conseguir. 
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1. Os benefícios para a sociedade e para as crianças que adoecerem no futuro poderão 
ser maiores. No caso de encontrarmos um resultado positivo, poderemos melhorar o 
tratamento e diminuir a gravidade da doença e a chance de morrer por infecção grave. 
 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 
 

1. Os responsáveis pelo paciente terão acesso, no momento que quiserem, às 
informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive 
para esclarecer qualquer outra dúvida que existir. 
2. Os responsáveis pelo paciente poderão retirar seu consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar do estudo, sem que isto interfira no tratamento da criança. 
3. Haverá garantia da confidencialidade, sigilo e privacidade. As informações individuais 
não serão divulgadas. 
4. Haverá disponibilidade de assistência no HCFMUSP por eventuais danos à saúde 
decorrentes do estudo. 
5. Não há previsão de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 
 

 
V - NOME, ENDEREÇO E TELEFONES DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, 

PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS 

 
 

1. NOME: Cláudio Flauzino de Oliveira 
   ENDEREÇO: Rua Capote Valente, 851/53 
   BAIRRO:  Pinheiros CIDADE  São Paulo 
   CEP 05409-002 TELEFONES:  3082-1812 / 8174-9174 
 

 
VI - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 
 
São Paulo, .......... de ............................................... de ................ 
 
 
 
_____________________________   _________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal    assinatura do pesquisador 
         (carimbo ou nome legível) 
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Anexo C - Editorial do Intensive Care Medicine 
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Anexo D - Artigo original publicado no Intensive Care Medicine 
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