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Resumo 

 

 

Manzoli T. F. Dosagem de HLA-DR (Human Leukocyte antigen DR) de mononucleares 

para avaliação de imunoparalisia em pacientes sépticos na Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica (UTIP) de um Hospital Terciário (Dissertação). São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo 2017  

O presente estudo avaliou a ocorrência de imunoparalisia e sua associação com pior 

prognóstico em pacientes pediátricos internados em uma UTI de hospital terciário. Para 

determinar a presença de imunoparalisia procedeu-se a dosagem da expressão de 

mHLA-DR usando o QuantiBRITE TM Anti HLA-DR/ Anti- Monocyte, um novo 

reagente que padroniza os valores da citometria de fluxo para o mHLA-DR. 

Determinamos a expressão de mHLA-DR em 30 pacientes com sepse grave ou choque 

sépticos admitidos na UTI Pediátrica no período do estudo, mHLA-DR foi quantificado 

por duas vezes: entre os dias 3 a 5 (mHLA-DR1) e 5 a 7 (mHLA-DR2) após o inicio do 

quadro séptico. Também foi calculado o ΔmHLA-DR (mHLA-DR2 - mHLA-DR1). 

Dosamos, ainda, o mHLA-DR em vinte e um controles hígidos. O objetivo do estudo 

foi determinar se a expressão de mHLA-DR correlaciona-se com a mortalidade em 

pacientes sépticos pediátricos. Os resultados mostram que o mHLA-DR foi 

significativamente menor nos pacientes sépticos do que nos controles (p = 0.0001).  A 

mortalidade foi de 46% nos pacientes com valores negativos ou < 1000 mAb/cell de 

ΔHLA-DR, e 7% em pacientes com valores positivos ou > 1000 mAb/cell de ΔHLA-

DR. O ΔmHLA-DR médio foi significativamente diferente entre sobreviventes e 

pacientes que foram a óbito (p = 0.023). Dessa forma, após a análise estatística dos 

resultados concluímos que o ΔHLA-DR correlaciona-se com a mortalidade em 

pacientes pediátricos com sepse grave e choque séptico. 

Descritores: sepse, choque séptico, antígeno HLA-DR1, antígeno HLA-DR2, 

monócitos, imunomodulação, imunoparalisia. 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

Manzoli T. F. Mononuclear HLA-DR (Human Leukocyte antigen DR) dosage for the 

evaluation of immunoparalysis in pediatric septic patients of a tertiary Intensive Care 

Unit (PICU) (Dissertation). São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2017  

 

This study analysis the presence of Immunoparalysis and its association with prognosis 

in pediatric septic patients of a Tertiary Intensive Care Unit. To determine the presence 

of immunoparalysis we performed the mHLA-DR dosage using the QuantiBRITE TM 

Anti HLA-DR/ Anti- Monocyte, a novel reagent that standardizes flow cytometry 

values. We determined mHLA-DR expression in 30 patients with severe sepsis or septic 

shock admitted to PICU, mHLA-DR expression was quantified between days 3–5 and 

5–7 after the onset of sepsis and calculated the ΔmHLA-DR (mHLA-DR2 - mHLA-

DR1). We also measured mHLA-DR levels in twenty-one healthy patients. The 

objective of this study was to determine if mHLA-DR values correlate with mortality in 

pediatric septic patients. The results showed that the mean mHLA-DR expression was 

significantly lower in septic patients compared with controls (p = 0.0001). Mortality 

was 46% in patients with negative ΔHLA-DR or < 1000 mAb/cell and 7% in patients 

with positive ΔHLA-DR or > 1000 mAb/cell. Mean ΔmHLA-DR levels were 

significantly different between survivors and non-survivors (p = 0.023). After statistical 

analysis we concluded that ΔHLA-DR correlates with mortality in pediatric patients 

with septic shock or severe sepsis.  

Descriptors: sepsis, septic shock, , HLA-DR1 antigen, HLA-DR2 antigen, monocyte, 

immunomodulation, immunoparalysis. 
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Introdução 

 

 

1. Sepse 

Sepse é um termo usado para caracterizar infecções generalizadas. O termo 

sepse foi definido pela primeira vez em 1992 em uma conferência entre o American 

College of Chest Physicians e a Society of Critical Care Medicine1. Nesta conferência 

formou-se o primeiro consenso sobre as definições de sepse, sepse grave e choque 

séptico. Neste consenso também definiu-se pela primeira vez o conceito de síndrome 

da resposta inflamatória sistêmica (SIRS – Systemic Inflammatory Response 

Syndrome), uma reação inespecífica que ocorre após diversos estímulos e que é 

regulada por uma complexa interação entre proteínas pró e anti-inflamatórias 

(citocinas, e quimiocinas) e os componentes linfo monocitários do sangue.  

Os conceitos definidos em 1992 foram revistos e em 2005 surgiu um consenso 

sobre as definições destes termos em pediatria2 , que estão resumidos nas Tabelas 1 a 

3. Em fevereiro de 2016 um novo consenso formulado para a população adulta definiu 

sepse como uma disfunção orgânica potencialmente fatal, causada por uma resposta 

desregulada do hospedeiro à infecção 3 , esses novos conceitos estão expressos nas 

Tabelas 4 e 5 mas ainda necessitam de validação para a população pediátrica. 
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Tabela 1 – Definições de SIRS, infecção, sepse, sepse grave e choque séptico 
conforme recomendações Consenso 2005 2  
SIRS  

Presença de pelo menos 2 dos seguintes 4 critérios, um dos quais deve ser temperatura 

anormal ou contagem leucocitária 

• Temperatura central > 38,5 oC ou < 36 oC 

• Taquicardia definida como uma frequência cardíaca média > 2 desvios padrão acima 

do normal para idade na ausência de estímulos externos, uso crônico de drogas, ou 

estímulo doloroso, ou outra explicação para a elevação persistente por um período de 

0,5 a 4 horas ou para crianças menores de 1 ano: bradicardia definida como uma 

frequência cardíaca média menor que o percentil 10 para a idade na ausência de 

estímulo vagal externo, uso de beta-bloqueadores, ou cardiopatia congênita, sendo a 

depressão na frequência cardíaca persistente e não explicada de outra forma por um 

período de 0,5 hora. 

• Frequência respiratória média > 2 desvios padrão acima do normal para idade OU 

necessidade de ventilação mecânica por um processo agudo não relacionado a doença 

neuromuscular ou aplicação de anestesia geral 

• Elevação ou redução da contagem leucocitária para idade ( excluindo leucopenia 

induzida pela quimioterapia ) OU > 10% neutrófilos imaturos 

Infecção 

Infecção suspeita ou confirmada ( por cultura positiva, biópsia de tecido, ou teste de reação em 

cadeia de polimerase ) causada por um patógeno OU síndrome clínica associada a alta 

probabilidade de infecção. Evidência de infecção inclui achados clínicos positivos no exame 

físico, radiológico ou laboratorial ( por exemplo presença de leucócitos em fluído corporal 

normalmente estéril, radiografia de tórax consistente com pneumonia, erupção cutânea 

petequial ou purpúrica, ou púrpura fulminans ) 

Sepse 

SIRS na presença ou como consequência de infecção suspeita ou confirmada 

Sepse Grave 

Sepse mais um dos seguintes: disfunção orgânica cardiovascular OU síndrome do desconforto 

respiratório agudo OU duas ou mais outras disfunções orgânicas ( disfunções orgânicas estão 

definidas na Tabela 3 ). 

Choque séptico 

Sepse e disfunção orgânica cardiovascular como definido na Tabela 3 
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Tabela 2 – Valores normais de sinais vitais de acordo com a faixa etária e 
variáveis laboratoriais 2 
         Frequência cardíaca 

   Batimentos por minuto 

   

Idade Taquicardia   Bradicardia Frequência 

respiratória (incursões 

por minuto) 

Contagem 

leucocitária, 

(Leucócitosx1

03/mm3) 

Pressão arterial 

sistólica 

(mmHg) 

0 dias a 1 semana > 180 < 100                    > 50 > 34 < 59 

1 semana a 1 mês > 180 < 100 > 40 > 19,5 ou < 5 < 79 

1 mês a 1 ano > 180 < 90 > 34 > 17,5 ou < 5 < 75 

2 a 5 anos > 140 Não se aplica > 22 > 15,5 ou < 5 < 74 

6 a 12 anos > 130 Não se aplica > 18 > 13,5 ou < 4,5 < 83 

13 a 18 anos > 110 Não se aplica > 14 > 11,5 ou < 4,5 < 90 

 

 

 

Tabela 3 – Critérios de disfunção orgânica conforme recomendações Consenso 
2005 2 

Critérios de disfunção orgânica 

Disfunção cardiovascular: 

Após receber mais de 40ml/kg de expansão fluídica paciente mantém:  

- Redução na pressão arterial abaixo do percentil 5 para idade ( hipotensão ) ou pressão arterial sistólica 2 
desvios padrão abaixo do normal para idade OU 

- necessidade de droga vasoativa para manter a pressão arterial em valores normais para a idade OU 
- 2 dos seguintes : acidose metabólica inexplicada ( base excess > 5 mEq/L ), aumento de lactato ( acima de 2 

vezes o limite superior da normalidade ), oligúria ( < 0,5 mL/kg/hora ), aumento do tempo de enchimento 
capilar ( > 5 segundos ), diferença entre temperatura central e periférica > 3 oC 

Disfunção respiratória 

Relação pO2/FiO2<300 na ausência de cardiopatia cianogênica ou doença pulmonar cronica prévia, OU 

pCO2 > 65 torr ou 20 mmHg acima da pCO2 basal, OU 

necessidade de FiO2 > 50% para manter satO2 > 92%, OU 

necessidade de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva 

Disfunção neurológica 

Glasgow < 11 OU 

Redução aguda do Glasgow em mais de 3 pontos do padrão basal 

Disfunção Hematológica 

Plaquetas < 80.000 ou redução maior que 50% do padrão basal OU 

International normalized ratio (INR) > 2 

Disfunção renal 

Creatinina maior que 2x o limite superior para idade, OU 

Creatinina 2x maior que o padrão basal do paciente 

Disfunção hepática 

Bilirrubina total > 4 mg/dl ( não aplicável para recém nascidos ), OU 

Transaminase glutamico oxaloacética maior que 2x o limite superior para idade 
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Tabela 4 – Novos termos e definições para sepse, choque séptico e disfunção 
orgânica conforme Consenso 2016 que avalia parâmetros de pacientes adultos3  
Sepse 

Disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção 

Disfunção orgânica 

Mudança aguda no score de SOFA ( Sepsis related organ failure Assessment ) de pelo menos 

2 pontos em decorrência de infecção ( considerar como zero o SOFA basal de pacientes sem 

disfunção orgânica conhecida pré existente ) 

qSOFA (quick SOFA) 

Ferramenta de triagem que permite avaliação rápida de disfunção orgânica. 

Avalia 3 parâmetros: alteração nível de consciência, pressão sistólica ≤ 100 mmHg, ou 

frequência respiratória ≥ 22 incursões por minuto. 

A presençaa de 2 destes 3 parâmetros identifica pacientes com sepse. 

Choque séptico 

Tipo de sepse no qual anormalidades circulatórias e metabólico/celulares são profundas o 

suficiente para aumentar substancialmente a mortalidade. 

Podemos identificar pacientes com choque séptico pela sua necessidade de vasopressor para 

manter pressão arterial média acima de 65 mmHg e por níveis de lactato acima de 2 mmol/L 

apesar de ressuscitação fluídica adequada. 
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Tabela 5 – Escore de SOFA 3 
Sistema Escore 

0 1 2 3 4 

Respiratório 

pO2/FiO2 mmHg 
 
≥ 400 

 

< 400 
 

< 300 
 

< 200 
 

< 100 
Hematológico 

Plaquetas x 103/ 

µL 

≥ 150 < 150 < 100 < 50 < 20 

Hepático 

Bilirrubina mg/dL 

 

< 1,2 

 

1,2 a 1,9 

 

2 a 5,9 

 

6 a 11,9 

 

> 12 

Cardiovascular 

MAP ( Pressão 

arterial média ) 
MAP ≥ 70 

mmHg 

MAP < 

70 mmHg 

Dopamina < 5 

µcg/kg/min ou 

dobutamina em 

qualquer dose 

Dopamina 5,1 a 15 

µcg/kg/min ou       

epinefrina ≤ 0,1 

µcg/kg/min ou 

norepinefrina ≤ 0,1 

µcg/kg/min 

Dopamina > 15 

µcg/kg/min ou 

epinefrina > 0,1 

µcg/kg/min ou 

norepinefrina > 0,1 

µcg/kg/min 

Sistema Nervoso 

Central 

Escala Glasgow 

 

 

15 

 

 

13 - 14 

 

 

10 -12 

 

 

6 - 9 

 

 

< 6 

Renal 

Creatinina mg/dL 

Débito urinário 

mL/dia 

 

< 1,2 

normal 

 

 

1,2 - 1,9 

normal 

 

 

2 - 3,4 

normal 

 

 

3,5 - 4,9 

< 500 

 

 

> 5 

< 200 
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Apesar da mortalidade por sepse ter caído de 100% em 1900 para cerca de 50% 

em 1990, ainda hoje a sepse é a causa mais freqüente de morte em ambientes de 

Terapia Intensiva Pediátrica, mesmo em países desenvolvidos 4,5 . 

Nos últimos dez anos, dados epidemiológicos americanos mostram aumento de 

incidência de 91,3% de sepse nas UTIs daquele país. No estudo de Angus, os autores 

estimaram no ano de 2000, 750.000 novos casos, a cada ano, com taxa de mortalidade 

entre 35 e 50% por sepse grave 6.   

Em sua fase inicial a sepse se caracteriza por uma intensa liberação de 

mediadores pró-inflamatórios (TNFa, IFNγ, IL1, IL2, IL5, IL7, IL12, IL15, GMCSF), 

responsáveis por fenômenos como febre, vasodilatação e ativação de 

polimorfonucleares. Esta resposta é seguida por uma fase anti-inflamatória 

compensatória (CARS – Compensatory Anti-Inflammatory response syndrome) 

mediada entre outras substâncias pelas IL4, IL6, IL10, IL13, antagonista do receptor 

de IL1 (IL-1ra) e TGFβ 7 .  A inter-relação adequada entre os sistemas pró e anti 

inflamatórios é o que define uma melhor evolução de quadros sépticos, a persistência 

por tempo prolongado de uma resposta predominantemente anti-inflamatória levando 

a um estado patológico de imunodepressão é o que define a imunoparalisia 8 . 

 

2. Imunoparalisia 

Na tentativa de modular a inter-relação entre os sistemas pró e anti 

inflamatórias nas décadas de 80 e 90, respectivamente, estudos com terapêuticas anti-

inflamatórias foram conduzidos visando melhorar a mortalidade relacionada a sepse, 

porém tais medidas terapêuticas não mostraram benefícios e alguns estudos 

mostraram, ao contrário do esperado, aumento da mortalidade relacionada ao uso de 

tais terapêuticas  9, 10, 11 .  

A partir de então intensificaram-se os estudos a respeito do funcionamento do 

sistema imune durante a sepse. Observou-se que cerca de 24 horas após a fase pró-

inflamatória inicia-se uma resposta anti-inflamatória compensatória (CARS), que pode 

perdurar por mais tempo do que o esperado e levar a um estado de imunodepressão. 

Ainda em 1980, os estudos de mortalidade em pacientes politraumatizados 

demonstraram que a mortalidade tardia destes pacientes em ambiente de UTI se 

associava a um estado de imunodepressão adquirido, que posteriormente foi 

denominado imunoparalisia 8,12 .   
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Desta forma, define-se imunoparalisia como uma forma persistente e severa de 

CARS 7, 8, 13, 14, conforme ilustrado pela Figura 1.  

 

 
 

Figura 1 – A – resposta pró e anti-inflamatória normal durante quadro séptico B – 
resposta pró e anti-inflamatória de paciente com imunoparalisia (Adaptado de Frazier 
WJ, Hall MW. Pediatr Clin North Am 2008 - Immunoparalysis and adverse outcome 
from critical illness 8) 
 

 A CARS é um fenômeno normal que acontece logo após o início da sepse, na 

tentativa de recuperar a homeostase do organismo que iniciou um quadro de SIRS. 

Mas a persistência de uma resposta anti-inflamatória compensatória por tempo 

prolongado torna-se deletéria, pois compromete quase toda a resposta imune (inata e 

adaptativa) 7, 8, 13.  
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Alguns estudos em modelos animais exemplificam bem o padrão bi-modal da 

resposta inflamatória durante a sepse. Um estudo com antagonista da IL-10 (uma 

citocina anti-inflamatória), em modelo de indução de sepse mostrou que ao inibir a IL-

10 antes do início do quadro séptico ocorre um aumento da mortalidade 

(provavelmente por um quadro exacerbado de SIRS), enquanto que inibindo a IL-10 

12 horas após a indução do quadro séptico ocorre uma redução da mortalidade 

(provavelmente por evitar um quadro exacerbado de CARS) 15.  

Não existem características clínicas que possam definir pacientes com 

imunoparalisia, mas existem uma série de características laboratoriais destes pacientes: 

prejuízo da função neutrofílica global (quimiotaxia, fagocitose e atividade bactericida), 

hipo-responsividade de linfócitos (dificuldade de proliferação e de produção de 

citocinas), indução da apoptose de linfócitos, redução dos níveis de citocinas Th1 

(IFN-g) e aumento dos níveis de citocinas Th2 (IL4), níveis elevados de mediadores 

anti-inflamatórios (IL10, IL-1ra, TGF-β, cortisol), aumento da proporção de linfócitos 

T reguladores (Treg), desativação monocitária (redução na capacidade de expressão 

HLA-DR e redução da liberação de citocinas)16.  

Não existe um exame padrão “ouro” que identifique pacientes com 

imunoparalisia. Dentre as ferramentas disponíveis para a identificação de tal condição, 

as mais promissoras são a dosagem da expressão de HLA-DR de monócitos e a 

dosagem de TNF-alfa após estímulo com lipopolissacarídeo (LPS). Porém a dosagem 

de IL-10, a relação entre IL-10/TNF-alfa, dosagens de RNA mensageiro de IL-10 e 

TNF-alfa, marcadores de apoptose celular como a anexina V e o Bcl-2 também são 

métodos que estão sendo estudados como possíveis marcadores. Porém a falta de 

padronização destes métodos e dificuldades técnicas para sua realização tornam-os 

pouco acessíveis na prática clínica 8,16. 

 

3. A dosagem do HLA-DR 

O HLA é o nome dado ao complexo de histocompatibilidade principal (MHC) 

em humanos e este complexo tem um papel fundamental na apresentação de antígenos 

e, portanto, na ativação do sistema imune adaptativo. Ele é produzido por um grupo de 

genes distribuídos ao longo de uma sequência contínua de DNA do cromossoma 617.  

Os genes do MHC estão organizados em regiões codificantes de três classes de 

moléculas: genes do MHC classe I, genes do MHC classe II e genes do MHC classe 

III, respectivamente. Os principais elementos codificados pelo MHC I são os 
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receptores HLA-A, HLA-B e HLA-C; pelo MHC II são os receptores HLA-DP, HLA-

DQ e HLA-DR, e pelo MHC III são as proteínas do complemento, TNF-a, TNF- β  17 , 

conforme ilustrado pela figura 2 abaixo. 

 

 

Complexo HLA 

MHC classe I II III 

Região A B C DP DQ DR C4, C2, BF 

Produto 

Gênico 

HLA-

A 

HLA-

B 

HLA-

C 

HLA-

DP 

HLA-

DQ 

HLA-

DR 

Proteínas 

Compleme

nto 

TNF α 

TNF β 

Figura 2 – substâncias codificadas pelo complexo HLA 

 

Em resumo, o HLA-DR é parte do HLA-II presente na membrana de células 

apresentadoras de antígenos como macrófagos, monócitos e células dendríticas. Ele é 

essencial para a ativação de linfócitos T helper e sua expressão depende da presença 

do estímulo antigênico e de uma série de citocinas.  

Uma redução na expressão de HLA-DR, portanto, denota uma menor 

capacidade de ativação do sistema imune adaptativo. A imunoparalisia tem sido 

carcterizada como uma expressão de HLA-DR < 30% em pacientes sépticos, sua 

incidência estimada é de 30%, e foi descrita pela primeira vez em 1991 por Volk HD, 

Thieme M, Heym S et AL 13.  

Períodos prolongados de redução da expressão do HLA-DR tem se 

correlacionado em diversos estudos com pior prognóstico na sepse, tendo alguns 

estudos demonstrado uma mortalidade de 12% em pacientes sépticos com HLA-DR > 

30% e de 88% em pacientes sépticos com HLA-DR < 30% 18.  

A dosagem da expressão do HLA-DR é realizada através de citometria de 

fluxo, porém métodos tradicionais utilizados para esta aferição apresentavam 

significativos problemas de confiabilidade, ou seja, alterações do tipo de citômetro de 

fluxo, do ajuste sobre o aparelho e até mesmo a mudança do operador que realiza as 

mensurações,  podem alterar significativamente o resultado 19, 20.  

A falta de padronização dos métodos de dosagem do HLA-DR impossibilitou 

por muito tempo a comparação entre diferentes estudos que avaliavam a associação da 

expressão do HLA-DR com o prognóstico de pacientes com quadros sépticos, e de 
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estudos que avaliavam o benefício de intervenções terapêuticas na reversão da 

imunoparalisia.  

Em 2005 foi desenvolvido e validado, por meio de um estudo multicêntrico, 

um método padronizado de dosagem da expressão do  HLA-DR de monócitos 

(mHLA-DR), o método Becton Dickinson (BD) quantiBRITE 21; este método usa um 

anticorpo anti-HLADR conjugado em uma proporção de 1:1 com a ficoeritrina 

(pigmento fluorescente), permitindo a análise de anticorpos ligados por célula (AB-

célula), o que evita variações determinadas pela calibração ou pelo tipo de aparelho 

utilizado para aferição, porém o próprio estudo de validação do método ressalta que a 

amostra de sangue a ser analisada deve ser estocada de maneira adequada.  

Alguns autores definem imunoparalisia utilizando o método BD quantiBRITE 

como valores de mHLA-DR < 5000 mAb/cel, outros autores usam o valor de < 8000 

mAb/cel para identificar pacientes em tal condição, porém até o presente momento não 

existe um consenso sobre qual valor de mHLA-DR dosado por este método que define 

imunoparalisia e nem sobre qual o valor normal de mHLA-DR na população em geral 
14, 22, 23, 24. 

 

4. Justificativa para a realização do presente projeto de pesquisa 

Apesar da redução significativa da mortalidade por sepse, por meio de 

protocolos de tratamento como o “early goal” 25 e do desenvolvimento de novas 

tecnologias de suporte cardiopulmonar, a incidência de quadros sépticos em Unidades 

de Terapia Intensiva tem aumentado, e a mortalidade por sepse grave ainda é muito 

alta 4,5,6.  

A cada dia surgem novas propostas terapêuticas e de monitorização visando 

reduzir esta mortalidade, e uma das propostas mais promissoras é a modulação do 

sistema imune. Segundo W. Joshua Frazier e Mark W. Hall “evidencias atuais 

sugerem que a imunoparalisia não é apenas um fenômeno associado a doença crítica 

mas sim um fenômeno reversível, com impacto benéfico no prognóstico”8 .  

Uma das maneiras de identificar esta entidade é a dosagem de HLA-DR, que 

até o momento era um método que não permitia análises multicêntricas por falta de 

reprodutibilidade. Porém com o novo método de dosagem do mHLA-DR estes 

problemas foram resolvidos 20,21, e assim será possível realizar tais comparações assim 

que forem estabelecidos quais valores de mHLA-DR dosado pelo método Quanti-

bRITE associam-se com a imunoparalisia, e assim criar critérios para definir 
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imunoparalisia a fim de, em futuro próximo, serem implementadas medidas 

terapêuticas visando reverter este estado de imunodepressão e dessa forma, reduzir a 

alta mortalidade em pacientes sépticos.  

 

5. Hipótese do estudo 

Baixas dosagens de mHLA-DR associam-se a pior prognóstico em pacientes 

pediátricos com sepse grave e choque séptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Objetivos 
 

 

Geral 

Estabelecer o perfil de expressão do HLA-DR de monócitos em pacientes com 

sepse grave ou choque séptico internados na UTI pediátrica do Insituto da Criança 

(ICr) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo.  

 

Específico 

Avaliar se algum dos três métodos é capaz de predizer a mortalidade de 

pacientes com sepse grave e choque séptico: valor de HLA-DR de monócitos entre 3o 

e 5o dia após o diagnóstico de sepse, valor de HLA-DR de monócitos entre 5o e 7o dia 

após o diagnóstico de sepse, valor da subtração entre HLA-DR de monócitos na 

segunda e na primeira amostra. 

Analisar qual o melhor método no diagnóstico de imunoparalisia entre três 

métodos: valor de HLA-DR de monócitos entre 3o e 5o dia após o diagnóstico de 

sepse, valor de HLA-DR de monócitos entre 5o e 7o dia após o diagnóstico de sepse, 

valor da subtração entre HLA-DR de monócitos na segunda e na primeira amostra. 

Correlacionar a associação de imunoparalisia com fatores preditivos de 

desfecho desfavorável (dias livres de ventilação mecânica e dias livre de drogas 

vasoativas). 

Avaliar a associação de imunoparalisia com infecções secundárias. 
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Metodologia 
 

 

1- Seleção amostral 

Foi realizado um estudo de Coorte prospectivo para definir a expressão do 

mHLA-DR e a incidência de imunoparalisia nos pacientes com sepse grave ou choque 

séptico (segundo as definições estabelecidas pela conferencia de 2005)2  que estiveram 

internados na UTI pediátrica do ICr  (UTIP) no período do estudo. 

Incluímos todos os pacientes internados na UTIP no período do estudo e que 

tinham o diagnóstico de sepse  grave ou choque séptico. Excluímos do estudo 

pacientes com choque séptico que vieram a óbito em menos de 48h após a admissão 

na UTI, pacientes com falência hepática terminal, pacientes em cuidados paliativos, 

pacientes com suspeita de morte encefálica, pacientes admitidos após parada cardíaca, 

pacientes com leucopenia grave (menos de 500 neutrófilos por mm3), pela dificuldade 

técnica de isolar os monócitos dessas amostras, pacientes com imunodeficiência 

primária, pacientes cujos responsáveis legais não concordaram em assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido e pacientes que já haviam participado do estudo.  

Foi realizado o cálculo do tamanho amostral necessário, admitindo-se um erro 

alfa de 5%, um poder de estudo de 80%, uma prevalência de exposição de 30%, uma 

mortalidade no grupo com HLA-DR < 5000 AB/cel de 80%, e uma mortalidade no 

grupo com HLA-DR >5000 AB/cel de 15%, a amostra necessária para esta 

comparação seria de 25 pacientes sépticos.  

Para selecionar os pacientes, o pesquisador responsável pelo projeto entrava 

em contato aos domingos, terças e quintas feiras em um período sequêncial de cinco 

meses com os médicos residentes da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e estes 

informavam se havia algum paciente com sepse grave ou choque séptico internado 

segundo as definições da Conferência de 2005 2. O pesquisador responsável avaliava 

então se estes pacientes preenchiam os critérios de inclusão e exclusão do estudo e 

programava a data da coleta das amostras de todos os pacientes que preenchessem os 

critérios de inclusão.  

Os pacientes foram acompanhados por quarenta e cinco dias ou até a alta da 

UTI, eles foram divididos em dois grupos: “óbito” ou “sobreviventes”. Sendo que o 

segundo grupo incluiu pacientes que receberam alta da UTI e pacientes que 
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permaneciam vivos após quarenta e cinco diass de internação, mas que ainda estavam 

internados na UTIP do ICr após este período. Foi estabelecido este limite de quarenta 

e cinco dias para seguimento porque alguns pacientes internados em nossa unidade 

permanecem internados por longos períodos mesmo após resolução do quadro séptico. 

Adicionalmente, foram analisadas amostras de sangue de pacientes controle 

pediátricos cujos responsáveis legais assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido concordando em participar do estudo, estes pacientes não apresentavam 

diagnóstico conhecido de qualquer imunodeficiência, não faziam uso de qualquer 

substância imunossupressora e também não apresentavam infecção ativa na época da 

realização do exame.  

Os pacientes controle necessitavam de coleta de sangue para exames de rotina 

solicitados ambulatorialmente, foram selecionados aleatoriamente como uma amostra 

de conveniência, eram pacientes que estavam no laboratório na data em que o 

pesquisador responsável se encontrava no hospital para analisar amostras de pacientes 

sépticos. A amostra para dosagem do mHLA-DR dos controles foi obtida juntamente 

com os exames que o paciente coletaria de rotina, não sendo necessária punções 

adicionais. 

Também foram avaliados e registrados os dados dos prontuários dos pacientes 

sépticos incluídos no estudo e dos pacientes controle, seguindo os protocolos éticos 

estabelecidos. 

 

2- Aspectos éticos 

Projeto aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) em fevereiro de 2012, registro on-line número 8389, todos os responsáveis 

legais dos pacientes sépticos e pacientes controle incluídos no estudo assinaram termo 

de consentimento livre e esclarecido 

 

3- Metodologia pré-analítica de obtenção amostral  

Em pacientes sépticos o sangue foi coletado entre o 3º e o 5º  dia após o 

diagnóstico de sepse grave ou choque séptico (período esperado de pico da CARS), e 

uma nova amostra foi obtida 2 a 4 dias após a primeira (período em que já se espera 

uma recuperação da resposta imune). Todas as coletas foram realizadas juntamente 

com a coleta dos exames de rotina do paciente, não sendo necessário punção adicional 

para realização do exame.  
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Nos controles foi coletada apenas 1 amostra de sangue juntamente com a coleta 

dos exames de rotina solicitados ambulatorialmente para o paciente, não sendo 

necessário punção adicional para realização do exame.  

 

Para dosagem do mHLA-DR foi coletado  um mililitro de sangue dos pacientes 

sépticos e controles por punção venosa periférica ou através de cateter venoso ou 

arterial. A amostra foi armazenada em tubo de EDTA e foi estocada em geladeira a 

4oC,  sendo transportada para o laboratório de citometria de fluxo em isopor fechado e 

com gelo pelo pesquisador principal, o tempo entre a coleta e a análise de todas as 

amostras foi menor que oito horas, o que não altera significativamente a expressão do 

mHLA-DR 21,26. 

 

4- Análise por citometria de fluxo do mHLA-DR 

A dosagem do mHLA-DR foi realizada pelo pesquisador principal por 

citometria de fluxo, no laboratório de hematologia do Instituto Central do Hospital das 

Clínicas, usando um citômetro da marca FACSCalibur, e o reagente QuantiBRITE TM 

Anti HLA-DR/ Anti- Monocyte, fornecido pela empresa Becton Dickinson (BD) e 

financiado por verba da FAPESP.  

Este reagente contém dois anticorpos monoclonais:  o Anti-Monocyte PerCP-

Cy5.5, este anticorpo liga-se as proteínas CD14 e CD64 presentes na superfície de 

praticamente todos os monócitos, permitindo quantificar o número de monócitos na 

amostra; e o anticorpo monoclonal anti-HLA-DR, ligado a um pigmento fluorescente, 

a fico-eritrina, na proporção de 1:1. A presença do pigmento fluorescente ligado em 

proporção conhecida ao anti HLA-DR permite estimar o número de receptores de 

HLA-DR por célula (AB/cell).  

O procedimento técnico para a realização da dosagem do mHLA-DR seguiu as 

orientações do fabricante e de Döcke WD et al21. Em resumo 50 μL de sangue total 

foram misturados com 20 μL do reagente QuantiBRITE TM Anti HLA-DR/ Anti- 

Monocyte, a amostra foi então estocada por 30 minutos em temperatura ambiente, no 

escuro. Após este periodo 450 μL de solução de FACS Lysing foi adicionada à 

amostra, que foi homogeneizada e estocada por 20 minutos em temperatura ambiente, 

no escuro. Após a lise da amostra foram adquiridos 5.000 monócitos/evento no 

citômetro previamente calibrado com o BD CalibriteTM 3 BEADS/ FACSComp™. O 

software BD CellQuest foi usada para aquisição dos dados e análises. 
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O resultado ficou disponível para equipe médica que estava acompanhando 

clinicamente o paciente. 

A figura 3 abaixo mostra um exemplo de  imagens obtidas através da análise de 

nossas amostras por meio de citometria de fluxo. 

 
Figura 3 – Imagem de citometria de fluxo da seleção dos monócitos em 

vermelho e da imunofluorescencia do Anti-HLA-DR PE em verde. 
 

5- Análise estatística 

Foi realizada a comparação da expressão do mHLA-DR dos pacientes sépticos, 

com o mHLA-DR dos pacientes controle. Entre os pacientes sépticos foi feita a 

comparação entre o mHLA-DR do grupo óbito e do grupo sobreviventes, e também 

entre o mHLA-DR do grupo que desenvolveu infecção secundária e o grupo que não 

desenvolveu infecção secundária. Para tais comparações, foi usado o teste de Mann-

Whitney considerando um nível de significância de 5% (p<0.05). 

Outra análise que realizou-se foi da variação do mHLA-DR entre a primeira e a 

segunda coleta (ΔmHLA-DR), para isto calculamos a diferença do mHLA-DR entre a 

segunda e a primeira amostra (mHLA-DR2 – mHLA-DR1) para cada paciente, e então 

comparou-se o ΔmHLA-DR dos pacientes do grupo sobreviventes com o ΔmHLA-DR 

dos pacientes do grupo óbito, e também fora comparado o ΔmHLA-DR dos pacientes 

do grupo sem infecção secundária com o ΔmHLA-DR dos pacientes do grupo com 

infecção secundária. Para esta comparação também utilizou-se o teste de Mann-

Whitney considerando um nível de significância de 5% (p<0.05). 
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As correlações entre as variáveis avaliadas foram determinadas pelo 

coeficiente de correlação de Spearman. Especificamente avaliou-se a correlação do 

mHLA-DR e do ΔmHLA-DR com os escores de risco de mortalidade pediátricos 

(Pediatric Index of Mortality 2 [PIM-2]27 e Pediatric Risk of Mortality [PRISM]28), 

desfechos secundários ( dias livres de ventilação mecânica e dias livres de drogas 

vaso-ativas), contagem total de leucócitos e linfócitos dosados concomitantemente 

com o mHLA-DR. 

Foi utilizado o teste de Mann-Whitney (p<0.05) para avaliar a associação entre 

mortalidade e os seguintes desfechos secundários: escores de risco de mortalidade 

pediátrica (PIM 2/ PRISM), idade, tempo de permanência na UTIP, contagem total de 

leucócitos e linfócitos entre 3º e o 5º  dia após o diagnóstico de sepse grave ou choque 

séptico, e contagem total de leucócitos e linfócitos dois a quatro dias após a primeira 

amostra. 

O teste de Mann-Whitney foi escolhido para nossa análise pois ele é um teste 

não paramétrico que avalia variáveis independentes que não tem uma distribuição 

gaussiana, como ocorre em nossa amostra. A escolha do teste de correlação de 

Spearman também se deve a sua aplicação para estabelecer correlação entre variáveis 

não paramétricas. 

Para a comparação do risco de morte (inferido pela razão de riscos – OR) em 

pacientes sépticos com imunoparalisia e sem imunoparalisia, testes de regressão 

logística com intervalo de confiança de 95% foram realizados, para isto utilizou-se o 

software “Epi Info (TM) 3.5.1 - Database and statistics software for public health 

professionals”. 

Foi construída uma curva “receiver operating characteristic” (curva ROC) 

para determinar o melhor método para predizer a mortalidade entre: o ΔmHLA-DR, 

mHLA-DR na primeira amostra de sangue (HLA d3-5), e mHLA-DR na segunda 

amostra de sangue (HLA d5-7). 

As curvas ROC são uma forma de representar a relação, normalmente 

antagônica, entre a sensibilidade e a especificidade de um teste diagnóstico 

quantitativo. Para construir uma curva ROC, traça-se um diagrama que represente a 

sensibilidade em função da proporção de falsos positivos (1- Especificidade). As 

curvas ROC permitem quantificar a exatidão de um teste diagnóstico, já que, esta é 

proporcional à área sob a curva ROC, isto é, tanto maior quanto mais a curva se 

aproxima do canto superior esquerdo do diagrama.  
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Também foi feita a comparação pelo teste de Fisher entre três diferentes 

métodos para detectar pacientes sépticos com maior risco de óbito: ΔmHLA-DR < 

1000 mAb/cell, mHLA-DR < 5000 mAb/cell em qualquer amostra, e mHLA-DR < 

8000 mAb/cell em qualquer amostra. 

Foi utilizado o teste de Fisher pois ele permite a avaliação da capacidade dos 

métodos em predizer a mortalidade mesmo com amostras de pequeno tamanho, como 

é o caso de nosso trabalho.  
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Resultados  

 

 

Dentre os trinta pacientes sépticos incluídos no estudo, vinte e sete tiveram 

duas dosagens de mHLA-DR e três receberam alta da UTI antes da coleta da segunda 

amostra de sangue. Adicionalmente, foram coletadas amostras de vinte e um pacientes 

controle. A Figura 4 abaixo é um fluxograma que demonstra como foi realizada a 

seleção amostral dos pacientes sépticos. 

 

 
 

Figura 4 – fluxograma da seleção amostral dos pacientes sépticos 

 

Não houveram diferenças significantivas entre a idade e o gênero dos pacientes 

sépticos e dos controles. (p = ns). Também não houveram diferenças significantes 
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entre idade e valores de mHLA-DR dentro do grupo controle e dentro do grupo com 

sepse (p = ns).  

Comparando os pacientes sépticos sobreviventes e pacientes sépticos que 

foram a óbito a Tabela 6 mostra as principais características clínicas dos pacientes 

sépticos incluídos em nosso estudo. 

 

Tabela 6 - Características clínicas dos pacientes sépticos admitidos na UTIP do 
HCFMUSP, São Paulo, Brasil, entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2015 que foram 
incluídos no estudo 
 Sobreviventes 

(n=23) 

Óbitos 

(n=7) 

Gênero 

 

65% meninos            

35% meninas 

57% meninos 

43% meninas 

Fonte primária de 

infecção 

43% pulmonar 

21% hematológica 

17,3% abdominal 

13% pele 

4% urinária 

57% pulmonar 

14% hematológica 

14% abdominal 

14% urinária 

Patologia de base 30% neurológicas 

26% trato gastro-intestinal  

26% onco-hematológicas 

4,3% imunológicas 

13,7% outras 

42% neurológicas 

14% trato gastro-intestinal  

14% imunológicas 

14% pulmonar 

14% metabólica 

 

 

A expressão mediana do mHLA-DR foi significativamente maior nos controles 

do que nos pacientes com sepse grave e choque séptico (teste Mann-Whitney, p < 

0.0001). Conforme demonstrado pela figura 5 abaixo. 
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Figura 5 – Comparação entre o mHLA-DR dos pacientes sépticos na primeira coleta 
(HLA d3-5), pacientes sépticos na segunda coleta (HLA d5-7), e pacientes controle 
(HLA controles). 
 

 A mortalidade foi de 23% nos pacientes com sepse grave e choque séptico. 

Nenhuma diferença estatísticamente significante foi encontrada na comparação entre 

os grupos óbito e sobreviventes com relação aos seguintes parâmetros: idade, escores 

de gravidade (PIM2 e PRISM) e tempo de permanência em UTIP (teste Mann-

Whitney = ns, todos).  

 No entanto, o número de dias livres de ventilação mecânica e o número de dias 

livres de drogas vasoativas foi menor no grupo óbito do que no grupo sobreviventes 

(teste Mann-Whitney com p = 0.004 e p = 0.04 respectivamente). 

Não houveram correlações entre a expressão de mHLA-DR ou ΔmHLA-DR e 

os escores de gravidade (PIM 2 e PRISM) (rs = ns, all). De forma similar, nenhuma 

correlação significativa foi encontrada entre mHLA-DR ou ΔmHLA-DR e dias livres 

de ventilação mecânica, ou tempo de permanência em UTIP (rs = ns, all). 

O ΔmHLA-DR se correlacionou com os dias livres de drogas vasoativas (rs = 

0.481, p = 0.015). 

A contagem total de leucócitos e linfócitos, e a diferença entre a contagem total 

de linfócitos entre a segunda e a primeira amostra de sangue (ΔCTL), não foram 

significativamente diferentes entre os grupos óbito e sobreviventes (Mann-Whitney = 
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ns, todos), conforme pode se observar na Tabela 7, e também não se correlacionaram 

com nenhuma variável avaliada, incluindo o ΔmHLA-DR (rs = ns, todos). 

 

Tabela 7 - Características clinicas e laboratoriais dos pacientes sépticos admitidos a 
UTIP do HCFMUSP, São Paulo, Brasil, entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2015 que 
foram incluídos no estudo.  
 Sobreviventes 

(n=23) 

Óbitos 

(n=7) 

p (Mann Withney) 

Idade mediana 

(meses) 

99 (IQR 69,5) 28,5 (IQR 51,9) 0,053 

 PIM 2 mediano 5,9 (IQR19,2) 26,8 (IQR 64,9) 0,078 

PRISM mediano 5,3 (IQR 11,2) 15,9 (IQR 51,3) 0,48 

Mediana do total 

de leucócitos d3-5 

10600 (IQR 7375) 13900 (IQR 8042) 0,27 

Mediana do total 

leucócitos d5-7 

10845 (IQR 5858) 13500 (IQR 7657) 0,525 

Mediana do total 

linfócitos d3-5 

1604 (IQR 3209) 1580 (IQR 1760) 0,75 

Mediana do total 

linfócitos d5-7 

1846 (IQR 2281) 2660 (IQR 4044) 0,698 

Mediana delta 

linfócitos 

436 (IQR 1969) - 326 (IQR 3086) 0,782 

*IQR = inter quartil range 

 

Um total de 48% dos pacientes (13/27), não mostrou aumento significativo no 

valor de mHLA-DR entre a primeira e a segunda amostra de sangue (mHLA-DR caiu 

resultando em um valor negativo de ΔmHLA-DR ou aumentou menos do que < 1000 

mAb/cell). Neste grupo de pacientes a mortalidade foi de 46%, enquanto que no grupo 

com aumento > 1000 mAb/cell de ΔmHLA-DR a mortalidade foi de 7%. 

Adicionalmente, efetuando-se o cálculo entre a razão de chances (odds ratio – OR) e a 

mortalidade destes dois grupos de pacientes (ΔmHLA-DR > 1000 AB/cell versus 

ΔmHLA-DR < 1000 AB/cell), teremos OR = 7.5 (95%CI: 1.09–51.54). Podemos 

observer na figura 7 valores ascendentes de mHLA-DR no grupo de pacientes 

sobreviventes e valores descendentes de mHLA-DR no grupo óbitos. 
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O ΔmHLA-DR mediano foi significativamente diferente entre os grupos óbito 

e sobreviventes (teste Mann-Whitney com p = 0.023), como pode ser visualizado na 

figura 6, e o ΔmHLA-DR pode ser útil em predizer a mortalidade de pacientes com 

sepse grave e choque séptico. No entanto nenhum valor de corte de mHLA-DR na 

primeira amostra (mHLA-DR d3-5) ou na segunda amsotra (mHLA-DR d5-7) poderia 

ser utilizado para predizer a mortalidade, conforme demonstrado na figura 7.  

 

Figura 6 -  ΔmHLA-DR mediano dos grupos óbito e sobreviventes 
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Figura 7 – níveis de mHLA-DR nos sobreviventes em azul, óbitos em rosa, na 
primeira coleta (d3-5) com listras diagonais, na segunda coleta (d5-7) sem listras. 

 

A Figura 7 mostra que pacientes que receberam alta da UTIP ou que 

sobreviveram após 45 dias de hospitalização, tiveram uma ascensão dos níveis de 

expressão de mHLA-DR entre a primeira e a segunda amostra de sangue, enquanto 

que os pacientes que foram a óbito eventualmente apresentavam níveis descendentes 

de mHLA-DR.  

De acordo com a análise da curva ROC, ilustrada na figura 8, o melhor método 

para predizer a mortalidade é o ΔmHLA-DR. 
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Figura 8 – curva ROC comparando mHLA-DR na primeira coleta, mHLA-DR na 
segunda coleta e ΔmHLA-DR. 

O teste de Fisher também comprova que o ΔmHLA-DR foi o único método 

capaz de predizer a mortalidade dentre os 3 métodos avaliados, conforme demonstrado 

na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Comparação pelo teste de Fisher entre 3 diferentes métodos para detectar 
pacientes sépticos com maior risco de óbito: ΔmHLA-DR < 1000 mAb/cell, mHLA-
DR < 5000 mAb/cell, e mHLA-DR < 8000 mAb/cell.  
 Sensibilidade 

(%) 

Especificidade 

(%) 

Valor 

preditivo 

positivo (VPP) 

(%) 

Valor 

preditivo 

negativo 

(VPN) 

(%) 

Teste de 

Fisher 

(p) 

ΔmHLA-DR      

< 1000 

mAb/cell 

85.7 

(IC 95% 42.1 a 

99.6) 

65 

(IC 95% 40.7 a 

99.6) 

46.1 

(IC 95% 19.2 a 

74.8) 

92.8 

(IC 95% 

66.1 a 99.8) 

0.0329* 

mHLA-DR        

< 5000 

mAb/cell 

14.2 

(IC 95% 0.3 a 

57.9) 

95 

(IC 95% 75.1 a 

99.8) 

50 

(IC 95% 1.2 a 

98.7) 

76 

(IC 95% 

54.8 a 90.6) 

0.4587 

mHLA-DR        

< 8000 

mAb/cell 

 

28.5 

(IC 95% 3.6 a 

70.9) 

60 

(IC 95% 36 a 

80.8) 

20 

(IC 95% 2.5 a 

55.6) 

70.5 

(IC 95% 44 

a 89.6) 

0.6784 

* estatisticamente significante ( p<0.05)    
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Um total de 64% (n=17) de pacientes apresentou infecção seundária seguindo 

as definições do CDC/NHSN (Center for Disease Control’s National Healthcare 

Safety Network), incluindo 6 dos 7 pacientes que foram a óbito. Nesta coorte de 

pacientes com infecção secundária, 56% tiveram como causa desta infecção um 

dispositivo invasivo presente por tempo prolongado. Excluindo-se os pacientes que 

foram a óbito, o número de pacientes com infecção secundária proveniente de 

dispositivo invasivo chega a 90%. A mediana do mHLA-DR d3-5 , do mHLA-DR d5-

7, e do ΔmHLA-DR não foi estatisticamente significante entre os pacientes com e sem 

infecção secundária (teste Mann Whitney p=0,139;  p= 0,579 ; p= 0,824 

respectivamente). 
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Discussão 
 

 

Em nosso estudo foi encontrada uma associação entre os valores de ΔmHLA-

DR e a mortalidade por sepse grave e choque séptico em pacientes pediátricos. Mas 

não foi possível identificar um valor de corte de mHLA-DR que conseguisse predizer 

essa mortalidade. Estudos sobre a associação entre a expressão de mHLA-DR e os 

desfechos de pacientes em terapia intensiva mostram resultados divergentes: alguns 

estudos não encontraram associação entre valores de mHLA-DR com a mortalidade22, 

29, 30, 31, assim como ocorreu em nosso estudo; mas outros estudos encontraram uma 

associação entre valores de mHLA-DR e mortalidade32, 33, 34.  

Estes resultados conflitantes podem estar relacionados aos diferentes métodos 

usados para quantificação do mHLA-DR e aos diferentes intervalos para análise da 

amostra, ambos fatores podem afetar significativamente os resultados. 

A dosagem de mHLA-DR foi utlizada em nosso estudo em detrimento aos 

outros métodos para avaliação de imunoparalisia por diversos motivos, dentre os quais 

podem-se destacar: o mHLA-DR é classicamente usado para definir se o paciente 

apresenta ou não imunoparalisia, o mHLA-DR não exige análise imediata da amostra e 

nem congelamento em nitrogênio liquido sendo portanto acessível para a prática 

diária, existe um método padronizado e validado de dosagem de mHLA-DR da Becton 

Dickinson (BD), o que permite análises multicêntricas, o que não ocorre, por exemplo, 

com a dosagem de TNF-alfa após estímulo com lipopolissacarídeos (LPS), que pode 

ser feita com diferentes cepas de LPS e em diferentes concentrações. 

 Neste estudo usamos o reagente QuantiBRITE TM Anti HLA-DR/ Anti- 

Monocyte da BD para quantificar a expressão de mHLA-DR de monócitos. Este 

método foi validado em um protocolo de pesquisa multicêntrico que padroniza o uso 

deste reagente 21, que tem como vantagem não ter seus resultados afetados pelo tipo de 

citômetro, calibração do citômetro, parâmetros do sistema, lote de anti-corpo e 

operador que está realizando a dosagem 20, 21. Infelizmente os dados obtidos utilizando-

se o QuantiBRITE TM Anti HLA-DR/ Anti- Monocyte não evidenciaram boa 

correlação quando analisados lado a lado com o reagente tradicional, usado para aferir 

a porcentagem de monócitos que expressam mHLA-DR. As amostras não foram 
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submetidas a avaliação do mHLA-DR por ambos os métodos e não está evidente qual 

dos dois método é mais recomendado para predizer o desfecho do paciente 20, 35. 

Salienta-se que este é o primeiro estudo que utilizou o reagente QuantiBRITE 
TM Anti HLA-DR/ Anti- Monocyte para quantificar a expressão de HLA-DR de 

monócitos em pacientes sépticos pediátricos e apenas um estudo consultado nas 

bibliografias disponiveis utilizou este método para predizer a mortalidade em 

pacientes adultos com sepse, mas este estudo também não demonstrou correlação entre 

dosagens de mHLA-DR e o desfecho clínico36. Portanto não existem, até o desfecho 

experimental deste trabalho, valores sobre HLA-DR de monócitos que definam 

imunoparalisia por meio deste método, sendo este um dos objetivos anteriores deste 

estudo. 

Se considerarmos imunoparalisia como um estado em que mHLA-DR < 5000 

mAb/cell ou 8000 mAb/cell, como proposto em alguns estudos com adultos 14, 22, 23, 24, 

apenas 7.4% dos pacientes em nossa amostra estariam em imunoparalisia com o 

primeiro limite, e 29% com o valor de < 8000 mAb/cell. Os valores mais elevados de 

mHLA-DR em nosso estudo podem estar relacionados ao montante de reagente 

utilizado (20 µL de reagente para 50 µL de sangue total, como recomendou o 

fabricante) para garantir que os receptores de HLA-DR dos monócitos fossem 

totalmente saturados com o seu anticorpo monoclonal. Por outro lado, estes valores 

mais elevados de mHLA-DR podem ser uma característica de crianças com 

imunoparalisia, o que pode refletir a necessidade de limites diferentes de mHLA-DR 

para diferentes faixas etárias, e mais pesquisa com pacientes pediátricos é necessária 

para elucidar esta questão. 

Considerando a definição mais ampla de imunoparalisia, que seria a 

inabilidade de restaurar a homeostase entre os sistemas pró e anti-inflamatório e a 

persistência de CARS prolongada 7, 8, 13, 14, o que pode ser identificado por valores 

estáticos ou regressivos de mHLA-DR após o pico da resposta anti-inflamatória (entre 

o 3o e o 5o dia após o início do quadro séptico 8, 14, 37 a 39), 43% dos pacientes em nossa 

amostra apresentavam imunoparalisia, pois dez pacientes tiveram níveis decrescentes 

de mHLA-DR entre a primeira e a segunda amostra de sangue e três tiveram mudanças 

na expressão de mHLA-DR menores do que 1000 mAb/cell entre as duas amostras. 

Neste estudo, a incapacidade do sistema mononuclear em aumentar os níveis 

de expressão de mHLA-DR em pacientes com sepse grave e choque séptico, que 

poderia ser um indicativo de imunoparalisia, correlacionou-se positivamente com a 
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mortalidade (p = 0.023). Achados similares foram relatados em outras pesquisas com 

pacientes adultos 33, 40-42. Nossos resultados sugerem que o ΔmHLA-DR é o melhor 

método para detectar pacientes sépticos com maior risco de óbito do que qualquer 

valor de mHLA-DR como evidenciado pelo teste de Fisher e pela cruva ROC. 

O ΔmHLA-DR se correlacionou positivamente com os dias livres de drogas 

vasoativas, indicando que a sepse foi mais grave em pacientes que não apresentaram 

valores ascendentes de mHLA-DR, o que também é consistente com imunoparalisia 33, 

34, 40, 41. 

Na amostra avaliada neste trabalho, tanto o mHLA-DR, quanto o ΔmHLA-DR 

não foram capazes de predizer o desenvolvimento de infecção secundária, o que não é 

consistente com outros estudos sobre imunoparalisia 43, 44, mas a maior parte dos 

pacientes de nossa amostra que desenvolveu infecção secundária tinha um importante 

fator de risco, a presença de dispositivo invasivo por mais do que 30 dias, o que pode 

gerar um viés, colocando a presença de imunoparalisia como fator de risco para 

infecção secundária em segundo plano.  

Não foi possível investigar a associação entre a expressão de mHLA-DR ou 

ΔmHLA-DR e o uso de claritromicina, dopamina, metoclopramida, imunoglobulina, 

imunossupressores, corticóides, filgastrima, e hemodiálise devido ao maior tamanho 

amostral necessário para tal investigação.  

Algumas limitações deste estudo são: pequeno tamanho amostral, já que 

quando calculamos a amostra necessária para o estudo tivemos como parâmetro de 

cálculo valores de mortalidade de estudos prévios em adultos com e sem 

imunoparalisia, e esses valores se mostraram mais baixos em paciente pediátricos. Em 

outras palavras, em adultos a mortalidade estimada de pacientes sépticos com 

imunoparalisia é de 80%, enquanto que em nossos pacientes pediátricos com 

imunoparalisia a mortalidade encontrada foi de 46%, e em pacientes adultos sem 

imunoparalisia a mortalidade estimada é de 15%, enquanto que em nossos pacientes 

pediátricos sem imunoparalisia a mortalidade encontrada foi de 7%. Re-calculando o 

tamanho amostral ideal para manter um erro alfa de 5% e um poder de estudo de 80% 

nossa amostra deveria ter 33 pacientes sépticos. 

  Esse menor tamanho amostral também prejudica a aquisição da curva ROC e 

a determinação do melhor valor de corte de ΔmHLA-DR para definir imunoparalisia. 
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Outras  limitações de nosso estudo foram os diferentes períodos entre a coleta 

da amostra e as análises e a hetorogeneicidade de nossa população. 

Nossos resultados indicam que medidas seriadas usando o reagente 

QuantiBRITE TM Anti HLA-DR/ Anti- Monocyte podem ser de maior valor 

prognóstico do que dosagem única de mHLA-DR, especialmente após o 3o dia de 

diagnóstico de sepse grave ou choque séptico (periodo de pico da resposta anti-

inflamatória compensatória), e que o ΔmHLA-DR pode ser usado para identificar 

pacientes com risco de imunoparalisia. 

Finalmente, a contagem total de linfócitos e leucócitos não é preditiva de 

imunoparalisia, pois ela não se correlaciona com os valores de ΔmHLA-DR. Também 

não foi encontrada associação entre a contagem total e diferencial de leucócitos e 

mortalidade. Estes achados apoiam a necessidade de se estabelecer um método 

padronizado para reconhecer pacientes com maior risco de imunoparalisia, que é uma 

complicação da sepse grave e do choque séptico. 
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Conclusão 
 

 

Em nosso estudo a expressão de HLA-DR de monócitos dos pacientes com 

sepse grave e choque séptico é significativamente menor que de pacientes controles. 

O ΔHLA-DR foi o único método capaz de predizer a mortalidade de pacientes 

sépticos dentre os seguintes: valor de HLA-DR de monócitos entre 3o e 5o dia após o 

diagnóstico de sepse, valor de HLA-DR de monócitos  entre 5o e 7o dia após o 

diagnóstico de sepse, valor da subtração entre HLA-DR de monócitos entre a segunda 

e primeira coleta (ΔHLA-DR). 

Dessa forma, este estudo sugere a utilização do ΔHLA-DR como uma das 

possíveis ferramentas para o diagnóstico de imunoparalisia e para a identificação de 

pacientes com maior risco de óbito, em outras palavras sugere-se a utilização do 

ΔHLA-DR como ferramenta de determinação do prognóstico de quadros de sepse. 

Pacientes com imunoparalisia definida por baixos valores de ΔHLA-DR além 

de terem uma maior mortalidade também tiveram menos dias livres de drogas 

vasoativas em nosso estudo, não houve associação de dias livres de ventilação 

mecânica ou tempo de internação em UTI com a presença de imunoparalisia ou com 

qualquer valor de HLA-DR de monócitos. 

Não houve associação de valores HLA-DR de monócitos ou ΔHLA-DR com 

infecção secundária, porém outras variáveis envolvidas podem ter gerado este viés 

neste resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Considerações Finais 
 

 

Uma das propostas mais promissoras para reduzir a mortalidade por sepse 

grave e choque séptico é a modulação do sistema imune. Imunoparalisia é uma 

entidade que se associa a pior prognóstico em quadros de sepse.  

Mais estudos são necessários para que se possa definir qual a melhor 

ferramenta para o diagnóstico de imunoparalisia em pediatria.  

Espera-se que em um futuro próximo, após estabelecidos os parâmetros para o 

diagnóstico de imunoparalisia, possa-se desenvolver medidas para reverter este 

fenômeno, o que possivelmente resultaria em um impacto benéfico no prognóstico de 

pacientes com sepse grave e choque séptico. 
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Exemplos de imagens de citometria de fluxo 
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- Pacientes sépticos que foram a óbito 
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- Pacientes sépticos que sobreviveram 
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 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Controles 
 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

______________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: 

............................. 
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

...................................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............).................................................................................. 
______________________________________________________________________________________

__________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : “Dosagem de HLA-DR de monócitos para 
avaliação de imunoparalisia na UTI Pediátrica do ICR” 

2.PESQUISADOR : Dra.Talita Freitas Manzoli                                     CARGO/FUNÇÃO: Médica 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 131454                                                                                                                     
UNIDADE DO HCFMUSP: Unidade de Terapia Intensiva do Instituto da Criança 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

O paciente acima identificado que faz acompanhamento no ambulatório de 

especialidades do Instituo da Criança está sendo convidado a participar como 

controle do estudo “Dosagem de HLA-DR de monócitos para avaliação de 

imunoparalisia na UTI Pediátrica do ICR” , sob responsabilidade da Dra. Talita 

Freitas Manzoli. Gostariamos de solicitar a sua colaboração e de seus reponsáveis 

legais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Infecções graves, chamadas de sepse, são freqüentes causas de internação em 

UTIP e tem altas taxas de mortalidade ( cerca de 50% dos casos ), sendo 

considerada um grande problema de saúde. 

O sistema imune é o responsável em nosso organismo por combater infecções, e 

alguns estudos recentes mostram que a presença de uma resposta imune 

prejudicada ( medida através de um exame chamado dosagem de HLA-DR ) em 

pacientes com sepse pode representar um aumento de mortalidade de 12% no grupo 

que não tem alteração do HLA-DR, para 88% no grupo que tem uma diminuição do 

HLA-DR. 

Em nosso estudo iremos realizar a dosagem do HLA-DR nos pacientes internados 

em UTIP com infecção grave e também em pacientes em acompanhamento 

ambulatorial, sem infecção no momento da coleta, e sem qualquer imunodeficiência, 

como é o caso do paciente acima identificado. Também utilizaremos dados do 

prontuário do paciente.  

A coleta do HLA-DR de pacientes em acompanhamento ambulatorial será feita no 

mesmo momento da coleta de exames de rotina solicitados a critério do médico que 

acompanha o paciente, não sendo necessário punção adicional. Será utilizado 1ml 

de sangue para a dosagem de HLA-DR 

Essas informações estão sendo fornecidas para a participação voluntária neste 

estudo, que visa estabelecer se realmente baixas dosagens de HLA-DR se 

correlacionam com o diagnóstico de sepse grave e com um aumento da mortalidade 

em pacientes sépticos. Não há benefício direto para os participantes. Porém os 

dados finais da pesquisa serão importantes para os médicos que atuam em UTI 

pediátrica que poderão usar terapêuticas para reverter esta resposta imune 

prejudicada e com isso melhorar o tratamento das crianças com infecção grave e 

assim, possivelmente, diminuir a mortalidade por sepse. 
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A realização da pesquisa não modificará em nada o tratamento do paciente. A 

qualquer momento os senhores terão acesso as informações sobre a pesquisa e 

sobre os dados relativos ao paciente. A equipe médica estará disponível a qualquer 

momento para esclarecimento de qualquer dúvida relacionada ao tratamento e à 

pesquisa. O paciente ou seus responsáveis poderão retirar seu consentimento para a 

pesquisa em qualquer momento se assim o desejarem, sem que isso traga qualquer 

prejuízo ao tratamento. 

O principal investigador é a Dra. Talita Freitas Manzoli, que pode ser encontrada no 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho, 261 ( Instituto da Criança – Hospital das 

Clínicas – USP- UTI pediátrica ), São Paulo,Brasil. O telefone da UTIP é : 55-11- 

2661- 8599 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) –Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
“Octávio Frias de Oliveira” - 21º andar – sala 36 - Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César - 
São Paulo - SP - CEP: 01246-000 

.– É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 
 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com 
outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 
 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 
 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 
fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 
relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 
 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo	“Dosagem	de	HLA-DR	de	monócitos	

para	avaliação	de	imunoparalisia	na	UTI	Pediátrica	do	ICR” 

 

Eu discuti com a Dra. Talita Freitas Manzoli sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 
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hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante 

legal 
Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Pacientes sépticos 
 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

______________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: 

............................. 
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

...................................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............).................................................................................. 
______________________________________________________________________________________

__________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : “Dosagem de HLA-DR de monócitos para 
avaliação de imunoparalisia na UTI Pediátrica do ICR” 

2.PESQUISADOR : Dra.Talita Freitas Manzoli                                     CARGO/FUNÇÃO: Médica 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 131454                                                                                                                     
UNIDADE DO HCFMUSP: Unidade de Terapia Intensiva do Instituto da Criança 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

O paciente acima identificado que está internado nesta unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica ( UTIP ), está sendo convidado a participar do estudo “Dosagem de HLA-

DR de monócitos para avaliação de imunoparalisia na UTI Pediátrica do ICR” , sob 

responsabilidade da Dra. Talita Freitas Manzoli. Gostariamos de solicitar a sua 

colaboração e de seus reponsáveis legais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Em casos como o do paciente acima, as infecções graves, chamadas de sepse, são 

freqüentes causas de internação em UTIP e tem altas taxas de mortalidade ( cerca 

de 50% dos casos ), sendo considerada um grande problema de saúde. 

O sistema imune é o responsável em nosso organismo por combater infecções, e 

alguns estudos recentes mostram que a presença de uma resposta imune 

prejudicada ( medida através de um exame chamado dosagem de HLA-DR ) em 

pacientes com sepse pode representar um aumento de mortalidade de 12% no grupo 

que não tem alteração do HLA-DR, para 88% no grupo que tem uma diminuição do 

HLA-DR. 

Em nosso estudo iremos realizar a dosagem do HLA-DR nos pacientes com infecção 

grave entre o 3º e o 5º dia após o diagnóstico da sepse e 2 a 4 dias após esta 

dosagem inicial. Para a realização desta dosagem serão coletados 1ml de sangue 

dos pacientes por punção venosa periférica ou através de cateter venoso ou arterial, 

juntamente com a coleta dos exames de rotina do paciente não sendo necessário 

punção adicional para realização do exame. Também utilizaremos dados do 

prontuário do paciente. 

Essas informações estão sendo fornecidas para a participação voluntária neste 

estudo, que visa estabelecer se realmente baixas dosagens de HLA-DR se 

correlacionam com um aumento da mortalidade. Não há benefício direto para os 

participantes. Porém os dados finais da pesquisa serão importantes para os médicos 

que atuam em UTI pediátrica que poderão usar terapêuticas para reverter esta 

resposta imune prejudicada e com isso melhorar o tratamento das crianças com 

infecção grave e assim, possivelmente, diminuir a mortalidade por sepse. 

A realização da pesquisa não modificará em nada o tratamento do paciente. A 

qualquer momento os senhores terão acesso as informações sobre a pesquisa e 
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sobre os dados relativos ao paciente. A equipe médica estará disponível a qualquer 

momento para esclarecimento de qualquer dúvida relacionada ao tratamento e à 

pesquisa. O paciente ou seus responsáveis poderão retirar seu consentimento para a 

pesquisa em qualquer momento se assim o desejarem, sem que isso traga qualquer 

prejuízo ao tratamento. 

O principal investigador é a Dra. Talita Freitas Manzoli, que pode ser encontrada no 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho, 261 ( Instituto da Criança – Hospital das 

Clínicas – USP- UTI pediátrica ), São Paulo,Brasil. O telefone da UTIP é : 55-11- 

2661- 8599 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) –Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
“Octávio Frias de Oliveira” - 21º andar – sala 36 - Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César - 
São Paulo - SP - CEP: 01246-000 

.– É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 
 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com 
outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 
 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 
 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 
fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 
relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 
 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo	“Dosagem	de	HLA-DR	de	monócitos	

para	avaliação	de	imunoparalisia	na	UTI	Pediátrica	do	ICR” 

 

Eu discuti com a Dra. Talita Freitas Manzoli sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 
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mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante 

legal 
Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


