Sepse

Medicina Intensiva

• Conceitos
Nesse capítulo tão importante, temos que iniciar com a memorização dos conceitos de SIRS, sepse, sepse grave e choque séptico. Nesse tópico vamos introduzir algumas atualizações sobre tais conceitos, muitos não tão utilizados como
há alguns anos atrás.
• SIRS
É a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, definida por pelo menos dois
critérios dos quatro a seguir:
- Febre (temperatura axilar > 38ºC) ou hipotermia (temperatura axilar < 36ºC),
- Taquipnéia (FR > 24 irpm),
- Taquicardia (FC > 90 bpm),
- Leucocitose (> 12000) ou leucopenia (< 4000) ou >10% de bastões.
Obs.: Aqui já podemos impor um adendo. Os critérios de SIRS já não são utilizados por que, como podemos ver, muitos pacientes” inflamados” ou internados
podem preencher esses critérios sem, necessariamente, estarem infectados (ex.:
acometimentos autoimunes, pancreatite, vasculites, tromboembolismo, grandes
queimados, cirurgia). Além disso, sua capacidade de predizer mortalidade é
baixa quando comparada ao escore SOFA (que será explicado futuramente).
• SEPSE
É a presença de SIRS com etiologia microbiana comprovada ou suspeita (ex: critérios para SIRS + suspeita de pneumonia).
Obs.: Vamos para a definição mais atual: sepse é a disfunção orgânica causada
por uma desregulação respondedora à infecção.
Por sua vez, a disfunção orgânica é definida como 2 ou mais pontos no SOFA
escore. Este escore não faz o diagnóstico de sepse, porém prediz o paciente com
maior mortalidade para a infecção!

Não há um grande consenso sobre a definição de infecção. Dessa forma, a suspeita de infecção deve ser realizada através de sinais/sintomas verificados pelo
médico, em associação com dados de exames laboratoriais e radiológicos, respondendo a um antimicrobiano.
• SEPSE GRAVE
Esse termo poderia ser usado antes de 2016 quando o paciente apresentava o
seguinte quadro: sepse com pelo menos uma disfunção orgânica.
São considerados critérios de disfunção orgânica:
1. Cardiovascular (PAS < 90 mmHg ou PAM < 70 mmHg)
2. Renal (DU < 0,5 ml/kg/h após 2h de ressuscitação volêmica) OU Cr > 2,0
3. Respiratória (P/F < 250 ou < 200 caso pulmão seja a única disfunção)
4. Hematológica (Plaquetopenia <100 000 ou queda > 30% da maior contagem)
5. Acidose metabólica inexplicada com pH < 7,3 ou BE > -5 ou lactato > 1,5x
6. Hepática: Bb > 2,0 mg/dL
Obs.: No entanto, essa foi mais uma nomenclatura que “caiu por terra”. O termo
sepse grave não é mais utilizado na prática médica nem na maioria das literaturas.
• CHOQUE SÉPTICO
A definição atual de choque séptico consiste em sepse que apresenta alterações
circulatórias, celulares, e metabólicas que estão associadas com aumento importante do risco de mortalidade. De forma prática, abrange os pacientes em sepse
que, apesar da reposição volêmica, necessitam de drogas vasoativas para manter uma pressão arterial média (PAM) maior ou igual a 65 mmHg e possuem um
lactato > 2 mmol/L (ou > 18 mg/dL).

• SOFA
Atualmente é um escore utilizado para predizer risco de mortalidade em pacientes infectados dentro de UTI (na prática, acaba sendo utilizado também na emergência, por exemplo). Os critérios utilizados nesse escore são:
- Sistema Respiratório: relação PaO2/FiO2;
- Sistema Cardiovascular: presença de hipotensão e necessidade de uso de drogas vasoativas (com suas doses);
- Sistema Hepático: nível de bilirrubina sérica;
- Sistema de Coagulação: nível plaquetário;
- Sistema Neurológico: Escala de Coma de Glasgow;
- Sistema Renal: débito urinário e creatinina sérica
Quanto maior a pontuação, maior o risco de mortalidade e mais grave é o doente.
• Quick SOFA (qSOFA)
Este escore serve como ferramenta no diagnóstico de sepse (naqueles pacientes
fora de unidades intensivas). Cada uma das variáveis a seguir pontua 1 ponto no
escore:
- Frequência respiratória maior ou igual a 22 irpm;
- Alteração de nível neurológico;
- Pressão arterial sistólica menor ou igual a 100 mmHg
Pacientes que apresentem 2 ou mais desses achados possuem grandes chances
de se enquadrarem em sepse (lembrando da suspeita clínica)
• ATENÇÃO!
Essas atualizações citadas se baseiam em dados de fevereiro de 2016, quando
foi divulgado, no periódico JAMA, o resultado de uma força tarefa mundial de
especialistas em Sepse, visando otimizar a definição da síndrome, que passa a

ser entendida como infecção + presença de pelo menos uma disfunção orgânica
nova. A publicação propõe novos critérios clínicos e laboratoriais para sepse e
choque séptico. O artigo pode ser baixado gratuitamente em http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2492881 para o aluno Jalekoä que deseja se
aprofundar no tema.
De todo modo, destacamos as principais mudanças propostas pelo grupo:
-

Abandono do termo sepse grave

-

Abandono dos critérios de SIRS para definição de Sepse, com a justificativa da não-especificidade de sinais como taquipneia, taquicardia e leucocitose.

-

Validação de escores como SOFA e LODS.

-

Validação de um novo escore, inteiramente clínico e aplicável à beira-leito,
para pacientes avaliados fora da UTI, o quick-SOFA (qSOFA), mediante a
presença de pelo menos 2 de 3 de alteração do estado mental pelo Glasgow ≤ 13, PAS ≤ 100 mmHg e FR ≥ 22 irpm.

-

Inclusão do lactato como critério de choque séptico.

• Etiologia
As hemoculturas, dão crescimento bacteriano em 40-70% dos casos de choque
séptico, sendo principalmente, bactérias gram-negativas ou gram-positivas. O
reconhecimento de moléculas microbianas pelos fagócitos teciduais desencadeia
a produção / liberação de citocinas, quimiocinas, leucotrienos e outras moléculas
que aumentam o fluxo sanguíneo para o tecido infectado e aumentam a permeabilidade dos vasos sanguíneos locais. O balanço entre os fatores pro-inflamatórios (TNF-alfa e IL-8) e antiinflamatórios (IL-6 e IL-10) é fundamental para o
controle da resposta à infecção.
• Manifestações Clínicas
As manifestações clínicas da sepse são diversas e dependem do sítio primário
da infecção (ex.: taquipneia e tosse na pneumonia; dor abdominal na peritonite
secundária). Entretanto, observam-se alguns sinais precoces, dentre os quais,

merecem destaque, a hiperventilação, taquipneia, alteração do estado mental
e desorientação.
Uma característica do choque séptico é a redução da resistência vascular periférica, a despeito, dos níveis elevados de catecolaminas vasopressoras. O débito
cardíaco e o fluxo sanguíneo aumentam para os tecidos periféricos. A utilização
de oxigênio por esses tecidos pode estar comprometida por distribuição do fluxo
sanguíneo comprometida, assim como, pela disfunção da microcirculação. Os
pacientes frequentemente demonstram reduzida resposta vasoconstrictora às
catecolaminas. Nos pacientes refratários à reposição volêmica e ao uso de drogas vasoativas, o corticoide pode ser uma alternativa. A resposta hiperdinâmica
gera taquicardia, débito cardíaco normal ou elevado, resistência vascular sistêmica reduzida enquanto a pulmonar está elevada, extremidades quentes, vasoconstricção esplâncnica com fluxo visceral reduzido e a contratilidade do miocárdio pode estar deprimida pelos mediadores inflamatórios. Com a evolução da
sepse, a resposta pode se tornar hipodinâmica, com vasoconstricção e redução
do débito cardíaco.
• Diagnóstico e Complicações
Diante da suspeita clínica, deve ser realizado o isolamento do microrganismo do
sangue ou do local de suspeita da infecção (hemocultura, LCR, líquido sinovial,
lavado broncoalveolar).
As principais complicações são, hipotensão, disfunção cardíaca (falência do VE
induzida pela sepse), injúria renal aguda, distúrbios da ventilação-perfusão e
SDRA, coagulopatias (como a coagulação intravascular disseminada), insuficiência adrenal e hipocortisolismo relativo.

• Tratamento
O manejo de pacientes com sepse /choque séptico deve ser, prontamente, iniciado diante da suspeita clínica. As medidas imediatas de suporte hemodinâmico
e cardiopulmonar, coleta de culturas e início de antibioticoterapia empírica, além

de drenagem de focos de infecção devem ser realizadas o mais prontamente
possível, de preferência na primeira hora (golden hour) da chegada ao hospital.
Atualmente, os melhores centros de tratamento contam com protocolos de
sepse organizados e, as principais medidas terapêuticas devem ser instituídas e
mantidas, até que, determinadas metas de ressuscitação sejam atendidas. Somente com o rigor de tratamento, organização meticulosa e reavaliação constantes é possível a redução da mortalidade da síndrome da sepse grave/choque
séptico.
Os protocolos de tratamento são constantemente atualizados e publicados em
revistas especializadas.
Seguem abaixo os principais pontos do tratamento:
1. RESSUSCITAÇÃO
A primeira conduta diante da suspeita de sepse, a ser tomada ainda na sala
de emergência, deve ser a ressuscitação volêmica vigorosa da seguinte maneira:
-

Desafio volêmico inicial com 1 a 2L de solução cristalóide (30 ml/kg), iniciada ainda na primeira hora e terminando, no máximo, nas primeiras 3
horas

-

Perseguir metas de ressuscitação durante as primeiras 6h de tratamento
PAM ≥ 65 mmHg
SvcO2 > 70% ou SvO2 > 65%
PVC 8-12 mmHg
Débito urinário > 0,5 ml/kg/h

-

Objetivar o clearance (clareamento) do lactato, se elevado

-

Prover suporte ventilatório (VNI ou ventilação mecânica invasiva)

Como deve ser realizada a ressuscitação volêmica nos pacientes com choque
séptico?
Devemos realizar a expansão volêmica com CRISTALÓIDES na dose de
30 ml/kg, preferencialmente o RINGER LACTATO (pelo risco de SF 0,9%
causar acidose metabólica hiperclorêmica). Outra possibilidade, é a administração de colóides em pacientes onde já se utilizou grande quantidade

de cristalóide. Nesse caso, a solução indicada é a ALBUMINA. Lembrando
que não há comprovação de benefício em mortalidade quando comparamos uma solução com a outra.
ATENÇÃO! O uso de colóides sintéticos (amidos, gelatinas) é contraindicado,
apesar de ainda presentes nas UTIs.
2. DIAGNÓSTICO
-

Busca do agente etiológico – Hemoculturas; culturas de cateteres

-

Realização de exames de imagem – US, TC

3. ANTIBIÓTICOS
-

Início de terapia empírica combinada contra os agentes mais prováveis

-

Descalonamento da terapia, uma vez, identificado o agente etiológico

-

Manutenção do tratamento usualmente por 7-10 dias

ATENÇÃO! O uso da PROCALCITONINA ganhou espaço como auxiliar na decisão de descontinuar a terapia antibiótica em pacientes sem outras evidências de
infecção.
4. CONTROLE DO FOCO
-

Controle da fonte da infecção preferencialmente nas primeiras 12h (drenagem percutânea, desbridamento cirúrgico, remoção de CVC)

-

Utilizar a forma menos invasiva, se possível.

5. VASOPRESSORES
-

Iniciar Norepinefrina (NE) se PAM < 65 mmHg após ressuscitação volêmica

-

Considerar vasopressina em pacientes utilizando NE em altas doses

-

Considerar dopamina em pacientes com baixo risco de arritmias e bradicárdicos

6. INOTRÓPICOS
-

Iniciar Dobutamina na suspeita ou comprovação de disfunção cardíaca ou
sinais de hipoperfusão tecidual, apesar de PAM > 65 mmHg e volume intravascular restaurado

7. HEMODERIVADOS
-

Considerar transfusão de concentrado de hemácias em pacientes com sinais de hipoperfusão tecidual, visando manter hematócrito ≥ 30%

E sobre os corticóides? Há espaço para o uso na sepse?
Sim. Reserva-se o uso de corticoesteróides para pacientes com choque séptico
não respondedor a volume e drogas vasoativas ou na suspeita de insuficiência
adrenal relativa, por um período de 7 dias. A droga utilizada é a hidrocortisona
IV.
ATENÇÃO! Apesar de muito frequentemente abordada nas provas, a PROTEÍNA C ATIVADA RECOMBINANTE está proscrita para pacientes com choque
séptico. Estudos recentes, mostraram ausência de redução de mortalidade associada à aumento no risco de sangramento, e a droga deixou de ser comercializada.
• OS PACOTES DA SEPSE – SEPSIS BUNDLES
As medidas explicitadas acima, que incluem diagnóstico, tratamento e perseguição de metas de ressuscitação, podem ser resumidamente colocadas em pacotes. Essa iniciativa, da Surviving Sepsis Campaing, visa tornar o manejo clínico
da sepse um desafio menos árduo, na medida em que torna medular o atendimento. E para você, aluno Jaleko, tudo isto também se tornará medular para responder as questões das provas.
PACOTE DAS 3 HORAS
-

Monitorizar lactato

-

Coletar culturas e administrar antibióticos

-

Teste volêmico com pelo menos 30 ml/kg de cristalóides

PACOTE DAS 6H
-

Iniciar vasopressores, se hipotensão (PAM < 65 mmHg)

-

Se hipotensão ou Lactato > 4 mmol/L após prova volêmica:
Medir PVC e SvcO2

-

Nova medida do Lactato arterial

