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A sepse e o choque séptico são problemas de saúde graves que afetam milhões de 

pessoas no mundo, com alta taxa de mortalidade (1 para 4 pacientes com o 

diagnóstico), segundo as Diretrizes internacionais para o tratamento de sepse e choque 

séptico: 20161. O uso de medicações vasopressores, ou “drogas” vasoativas, é 

essencial no tratamento do choque séptico. O estudo publicado no periódico 

Anaesthesia (Fator de Impacto: 5.739) em março de 2021, busca fazer uma associação 

entre a dose de medicações vasoativas, o tempo de sua utilização e a taxa de 

mortalidade em 90 dias. 

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir: 

 

Resumo  

Não está claro se existe associação entre a dose de medicações vasoativas e a 

mortalidade durante sua administração. Foi feito o estudo de coorte retrospectivo 

em centro único testando se o prognóstico do choque séptico seria viável 

fazendo as medianas das doses diárias de vasopressores. Foram incluídos 

pacientes com diagnóstico de choque séptico internados na Unidade de Terapia 

Intensiva do Queen Elizabeth Hospital, em Birmingham, Reino Unido, entre abril 

de 2016 a julho de 2019. O desfecho primário foi a mortalidade em 90 dias. Foi 

definido a dose do vasopressor como a mediana das doses equivalentes de 

norepinefrina (taxas de infusão equivalentes de todos os vasopressores e 

inotrópicos) registrada a cada dia durante os primeiros quatro dias de choque 

séptico. Os pacientes foram divididos em grupos de quintis de dose de 

vasopressor e calculado a sua taxa de mortalidade em 90 dias.  Foi examinado 

a curva ROC Receiver-operating characteristic curve analysis para o 

prognóstico.  No total de 844 pacientes foram admitidos com choque séptico e 

tiveram mortalidade em 90 dias de 43% (n=358). Durante os primeiros quatro 

dias, a mediana da dose do vasopressor diminuiu em 93% dos sobreviventes e 

aumentou em 56% dos não sobreviventes. A taxa de mortalidade associada a 

um determinado quintil de dose do vasopressor aumentou em dias sequenciais 

do choque séptico. A área sob a curva ROC da mediana da dose diária do 

vasopressor contra a mortalidade aumentou do primeiro dia ao quarto dia (0,67 

vs 0,86 p <0,0001). No quarto dia a mediana da dose diária do vasopressor >0,05 

ug.kg.min-1 teve sensibilidade e especificidade de 80% para mortalidade. Foi 

viável o prognostico do choque séptico fazendo a mediana da dose diária dos 

vasopressores. A administração prolongada de pequenas doses de 

vasopressores foi associada a alta mortalidade atribuível. A utilidade prognóstica 

 
1 Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International 
Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Crit Care Med. 
2017;45(3):486-552. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28098591/ DOI: 
10.1097/CCM.0000000000002255 

 

  

about:blank
about:blank


da dose do vasopressor melhorou consideravelmente com a duração do choque. 

A administração prolongada de pequenas doses de vasopressores foi associada 

a uma alta mortalidade. 
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