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RESUMO
Zanatta GAC. Avaliação do prognóstico com a utilização de dois escores de
mortalidade em terapia intensiva pediátrica de nível de atendimento terciário
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016.
A redução da mortalidade é um objetivo fundamental das unidades de
terapia intensiva pediátrica (UTIP). O estágio de gravidade da doença reflete
a magnitude das comorbidades e distúrbios fisiológicos no momento da
internação e pode ser avaliada pelos escores prognósticos de mortalidade.
Os dois principais escores utilizados na UTIP são o Pediatric Risk of
Mortality (PRISM) e o Pediatric Index of Mortality (PIM). O PRISM utiliza os
piores valores de variáveis fisiológicas e laboratoriais nas primeiras 24 horas
de internação enquanto o PIM2 utiliza dados da primeira hora de internação
na UTIP e apenas uma gasometria arterial. Não há consenso na literatura,
entre PRISM e PIM2, quanto à utilidade e padronização na admissão na
terapia intensiva para as crianças e adolescentes, principalmente em uma
UTI de nível de atendimento terciário. O objetivo do estudo foi estabelecer o
escore de melhor performance na avaliação do prognóstico de mortalidade
que seja facilmente aplicável na rotina da UTIP, para ser utilizado de forma
padronizada e contínua. Foi realizado um estudo retrospectivo onde foram
revisados os escores PRISM e PIM2 de 359 pacientes internados na
unidade de terapia intensiva pediátrica do Instituto da Criança do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, considerada uma unidade
de atendimento de nível terciário. A mortalidade foi de 15%, o principal tipo
de admissão foi clinico (78%) sendo a principal causa de internação a
disfunção respiratória (37,3%). Os escores dos pacientes que foram a óbito
mostraram-se maiores do que o dos sobreviventes. Para o PRISM foi 15
versus 7 (p = 0,0001) e para o PIM2, 11 versus 5 (p = 0,0002),
respectivamente. Para a amostra geral, o Standardized Mortality Ratio

(SMR) subestimou a mortalidade tanto para o PIM2 quanto para o PRISM
[1,15 (0,84 - 1,46) e 1,67 (1,23 - 2,11), respectivamente]. O teste de HosmerLemeshow mostrou calibração adequada para ambos os escores [x2 = 12,96
(p = 0,11) para o PRISM e x2 = 13,7 (p = 0,09) para o PIM2]. A
discriminação, realizada por meio da área sob a curva ROC, foi mais
adequada para o PRISM do que para o PIM2 [0,76 (IC 95% 0,69 - 0,83) e
0,65 (IC 95% 0,57 - 0,72), respectivamente, p= 0,002]. No presente estudo,
a melhor sensibilidade e especificidade para o risco de óbito do PRISM foi
um escore entre 13 e 14, mostrando que, com o avanço tecnológico, o
paciente precisa ter um escore mais elevado, ou seja, maior gravidade
clínica do que a população original, para um maior risco de mortalidade. Os
escores de gravidade podem ter seus resultados modificados em
consequência: do sistema de saúde (público ou privado), da infraestrutura da
UTIP (número de leitos, recursos humanos, parque tecnológico) e indicação
da internação. A escolha de um escore de gravidade depende das
características individuais da UTIP, como o tempo de espera na emergência,
presença de doença crônica complexa (por exemplo, pacientes oncológicos)
e como é realizado o transporte para a UTIP. Idealmente, estudos
multicêntricos têm maior significância estatística. No entanto, estudos com
populações maiores e mais homogêneas, especialmente nos países em
desenvolvimento, são difíceis de serem realizados.
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ABSTRACT
Zanatta GAC. Performance of two prognostic scores systems in a tertiary
pediatric intensive care unit in a developing country [thesis]. São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016.
The decrease in mortality is a fundamental goal of the pediatric intensive
care unit (PICU). The disease severity reflects the magnitude of
comorbidities and physiological disorders on admission and can be assessed
by the mortality prognostic scores. The two main scores used in the PICU are
the Pediatric Risk of Mortality (PRISM) and Pediatric Index of Mortality (PIM).
PRISM uses the worst values of physiological and laboratory variables in the
first 24 hours of hospitalization while PIM2 uses data from the first hour after
admission to the PICU and only one arterial blood gas. There is no
consensus in the literature, between PRISM and PIM2, about usefulness and
standardization on admission to intensive care for children and adolescents,
especially in a tertiary care level ICU. The aim of the study was to establish
the score of best performance in assessing the mortality prognosis that is
easily applicable in routine PICU, to be used in a standardized and
continuously manner. A retrospective study was conducted and PRISM and
PIM2 scores of 359 patients were reviewed. All of them were admitted to the
pediatric intensive care unit of the Instituto da Criança do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
considered a tertiary care unit. Mortality was 15%, the main type of
admission was clinical (78%) being the main cause of hospitalization,
respiratory dysfunction (37.3%). The scores of the patients who died were
higher than that of survivors. For PRISM was 15 versus 7 (p = 0.0001) and
the PIM2, 11 versus 5 (p = 0.0002), respectively. For the overall sample, the
Standardized Mortality Ratio (SMR) underestimated mortality for both PIM2
and PRISM [1.15 (0.84 to 1.46) and 1.67 (1.23 to 2.11), respectively]. The

Hosmer-Lemeshow test showed adequate calibration for both scores [x2 =
12.96 (p = 0.11) for the PRISM and x2 = 13.7 (p = 0.09) for PIM2]. The
discrimination performed by the area under the ROC curve was more than
adequate for the PRISM than for PIM2 [0.76 (95% CI 0.69 - 0.83) and 0.65
(95% CI 0, 57 - 0.72), respectively, p = 0.002]. In this study, the greatest
sensitivity and specificity for this risk would be a PRISM score between 13
and 14, showing that with technological advances, the patient needs a score
that is higher and indicates greater clinical severity compared with the
original population to reflect an increased risk of mortality. The severity
scores may have their results changed as a result: the health system (public
or private), the infrastructure PICU (number of beds, human resources,
technology park) and statement of admission. The choice of a severity score
depends on the individual characteristics of the PICU, as the waiting time in
the emergency, the presence of complex chronic disease (for example,
oncological patients) and how the transport to the PICU is carried out. Ideally,
multicenter studies have greater statistical significance. However, studies
with larger and more homogeneous populations, especially in developing
countries, are difficult to perform.

Descritors:

Intensive care units. Pediatric. Prognosis. Mortality. Quality
control. Severity of illness index. Quality of health care. Tertiary
healthcare.
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A redução da mortalidade é um objetivo fundamental das unidades
de terapia intensiva pediátrica (UTIP) (Bekhit et al., 2014). Com o avanço
tecnológico nas unidades de terapia intensiva (UTIs), houve aumento na
complexidade dos cuidados prestados aos pacientes, tornando-as aptas ao
atendimento de casos graves e de elevado custo. Porém, a tecnologia
disponível não necessariamente melhorou a qualidade de atendimento,
prolongando, muitas vezes, a dor, o sofrimento e o processo de morte
(Batista et al., 2009). Com isto, tornou-se necessário caracterizar o estágio
de gravidade da doença, que reflete a magnitude das comorbidades e
distúrbios fisiológicos no momento da internação (Pollack et al., 1988).
Todo o histórico dos escores de mortalidade encontra-se centrado em
métodos fisiológicos, subjetivos e objetivos aplicados aos pacientes internados
em uma unidade de cuidados intensivos (Garcia e Piva, 2007). A subjetividade
dos profissionais de saúde serviu como os primórdios de escores prognósticos
sendo que a simples observação servia muitas vezes para definir a evolução
dos pacientes e a conduta a ser adotada. Porém, viu-se que isso não era o
bastante, pois a precisão de um médico em estimar o risco de mortalidade para
os pacientes internados na UTI é muito subjetiva (Bekhit et al., 2014).
Os resultados dos estudos que investigam o perfil demográfico,
mortalidade, morbidade e permanência média nas UTIs variam em função
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das características particulares de diversos países e mesmo entre serviços
de saúde diferentes no mesmo país. Devido a essas divergências, há
necessidade de melhorar a compreensão dos resultados de cuidados
intensivos para permitir a alocação mais adequada de recursos humanos,
tecnológicos e financeiros. Por isso, estudos têm sido realizados para avaliar
diferentes métodos para predizer a gravidade e o risco de mortalidade nas
UTIs (Netto et al., 2014).
Os sistemas de escore são utilizados, na prática médica, para medir
os déficits fisiológicos a fim de proporcionar pontos de referência
imediatamente reconhecíveis por outros observadores, a partir dos quais a
resposta ao tratamento pode ser imediata (Waters e Nightingale, 1990). Eles
são usados para indicar a gravidade (Wheeler, 2009) e para avaliar o risco
de mortalidade nas UTIs sendo uma parte essencial da prestação de
cuidados intensivos. Eles permitem comparações entre unidades e dentro da
própria unidade com o tempo e também fornecem informações úteis para
comparar a gravidade da doença dos pacientes em ensaios clínicos (Sankar
et al., 2014).
As crianças criticamente enfermas, assim como os adultos, apresentam
distúrbios da homeostase corpórea, que podem ser avaliados por meio da
quantificação das variáveis fisiológicas. Os sistemas de escores são um meio
de quantificar esses distúrbios, avaliando a condição clínica do paciente na
admissão ou durante a internação. Eles foram desenvolvidos em resposta a
crescente ênfase na avaliação e monitorização dos serviços de saúde.
Embora o conceito de qualidade em saúde não seja novo, nos últimos
20 anos sua aplicabilidade vem se tornando cada vez mais frequente com
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enfoque na excelência do atendimento e na segurança do paciente durante
o tratamento, principalmente em terapia intensiva, devido ao impacto
significante no prognóstico (morbidade, mortalidade, prognóstico funcional) e
nos custos.
Os escores prognósticos de mortalidade são úteis para avaliar a
qualidade do atendimento, comparar diferentes serviços, dimensionar os
profissionais de acordo com o grau de complexidade, determinar o
prognóstico e estimar o risco de mortalidade (Martha et al., 2005).
A utilização de um escore prático e objetivo, que apresente critérios
clínicos e/ou laboratoriais que não retardem o tratamento dos pacientes é
fator de impacto na qualidade de atendimento dos pacientes gravemente
doentes.
O escore ideal deveria ser de fácil aplicação, não exigir grande
experiência do observador, ser facilmente reprodutível, ter baixo custo, ser
pouco invasivo e ser preciso. Outro ponto importante é o escore avaliar um
período de medição que seja suficiente para incluir todas as medidas
adequadas que sejam importantes para avaliar o prognóstico, mas curto o
suficiente para minimizar os efeitos da terapia sobre os valores de variáveis
para representar a "verdadeira" gravidade na admissão da UTI e que não
impõe viés institucional. Para algumas variáveis, como frequência cardíaca e
pressão arterial, as medidas são tão frequentes que curtos períodos de
avaliação incluem seus valores. Entretanto, algumas variáveis laboratoriais que
tem comprovada informação prognóstica, são medidas infrequentemente e
necessitariam de um período maior para serem utilizadas. Ao mesmo tempo,
porém, o período de avaliação deve ser tão curto quanto possível para
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minimizar os efeitos da terapia sobre a estimativa inicial de gravidade de
doença, especialmente se os efeitos do método de gravidade incluem a
avaliação da qualidade dos cuidados (Pollack et al., 2013).
É importante que, antes da utilização de um escore, ele seja validado
na UTIP na qual pretende se usado uma vez que a população na qual ele
será aplicado difere daquela em que o escore foi criado e validado.
O uso dos escores de gravidade são obrigatórios nas UTIs brasileiras
de acordo com a Sessão IX (Avaliação), artigo 48 da resolução nº 7, de 24
de fevereiro de 2010, do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, publicada no Diário Oficial da União:
“D
n
n
g
de avaliações do
desempenho e do padrão de funcionamento global da UTI, assim
como de eventos que possam indicar necessidade de melhoria da
qualidade da assistência, com o objetivo de estabelecer medidas
de controle ou redução dos mesmos.
§ 1º Deve ser calculado o Índice de Gravidade/Índice Prognóstico
dos pacientes internados na UTI por meio de um Sistema de
Classificação de Severidade de Doença recomendado por
literatura científica especializada.
§ 2º O Responsável Técnico da UTI deve correlacionar a
mortalidade geral de sua unidade com a mortalidade geral
esperada, de acordo com o Índice de gravidade utilizado.
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1.1 Histórico dos Escores Preditivos nas Unidades de Terapia Intensiva
de Adultos (UTIA)
Em 1974, Teasdale e Jennett introduziram a Escala de Coma de
Glasgow (ECG), que atualmente é utilizada internacionalmente para
descrever alterações do nível de consciência, havendo inclusive uma
modificação para crianças no componente de resposta verbal, proposta em
1989 e utilizada até hoje. A ECG é parte integral de alguns escores
prognósticos como Escore de Trauma Revisado (RTS), Simplified Acute
Physiology Score (SAPS) e Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
II (APACHE II) (Knaus et al., 1985; Waters e Nightingale, 1990).
Nos últimos 50 anos houve mudança de enfoque na Terapia Intensiva,
passando a ênfase do diagnóstico para a terapêutica. Sendo esse fato
associado ao investimento em tecnologia complexa e de alto custo, há
necessidade de obter evidência das indicações e benefícios dos diversos
tipos de tratamento na UTI. Uma das melhores formas de obter essas
evidências é por meio da estimativa do prognóstico analisando os escores
de mortalidade que devem ser válidos para ampla gama de diagnósticos,
fácil de serem utilizados e baseados em dados disponíveis na maioria dos
hospitais (Knaus et al., 1985).
Nas UTIA os escores preditivos de mortalidade são utilizados desde a
década de 80. O Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE)
continua sendo o escore mais utilizado para estimar gravidade e prognóstico
(Wheeler, 2009). O APACHE I foi criado em 1981, por Knaus et al. com o
objetivo de desenvolver um sistema baseado em dados fisiológicos que
fossem capaz de estratificar a gravidade da doença e permitir a comparação
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multicêntrica e internacional dos dados obtidos. A pontuação é obtida por
meio da soma de três componentes: o escore fisiológico agudo [Acute
Physiology Score (APS)], a idade e a presença de doença crônica. A
natureza da admissão (médica, cirúrgica, eletiva ou de emergência) também
é levada em consideração no cálculo do escore. O APS é composto de 34
variáveis, cada uma com pontuação de zero a quatro, sendo o resultado final
obtido por meio da soma dos piores valores das primeiras 24 horas de
admissão na UTI, porém, não é obrigatória a utilização de todas as variáveis,
caso faltem dados presumidos como normal. A presença ou não de doença
crônica é baseada em quatro letras, sendo (A) ausência de doença crônica
(saudável) e (D) insuficiência crônica grave de algum órgão. Quando maior o
escore, maior a gravidade do paciente e maior o risco de óbito (Waters e
Nightingale, 1990; Knaus et al., 1985).
Como o APACHE I é difícil de ser aplicado na prática, devido à
complexidade e grande número de variáveis, foram desenvolvidos os: SAPS,
em 1984 por Le Gall et al., e o APACHE II, em 1985 por Knaus et al. As
variáveis mensuráveis foram reduzidas para 13 e 12, respectivamente.
Ambos utilizam a idade para obtenção da pontuação do escore.
O SAPS foi validado em oito UTIs na França, utilizando os piores
valores das primeiras 24 horas de admissão (Le Gall et al., 1983; Waters e
Nightingale, 1990). Em 1993 este escore foi atualizado, sendo criado e
validado o SAPS II (Le Gall et al., 1993), realizado em 137 UTIA de 12
países, onde foram randomizados 13.152 pacientes (foram excluídos
pacientes menores de 18 anos e os que foram internados por queimaduras,
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cirurgia coronariana ou cardíaca); utiliza 17 variáveis: 12 fisiológicas, idade,
tipo de admissão e três tipos de doença de base, demonstrando uma melhor
correlação entre seu valor e a mortalidade nas UTIs (Anexo A).
O APACHE II, criado a partir do APACHE I, também utiliza os
princípios fisiológicos para estratificar os pacientes criticamente enfermos
quanto ao risco de óbito e utilizou as sugestões de Gustafson et al. (1981)
para construção de escores de gravidade e o princípio da homeostase para a
atualização do mesmo. Por meio de análise estatística, reduziu de 34 para 12
variáveis, eliminando alguns dados potencialmente redundantes e outros
poucos utilizados na prática diária, como osmolaridade sanguínea e testes
cutâneos para anergias. Tornou-se obrigatório o uso de todas as variáveis
para o cálculo do escore e devem ser utilizados os piores dados das primeiras
24 horas de admissão na UTI, sendo 71 sua pontuação máxima (Anexo B).
Como a idade e a presença de doença crônica refletem diminuição das
reservas fisiológicas, ambas foram incorporadas ao escore. Além disso, a
partir das análises estatísticas foi dada maior importância à classe (D) de
doenças

crônicas

(insuficiência

crônica

grave

de

algum

órgão

ou

imunodeficiência) e aos pacientes não cirúrgicos ou que são submetidos à
cirurgias de emergência, pois esses grupos apresentam maior risco de óbito.
A validação do escore foi obtida por meio de sua utilização em 13 hospitais,
comparando sua pontuação com a mortalidade ocorrida. A cada cinco pontos
de aumento no escore, há aumento significativo da probabilidade de óbito
hospitalar embora esse risco esteja intimamente relacionado com o
diagnóstico de admissão e o processo da doença (Knaus et al., 1985; Waters
e Nightingale, 1990). Alguns grupos de pacientes foram excluídos da
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atualização (como queimados, crianças, infarto agudo do miocárdio e
pacientes submetidos a cateterismo coronariano) e deve haver cautela se
aplicado o APACHE II a esses grupos (Waters e Nightingale, 1990).
Embora tenham sido criados e validados o APACHE III e IV, a versão
II continua sendo a mais utilizada devido às duas últimas versões serem
comercializadas e não terem a equação de regressão para uso público
(Strand e Flaatten, 2008).

1.2 Escores Preditivos de Mortalidade em Pediatria
Os dois principais escores de mortalidade utilizados na UTIP são o
Pediatric Risk of Mortality (PRISM) e o Pediatric Index of Mortality (PIM).
O PRISM, considerado a segunda geração do escore e em alguns
artigos citado como PRISM II, foi obtido a partir do Physiologic Stability Index
(PSI), primeira geração do escore, que foi desenvolvido usando métodos
subjetivos de coleta de dados e baseado na hipótese de que a instabilidade
fisiológica é diretamente refletida em risco de mortalidade (Yeh et al., 1984;
Pollack et al., 1987). O PRISM foi validado em 1988 e surgiu como um
importante instrumento na terapia intensiva para prognosticar a evolução dos
pacientes, separando os casos mais graves dos mais simples, reduzindo o
número de variáveis fisiológicas requeridas nas UTIs e obtendo graduações
dentro das variáveis remanescentes (Pollack et al., 1988). Foram avaliados
1415 pacientes de nove UTIPs dos EUA, entre 1984 e 1985, com 116 óbitos.
Análises estatísticas eliminaram as categorias sem significância do PSI,
diminuindo de 34 para 14 variáveis, e foram atribuídos pesos diferentes as
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mesmas, o que reflete melhor sua gravidade e contribuição no risco de óbito.
O escore utiliza tanto variáveis fisiológicas (pressão arterial, frequências
cardíaca e respiratória, escala de coma de Glasgow e reação pupilar),
quanto laboratoriais (pressão arterial de oxigênio e gás carbônico, tempo de
protrombina e tempo de tromboplastina ativada, bilirrubina, potássio, cálcio,
bicarbonato e glicemia). Para cada variável é utilizado o pior valor registrado
nas primeiras 24 horas de admissão; o risco de óbito é calculado mediante
uma equação de regressão logística com a utilização do valor do PRISM,
idade do paciente e presença ou não de cirurgia à admissão na UTIP (Anexo
C). O emprego do escore não é influenciado significativamente pelo
diagnóstico nem pelo estado cirúrgico do paciente. Apresenta excelente
desempenho discriminatório e preditivo, sendo utilizado em muitas UTIP
como indicador prognóstico para avaliação da gravidade da doença e da
qualidade de atendimento (Costa et al., 2010).
O PIM2 (Slater et al., 2003), que é uma versão revisada do PIM
(Shann et al., 1997), foi validado em UTIP da Nova Zelândia, Austrália e
Reino Unido em 2003; foram avaliados 20.787 pacientes durante o ano de
1997, com 1104 óbitos; foi realizada regressão logística para avaliar o novo
modelo que, embora tenha 11 variáveis (três a mais em relação ao PIM, que
era composto por oito variáveis) mostrou ser mais bem calibrada, segura e
com melhor ajuste em diferentes grupos diagnósticos, quando comparado à
versão original. O risco de óbito é calculado mediante uma equação de
regressão logística que utiliza as variáveis fisiológicas, estado operatório,
presença de doença de base e motivo de internação na UTIP (Anexo D).
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A introdução de novos protocolos de tratamento, intervenções
terapêuticas e estratégias de monitorização, além da mudança no perfil da
população internada em UTIP, torna necessária a revalidação dos escores
prognósticos ao longo do tempo.
O PRISM III é a terceira geração do PRISM e foi validada em 1996
(Pollack et al., 1996). Foi realizada uma coorte prospectiva em 32 UTIP nos
EUA, entre 1993 e 1994, que incluíram 11.165 admissões com 543 óbitos. O
risco de mortalidade pode ser calculado utilizando dados das primeiras 12
horas (PRISM III-12) ou das primeiras 24 horas de internação (PRISM III24). A regressão logística multivariada resultou em 17 variáveis fisiológicas
subdivididas em 26 itens tanto para o PRISM III-12 quanto para o PRISM III24. O PRISM III-24 mostrou melhor acurácia para o risco de mortalidade
individual. Mostrou-se um modelo com boa acurácia e boa capacidade de
discriminação. Porém, foi o primeiro escore prognóstico pediátrico protegido
por licenças e patentes, sendo que para adquirir as fórmulas e o cálculo final
da probabilidade de óbito era necessário o pagamento de uma taxa
institucional anual.
Em 2015, após 20 anos, houve a quebra de patente do PRISM III sendo
recentemente publicado o PRISM IV (Pollack et al., 2016). Foram incluídos
10.078 pacientes de sete UTIPs dos EUA de dezembro de 2011 a abril de
2013, sendo 75% utilizados para a construção do escore e 25% para sua
validação. O escore utiliza as mesmas variáveis do PRISM III (Anexo E), porém
com modificações nas instruções para coleta dos dados. Pode-ser utilizar o
maior e/ou menor valor das variáveis. Quando há ambos, o escore pode ser
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atribuído ao maior ou menor valor. Para as variáveis laboratoriais utilizar o
período de duas horas antes até quatro horas após a admissão na UTIP. Para
as variáveis fisiológicas utilizar as primeiras quatro horas após admissão na
UTI. Para pacientes internados para procedimento cardíaco (cateterismo ou
cirurgia), a realização do escore na admissão na UTIP ou após a cirurgia
depende da idade do paciente, tempo de UTI antes do procedimento e tipo de
intervenção (Anexo F). Diferentemente dos outros escores de mortalidade,
orienta-se usar apenas a primeira admissão na UTIP durante a hospitalização e
a alta ou óbito se refere a alta hospitalar e não a alta da UTIP. Na população
em que foi validada mostrou-se com boa discriminação e calibração, sendo
necessário utilizar em outras populações para haver validação externa.
O PIM 3 é uma versão recente do PIM2, para ajustar o risco de
mortalidade das crianças admitidas na UTIP (Straney et al., 2013) (Anexo
G). Foi realizado um estudo coorte internacional, multicêntrico e prospectivo
em seis UTIPs na Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Reino Unido, onde
foram incluídas 53.112 crianças menores de 16 anos admitidas em 2010 e
2011. Foi realizada uma regressão logística para avaliar o novo modelo que
tem 10 variáveis. As variáveis com maior risco de óbito foram: valores
fisiológicos anormais, presença de pupilas fixas e dilatadas e necessidade
de VM na primeira hora. E aquelas com menor risco de óbito forma:
admissão eletiva, recuperação de procedimento e presença de diagnósticos
de baixo risco. Embora tenha apresentado uma boa discriminação global, a
mesma foi melhor na Austrália e Nova Zelândia que no Reino Unido e
Irlanda. Por ser recente, deve ser validado em outros estudos para avaliar
sua discriminação e calibração em diferentes populações.
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Desde a criação e validação dos escores prognósticos de
mortalidade, vários estudos procuraram demonstrar sua aplicabilidade na
prática clínica. Alguns autores, demonstraram que o PRISM tem boa
capacidade de calibração e discriminação em UTIP (Van Brakel et al., 2000;
Leteurtre et al., 2001; El-Nawawy, 2003; Martha et al., 2005; Costa et al.,
2010; El Karaksy et al., 2011; Garcia et al., 2011), assim como outros
autores demonstraram que o PIM2 também é adequado em UTIP (Wolfler et
al., 2007; Eulmesekian et al., 2007; Garcia e Piva, 2007; Ebenezer et al.,
2011; Netto et al., 2011).
Os desempenhos do PRISM e do PIM ou PIM2 foram algumas vezes
comparados na literatura. Martha et al. (2005) compararam o PRISM e o PIM
em uma UTI pediátrica geral e concluíram que ambos tinham boa
capacidade de discriminação entre sobreviventes e não sobreviventes. Slater
et al. (2004) compararam o PIM, PIM 2, PRISM e PRISM III em 10 UTIP da
Austrália e Nova Zelândia e demonstraram que o PIM 2 era o melhor para
diferenciar os grupos de risco; porém, apenas uma dessas UTIP era de nível
de atendimento terciário. Ozer et al. (2004) compararam o PRISM e o PIM
em UTI pediátrica da Turquia, onde há alta taxa de mortalidade, e
concluíram que o PIM seria o melhor escore para predizer a mortalidade
daquela região. Leteurtre et al. (2001) demonstraram que o PRISM tem
melhor performance que o PIM em crianças com choque séptico
meningocócico. Trunkral et al. (2006) demonstraram que o PRISM e o PIM2
tem

boa

discriminação,

porém

ambos

subestimam

a

mortalidade.

Eulmesekian et al. (2006) demonstraram que o PIM2 tem melhor
performance que o PRISM em uma UTIP heterogênea.
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Não há consenso na literatura, entre PRISM e PIM2, quanto à
utilidade e padronização na admissão na terapia intensiva para as crianças e
adolescentes, principalmente em uma UTI de nível de atendimento terciário
(Shann et al., 1997) e não há comparação desses escores de mortalidade
em pacientes heterogêneos em UTI pediátrica de nível de atendimento
terciário, com alta taxa de complexidade e mortalidade.

1.3
O desenvolvimento de um sistema de escore requer clareza,
n

facilidade,

n

n

g
n

n

estamos cuidando dos pacientes que internam nas UTIPs.
Para quantificar a qualidade dos cuidados prestados na UTIP por
meio do escore de mortalidade utiliza-se o Standardized Mortality Ratio
(SMR), que é um teste estatístico que compara a estimativa de mortes com
a realidade da UTIP avaliada (Glance et al., 2000). É feito por meio da
divisão do número de mortes observadas pelo número de mortes esperadas.
Se o valor do SMR for menor que 1, o escore superestimou a realidade da
UTIP, ou seja, ocorreram menos mortes do que a prevista pelo escore. Se o
valor for maior que 1, o escore subestimou a realidade, ou seja, morreram
mais pacientes que o previsto pelo escore.
A performance do escore é obtida por meio do cálculo da
discriminação e calibração. A discriminação é a habilidade do modelo em
distinguir os pacientes que irão sobreviver daqueles que irão morrer e é
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obtida a partir do cálculo da área sob a curva Receiver Operating
Characteristics (ROC). A curva ROC é uma curva formulada a partir da
sensibilidade (predição de morte) e da especificidade (predição de alta) de
cada paciente avaliado. A área abaixo da curva ROC garante a capacidade
discriminatória do escore avaliado (Hanley e McNeil, 1982). Um teste com
poder preditivo perfeito é representado por 100% de sensibilidade e taxa de
erro falso positivo de 0%, resultando em uma área sob a curva ROC de 1
(Hanley e McNeil, 1983). Uma área sob a curva ROC entre 0,7-0,79 é
considerada aceitável, valores de 0,8 - 0,89 são considerados bons, e 0,9 ou
mais são excelentes (Shann, 2002).
A calibração é a acurácia do risco de morte previsto e é calculada por
meio do qui-quadrado de Hosmer-Lemeshow para comparar a mortalidade
real com a prevista do escore em diferentes intervalos de risco. O teste
divide os pacientes em grupos de acordo com sua gravidade, e, com isso,
compara-se o número de mortes observadas com o numero de mortes
prevista. O resultado do teste apresenta boa calibração se o valor de p for
maior que 0,05 sendo que quanto maior o valor de p melhor é o ajuste do
modelo (Lemeshow et al., 1982).
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1.4 Justificativa
A utilização de um escore de mortalidade adequado, que reflita a
gravidade dos pacientes admitidos na UTIP é fundamental para a avaliação
da qualidade do atendimento prestado. A validação de escores consagrados
na literatura em outras populações, que não a do escore original, é legítima
segundo os próprios autores do escore1. Não há consenso na literatura de
qual o melhor escore de mortalidade para ser utilizado em UTIP terciária
sendo necessária a avaliação do comportamento dos dois escores mais
utilizados na literatura nessa população.

1.5 Hipótese
Em uma unidade de terapia intensiva pediátrica terciária há diferença
na previsão do risco de morte entre dois escores de avaliação de gravidade
reconhecidos e validados (PRISM e PIM2), frequentemente utilizados nas
unidades de terapia intensiva para crianças e adolescentes.

1

Comunicação pessoal. Dr. Murray Pollack via email em 4 de novembro de 2015.

2 OBJETIVOS
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2.1 Geral
Estabelecer o escore de melhor performance na avaliação do
prognóstico de mortalidade (por meio do SMR, discriminação e calibração),
que seja facilmente aplicável na rotina da UTIP, para ser utilizado de forma
padronizada e contínua.

2.2 Específicos
a) Avaliar e comparar o grau de gravidade e prognóstico dos pacientes
nas primeiras 24 horas de internação utilizando os escores PRISM e PIM2,
em uma UTIP de nível de atendimento terciário.
b) Comparar o grau de concordância entre os escores.
c) Comparar a mortalidade real com a prevista a partir de cada escore.

3 MÉTODOS
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4.1 Casuística
Foram revisados os escores PRISM e PIM2 de 398 pacientes
internados na unidade de terapia intensiva pediátrica do Instituto da Criança
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, considerada
uma unidade de atendimento de nível terciário (Portaria n o 3.432/MS/GM, de
12 de agosto de 1998), referência para doenças pediátricas de alta
complexidade, tanto clínicas quanto cirúrgicas, com 15 leitos, que atende
crianças de um mês a 18 anos.
O número de casos da amostra foi estimado em 300 pacientes
considerando uma mortalidade de 15% e tolerando-se uma variação de
mortalidade entre 10%

20%

α

0 05

80%.

Os prontuários dos pacientes foram analisados retrospectivamente e o
critério de inclusão foi a análise de todos os pacientes consecutivamente
admitidos na UTI no período do estudo. Os critérios de exclusão foram:
pacientes que evoluíram a óbito nas primeiras oito horas após a internação
ou que receberam alta da UTI nas primeiras 24 horas.
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Figura 1 - Desenho do estudo

4.2 Metodologia
Por meio de uma coorte retrospectiva foi realizada análise de
prontuários e anotados os resultados dos escores PRISM e PIM2 aplicados
rotineiramente pela equipe médica em todos os pacientes internados
consecutivamente na UTIP, nas primeiras 24 horas de internação, no
período de abril de 2007 a abril de 2008. Todos os escores foram revisados
sistematicamente pelo mesmo profissional (autora da tese).
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Para o cálculo do PRISM foram utilizadas as 14 variáveis do escore
original (pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, frequência
cardíaca, frequência respiratória, relação da pressão arterial de oxigênio
pela fração inspirada de oxigênio, pressão parcial arterial de gás carbônico,
escala de coma de Glasgow, reação pupilar, razão do tempo de protrombina,
bilirrubina total, dosagem sérica de potássio e cálcio, glicemia e bicarbonato
sérico). Foi utilizado o pior valor de cada parâmetro nas primeiras 24 horas
de internação na UTIP.
O PIM2 foi calculado com base nas 11 variáveis do escore original
(admissão eletiva, presença de patologia de alto risco, presença de patologia
de baixo risco, reação pupilar, excesso de base arterial, pressão parcial
arterial de oxigênio, fração inspirada de oxigênio, pressão arterial sistólica,
uso de ventilação mecânica, admissão pós-operatória, uso de circulação
cardíaca extracorpórea). Os dados foram coletados na primeira hora de
admissão na UTIP.
Foram também anotados os dados demográficos da população: idade
(meses), gênero (feminino ou masculino), motivo principal da admissão na
UTIP (pós-operatório, sepse/choque séptico, respiratório, neurológico,
monitorização, outros), presença de doença crônica complexa (DCC), dias
de internação na UTIP, morbidade (uso de ventilação mecânica e drogas
vasoativas) e desfecho (alta ou óbito).
Foi realizada análise da literatura por meio de pesquisa sistemática no
Medline, Embase e Lilacs, comparando estudos semelhantes que serviram
como subsídio para a discussão dos resultados.
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Todos os dados foram coletados em planilhas do tipo Microsoft Excel
(Anexo H). A mediana do escore e a porcentagem do risco de óbito (média e
desvio padrão) foram analisadas utilizando planilha STATA versão 7.0
(STATA Corporation, College Station, TX). Foram consideradas diferenças
estatisticamente significantes quando p < 0,05. A correlação quantitativa
entre os resultados dos escores foi analisada por meio da correlação de
Spearman.
O risco de mortalidade de ambos os escores foi realizado utilizando a
equação

de

regressão

logística

dos

artigos

originais,

disponíveis

publicamente na página da Sociedade Francesa de Anestesia e Reanimação
(

ééF n

’ n

é

Ré n

n2).

A performance de ambos os escores (PRISM e PIM2) foi avaliada por
meio do SMR, discriminação e calibração. O SMR faz uma avaliação geral da
unidade comparando a mortalidade observada com a esperada de cada
escore. A discriminação foi avaliada por meio da curva ROC e estima a
probabilidade de concordância entre o desfecho e o previsto, isto é, a
habilidade do modelo de diferenciar os pacientes que irão morrer daqueles que
irão sobreviver. A calibração foi calculada por meio do teste de qui-quadrado de
Hosmer-Lemeshow que obtém o resultado dos óbitos observados pelos
esperados, divididos em quartis de risco. Esse teste é calculado pela fórmula Σ
(O – E2/E), onde O é a mortalidade observada e E o número de óbitos
esperados pelo escore, sendo considerado significativo valores de p > 0,05 e,
quanto maior o valor de p, melhor a calibração do escore.

2

Disponível em: <http://www.sfar.org>.
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O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das
Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(Protocolo de pesquisa no 0912/08) (Anexo I). Por se tratar de revisão de
dados de prontuário, foi desnecessário o uso do termo de consentimento
livre e esclarecido, sendo firmado compromisso em se manter sigilo quanto à
identificação dos pacientes e dados obtidos.

4 RESULTADOS
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Durante o período do estudo ocorreram 398 admissões na UTIP,
entretanto, 36 pacientes foram excluídos: 10 pacientes foram a óbito nas
primeiras oito horas, 26 pacientes receberam alta nas primeiras 24 horas e
três pacientes foram excluídos por falta de dados no prontuário. Portanto,
359 pacientes foram incluídos no estudo com 54 óbitos (15%) (Figura 2).

Figura 2 - Fluxograma do estudo

RESULTADOS - 27

O principal tipo de admissão foi clinico (78%) sendo a principal causa
de internação a disfunção respiratória (37,3%) (Tabela 1).

Tabela 1 - Características dos pacientes do estudo
Variáveis
Total de pacientes
Idade (meses)
Dias de internação na UTIP
Gênero
Masculino
Feminino
Tipo de paciente
Clínico
Cirúrgico
Presença de DCC (principal)
N
S
Hepática
Oncológica
Neurológica
Respiratória
Outras
Ventilação Mecânica
N
S
Drogas vasoativas
N
S
1 droga
2 drogas
≥3
g
Óbitos

nº (%)

Mediana
(P25 - P75)

359
31 (11 - 94)
5 (3 - 10)
198 (55)
161 (45)
280 (78)
79 (22)
49 (14)
310 (86)
70 (23)
60 (19)
49 (16)
34 (11)
97 (31)
134 (37)
225 (63)
231 (65)
128 (35)
60 (47)
31 (24)
37 (29)
54 (15)

N= não; S= sim; DCC= doença crônica complexa

Os escores dos pacientes que foram a óbito mostraram-se maiores do
que o dos sobreviventes. Para o PRISM foi 15 versus 7 (p= 0,0001) e para o
PIM2, 11 versus 5 (p= 0,0002), respectivamente (Tabela 2).
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Tabela 2 - Comparação do PRISM e PIM2 entre pacientes que foram a
óbito e sobreviventes
PRISM
Mediana
(P25-P75)

Pacientes
Geral

8 (4 - 14)

Óbito

15 (8 - 21)

Sobrevivente

7 (3 - 12)

PIM2
Mediana
(P25-P75)

p

p

6 (2 - 16)
0,0001*

11 (4 - 24)

0,0002*

5 (1 - 14)

* p entre pacientes que foram à óbito e sobreviveram; teste Mann-Whitney

Para a amostra geral, o SMR (intervalo de confiança 95%) usando o
PIM2 foi de 1,15 (0,84 - 1,46) e para o PRISM foi de 1,67 (1,23 - 2,11). O
SMR para subgrupos de idade e tipo de paciente (cirúrgico ou clinico) é
mostrado na Tabela 3.

Tabela 3 - Standardized Mortality Ratio (SMR) dos escores PRISM e
PIM2 para subgrupos de idade e tipo de paciente (cirúrgico
ou clínico)
Pacientes
n
%

PRISM
SMR
95% CI

PIM2
SMR
95% CI

Idade
< 1 ano

104

29,0

1,52

0,69-2,35

0,90

0,42-1,38

1 - 4 anos

129

35,9

1,66

0,98-3,32

1,47

0,87-2,07

5 - 10 anos

65

18,1

1,84

0,57-3,11

0,95

0,29-1,61

≥ 10 n

61

17,0

1,75

0,66-2,84

1,24

0,47-2,01

Cirúrgico

79

22,0

1,32

0,34-2,30

1,28

0,33-2,23

Clínico

280

78,0

1,73

1,24-2,22

1,14

0,82-1,46

Tipo de paciente

O teste de Hosmer-Lemeshow mostrou x2 = 12,96 (p = 0,11) para o
PRISM e x2= 13,7 (p = 0,09) para o PIM2. A Tabela 4 mostra a calibração
para os subgrupos idade, tempo de internação na UTIP e motivo principal da
admissão por meio do mesmo teste.
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Tabela 4 - Calibração dos escores PRISM e PIM2 para os subgrupos
idade, tempo de internação na UTIP e motivo principal da
admissão por meio do teste de Hosmer-Lemeshow
Subgrupos

Pacientes
nº
%

PRISM
x2
p

PIM2
x2

p

Idade
< 1 ano

104

29,0

7,54

0,47

14,46

0,07

1 - 4 anos

129

35,9

11,62

0,16

4,93

0,76

5 - 10 anos

65

18,1

6,11

0,63

7,91

0,44

≥ 10 n
61
Tempo de internação na UTI
< 3 dias
77

17,0

0,31

0,99

11,76

0,16

21,4

3,31

0,85

13,55

0,09

3 - 6 dias

35,1

6,94

0,54

11

0,20

> 6 dias
156
43,5
Causa principal da internação na UTIP
Pós-operatório
79
22,0

6,01

0,64

3,65

0,88

6,46

0,59

13,87

0,08

Sepse/Choque séptico

44

12,3

6,48

0,59

9

0,34

Respiratório

134

37,3

5,28

0,72

7,69

0,46

Neurológico

34

9,5

*

*

6,89

0,54

Monitorização

31

8,6

1,72

0,88

6,53

0,58

Outros

37

10,3

6,4

0,6

9,88

0,27

126

* dados preditos perfeitamente

A discriminação foi realizada por meio da área sob a curva ROC
sendo que para o PRISM esse valor foi de 0,76 (IC 95% 0,69 - 0,83) e para o
PIM2 0,65 (IC 95% 0,57 - 0,72), p= 0,002 (Gráfico 1). A Tabela 5 mostra a
comparação da discriminação para os subgrupos idade, tempo de internação
na UTIP e motivo principal da admissão pelo mesmo método.
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Gráfico 1 - Comparação da discriminação do PRISM e PIM2 por meio
da área sob a curva ROC

Tabela 5 - Comparação da discriminação do PRISM e PIM2 para os
subgrupos idade, tempo de internação na UTIP e motivo
principal da admissão por meio da área sob a curva ROC
PRISM
Subgrupos

Curva
ROC

Idade
< 1 ano

PIM2
p

IC 95%

Curva
ROC

IC 95%

0,69

0,51 - 0,86

0,65

0,50 - 0,79

0,73

1 - 4 anos

0,66

0,55 - 0,78

0,62

0,50 - 0,74

0,56

5 - 10 anos

0,73

0,52 - 0,93

0,57

0,37 - 0,77

0,30

≥ 10 n
0,99
Tempo de internação na UTIP
< 3 dias
0,91

0,97 - 1,00

0,83

0,71 - 0,95

0,009

0,78 - 1,00

0,79

0,61 - 0,97

0,08

3 - 6 dias

0,75 - 0,99

0,78

0,68 - 0,88

0,19

0,51

0,68 - 0,88

0,07

0,87

> 6 dias
0,64
0,53 - 0,74
Causa principal de internação na UTIP
Pós-operatório
0,87
0,76 - 0,98

0,87

0,76 - 0,98

0,97

Sepse/Choque séptico

0,64

0,47 - 0,81

0,51

0,33 - 0,68

0,17

Respiratório

0,68

0,54 - 0,83

0,65

0,53 - 0,77

0,70

Neurológico

1,00

1,00 - 1,00

0,67

0,08 - 1,00

0,27

Monitorização

0,89

0,70 - 1,00

0,58

0,16 - 0,99

0,13

Outros

0,52

0,22 - 0,82

0,39

0,09 - 0,69

0,50
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A Tabela 6 mostra a sensibilidade e especificidade das diversas
pontuações do PRISM.

Tabela 6 - Sensibilidade e Especificidade das diversas pontuações do
PRISM
Pontuação

S (%)

E (%)

Pontuação

S (%)

E (%)

≥0

100

0

≥ 17

46,30

88,85

≥1

100

11,48

≥ 18

40,74

91,80

≥2

100

14,43

≥ 19

37,04

93,44

≥3

96,30

22,62

≥ 20

25,93

94,75

≥4

90,74

26,56

≥ 21

25,93

96,07

≥5

87,04

34,10

≥ 22

24,07

96,39

≥6

85,19

40,66

≥ 23

20,37

97,38

≥7

85,19

45,90

≥ 25

12,96

97,70

≥8

83,33

52,46

≥ 26

9,26

98,36

≥9

74,07

57,05

≥ 27

5,56

99,02

≥ 10

70,37

63,93

≥ 31

5,56

99,34

≥ 11

66,67

67,54

≥ 37

5,56

99,67

≥ 12

66,67

70,16

≥ 40

3,70

99,67

≥ 13

66,67

75,74

≥ 41

3,70

100

≥ 14

64,81

79,67

≥ 43

1,85

100

≥ 15

57,41

82,95

> 43

0

100

≥ 16

48,15

86,23

S= sensibilidade; E= especificidade

5 DISCUSSÃO
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Em 1996, Donabedian, considerado o precursor da avaliação da
qualidade nos serviços de saúde, propôs que a mensuração dos mesmos
deveria ser considerada em três dimensões: estrutura, processo e
resultados. Embora a estrutura e os processos na UTIP possam ser medidos
objetivamente, a interpretação e mensuração dos resultados, especialmente
mortalidade, não é uma tarefa simples (Lopez et al., 2015). Para realizar
comparações de mortalidade local, regional ou internacional e devido às
diferenças nas características de tratamento dos pacientes, é necessário
ajustar o risco de óbito a fatores que possam influenciar os resultados por
meio da utilização dos escores prognósticos de mortalidade (Espuñes et al.,
2007).
Os sistemas de escores, especialmente aqueles que medem a
gravidade da doença, como os escores prognósticos de mortalidade, ajudam
na compreensão e até mesmo na resolução de problemas, quantificando
dados clínicos que de outra maneira seriam difíceis de serem resumidos
objetivamente. A maioria desses escores objetiva medir a gravidade da
doença, seja diretamente pelas alterações fisiológicas ou indiretamente por
marcadores como terapias ou diagnósticos, calibrando essas observações
quantitativas a um determinado desfecho, na maioria das vezes óbito ou
sobrevida (Pollack, 2015).

DISCUSSÃO - 34

O ajuste da mortalidade por estado fisiológico e/ou outras variáveis
(idade, dados laboratoriais, etc.) tem sido a principal metodologia aplicada nas
UTIs neonatal, pediátrica e de adultos nas últimas décadas com a intenção de
promover melhora da qualidade de atendimento por meio da comparação de
referenciais internos e externos (benchmarking) (Pollack et al., 2015).
O presente estudo, que foi realizado em uma UTIP terciária,
predominantemente clínica, com 86% dos pacientes portadores de doença
crônica complexa e 15% de mortalidade, mostrou que pacientes que foram a
óbito tiveram os escores prognósticos de mortalidade (tanto PRISM quanto
PIM2)

significativamente

maiores

que

aqueles

que

sobreviveram,

semelhante ao encontrado por Espuñes et al. (2007), que se diferenciou por
uma mortalidade menor (4,1%).
Ao comparar os resultados da discriminação de ambos os escores, o
PRISM foi superior ao PIM2 na população geral [área abaixo da curva ROC
0,76 (0,69 - 0,83) e 0,65 (0,57 - 0,72), respectivamente, p = 0,002], porém
tiveram desempenhos semelhantes quando analisados em subgrupos,
exceto para pacientes com idade igual ou superior a 10 anos, onde o PRISM
se mostrou superior ao PIM2 (p = 0,009).
Shann et al. criaram e validaram o PIM (primeira versão), em 1997,
com um escore mais simples e de fácil aplicabilidade, uma vez que utiliza
dados da primeira hora da admissão e apenas uma gasometria arterial em
suas variáveis. Para isso, analisou os dados de 1587 crianças menores de
16 anos em um hospital na Austrália comparando os resultados do PIM
quando realizado na primeira hora após a admissão com aqueles
relacionados às primeiras 24 horas, e observou que a área abaixo da curva

DISCUSSÃO - 35

ROC foi de 0,877 e de 0,910, respectivamente, sugerindo que o uso de
indicadores das primeiras 24 horas pode aumentar a área sob a curva ROC
em pelo menos 3% a 4%. Portanto, o PRISM, que utiliza os dados das
primeiras 24 horas da admissão, poderia ter uma área sob a curva ROC 3%
a 4% superior a do PIM e, nesses casos, o aumento das taxas de
mortalidade seria atribuída à gravidade dos pacientes e não à qualidade do
atendimento. No presente estudo, a área sob a curva ROC do PRISM foi
14,4% maior que a do PIM2, demonstrando que o PRISM tem superioridade
discriminatória em relação ao PIM2.
No estudo de Leteurtre et al. (2001) realizado na França, foram incluídos
58 pacientes com choque séptico por meningococo, com mortalidade de 27,6%
e demonstrou que o PRISM teve uma melhor discriminação que o PIM [área
abaixo da curva ROC 0,96 (0,02) e 0,83 (0,06), respectivamente].
O estudo de Martha et al. (2005), realizado em uma UTIP do Rio
Grande do Sul, incluiu 421 pacientes com mortalidade de 7,8%, o tipo de
internação mais frequente foi o clínico (56%) e demonstrou que tanto o
PRISM quanto o PIM2 tiveram boa discriminação [área abaixo da curva ROC
0,87 (0,78 - 0,92) e 0,85 (0,78 - 0,91), respectivamente].
Dois estudos indianos, Thunkral et al. (2006) e Taori et al. (2010),
mostraram mortalidade elevada (24% e 32%, respectivamente), com
adequada discriminação tanto para o PIM quanto para o PRISM.
Ozer et al. (2004) realizaram um estudo em um hospital universitário na
Turquia onde foram incluídos 105 pacientes não cirúrgicos com uma
mortalidade de 27,6% e demonstrou que nenhum dos dois escores (PRISM e
PIM - primeira versão) teve discriminação adequada para aquela população.
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A estimativa dos óbitos medida pelo SMR demonstrou que ambos os
escores subestimaram a mortalidade na população geral [1,67 (CI 95% 1,23
- 2,11) para o PRISM e 1,15 (0,84 - 1,46) para o PIM2]. Quando analisados
em subgrupos, o PRISM subestimou a mortalidade para todas as faixas
etárias e tipo de paciente de modo semelhante ao PIM2 exceto para aqueles
entre um a quatro anos e maiores que 10 anos, onde o PIM2 superestimou a
mortalidade. Devemos levar em consideração que ambos os escores foram
criados e validados em populações diferentes daquela do presente estudo
há alguns anos (27 anos para o PRISM e 19 anos para o PIM2) e,
atualmente,

o

número

de

crianças

e

adolescentes

com

doenças

preexistentes pode influenciar a diferença entre mortalidade observada e
esperada. Analisando a população do presente estudo, a mortalidade
subestimada não se deve à escassez de recursos humanos ou tecnológicos
uma vez que o dimensionamento da equipe multidisciplinar e do parque
tecnológico da UTIP em questão está de acordo com as normas vigentes no
país. Além disso, todos os subgrupos de ambos os escores apresentaram
intervalo de confiança amplo e incluíram o valor 1, provavelmente pelo
número pequeno de pacientes em cada categoria.
Em relação à calibração, realizada pelo teste de Hosmer-Lemeshow,
ambos os escores apresentaram calibração adequada tanto para a
população geral [x2 = 12,96 (p = 0,11) para o PRISM e x2 = 13,7 (p = 0,09)
para o PIM2], quando analisados em subgrupos (faixa etária, período de
internação e diagnósticos de admissão), com p> 0,05. Esses achados foram
diferentes dos encontrados por Lopez et al. (2015) onde a calibração do
PIM2 foi inadequada [x2 = 121,87 (p < 0,001)].
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Lopez et al. (2015) realizaram um estudo multicêntrico, prospectivo e
observacional em 34 UTIP de nove países da América Latina para avaliar a
capacidade do PIM2 em predizer a mortalidade nessa população. Foram
incluídos 7391 pacientes com uma mortalidade de 8,97% que foi
subestimada pelo SMR [1,15 (CI 95% 1,07 - 1,25)]. Quando analisados em
subgrupos, o SMR subestimou a mortalidade no grupo de pacientes de um a
11 meses e de 13 a 16 anos, nos pacientes em pós-operatório e na
presença de DCC. Esse achado corrobora o encontrado no nosso estudo,
em que o SMR subestimou a mortalidade na população geral na qual 86%
tinham DCC assim como em outro estudo brasileiro realizado por Fonseca e
Ferreira (2014).
Adicionalmente Lopez et al. (2015) demonstraram que o PIM2
apresentou boa capacidade de discriminação para a população geral e para
os subgrupos de idade, pós-operatório e presença de DCC.
Diferentemente do estudo em questão onde o PIM2 mostrou uma
discriminação inadequada com uma calibração adequada, outros estudos
realizados na Itália (Wolfler et al., 2007), Argentina (Eulmesekian et al.,
2007; Canonero et al., 2010; Fernández et al., 2015), Barbados (Hariharan et
al., 2011), Brasil (Lima Netto et al., 2014), Croácia (Mestrovic et al., 2005),
Índia (Thunkral et al., 2006), Japão (Imamura et al., 2012) e Irã (Salamanti et
al., 2012) mostraram uma boa discriminação do PIM2 com calibração
variável de acordo com cada região, denotando a influência da localização
na performance do escore.
Apesar de não haver comparação entre PIM2 e PRISM nos trabalhos
supracitados, os escores de gravidade podem ter seus resultados
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modificados em consequência: do sistema de saúde (público ou privado), da
infraestrutura da UTIP (número de leitos, recursos humanos, parque
tecnológico) e indicação da internação. Essas diferenças de discriminação e
calibração encontradas de um estudo para o outro devem ser interpretadas
considerando que qualquer modelo utilizado para predizer o risco de
mortalidade deve incluir aqueles fatores que influenciam no prognóstico e
devem ser calibrados de maneira adequada para aquela população.
A presença de DCC não é levada em consideração nas variáveis do
PRISM, mas estudo anterior de Costa et al. (2010), realizado na mesma
população, mostra que a presença de DCC não é fator de risco para o
PRISM, após regressão logística univariada. Embora o PIM2 leve em
consideração algumas condições como fatores de risco para mortalidade
(Anexo D), não há prevalência de DCC na amostra onde o escore foi
desenvolvido. Portanto, a presença de doença preexistente na nossa
população pode ser uma das causas da diferença de discriminação entre
ambos os escores. Além disso, há diferenças de limitação de cuidados
assim como critérios de admissão entre as diferentes regiões e,
principalmente, entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Valores de PRISM acima de 10 são considerados para pacientes mais
graves e, consequentemente, de alto risco para óbito (Costa et al., 2010). No
presente estudo, a melhor sensibilidade e especificidade para esse risco
seria um PRISM entre 13 e 14, mostrando que, com o avanço tecnológico, o
paciente precisa ter um escore mais elevado, ou seja, maior gravidade
clínica do que a população original, para um maior risco de mortalidade.
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Não existe consenso sobre qual função seria mais importante em um
escore prognóstico: calibrar ou discriminar. Para uma avaliação global do
escore ambos devem ser considerados. Porém, se o objetivo for distinguir
aqueles com maior chance de morrer daqueles com maior chance de
sobreviver, a capacidade de discriminação é mais importante; entretanto, se
o objetivo da utilização do escore for comparar a mortalidade observada com
a esperada em diferentes intervalos de gravidade, a capacidade de calibrar
seria mais relevante (Martha et al., 2005).
A escolha de um escore de gravidade depende das características
individuais da UTIP, como o tempo de espera na emergência, presença de
doença crônica complexa (por exemplo, pacientes oncológicos) e como é
realizado o transporte para a UTIP. Infelizmente, nos países em
desenvolvimento há uma grande dificuldade na obtenção de leitos em UTIP
e o transporte não é satisfatório em muitos casos, o que poderia
comprometer a coleta de dados na primeira hora de admissão. Idealmente,
estudos multicêntricos têm maior significância estatística. No entanto,
estudos com populações maiores e mais homogêneas, especialmente nos
países em desenvolvimento, são difíceis de serem realizados.
Embora haja versões mais recentes de ambos os escores, PIM3 e
PRISM IV, seu uso ainda não está implementado na maioria das UTIP e
precisam ser validados em contextos diferentes daqueles obtidos na
população original.
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5.1 Vantagens do Estudo
Primeiro estudo realizado em uma amostra heterogênea de pacientes
internados em UTIP de nível de atendimento terciário de um país em
desenvolvimento, predominantemente clínica com alta taxa de mortalidade
(15%)

para

comparar

a

utilização

de

dois

escores

frequentemente utilizados em terapia intensiva pediátrica.

5.2 Limitações
As limitações do estudo foram:
- Realizado em um único centro.
- Pequeno número de pacientes em cada subgrupo.
- Reduzido número de óbitos.

prognósticos

6 CONCLUSÕES

CONCLUSÕES - 42

a) O PRISM apresentou melhor discriminação que o PIM2.
b) Ambos os escores apresentaram boa calibração.
c) Para ambos os escores, os pacientes que evoluíram a óbito
apresentaram valores superiores aqueles que sobreviveram.
d) Tanto PRISM quanto PIM2 subestimaram a mortalidade real com a
prevista da população geral pelo Standardized Mortality Ratio.
e) O presente estudo sugeriu que o escore PRISM foi o mais
adequado para ser utilizado em pacientes internados em UTIP de nível de
atendimento terciário.
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<6

26

6-8

< 70

13

< 1,0

12

< 100
< 13,3
< 0,500

< 40

11

100 - 199
13,3-26,5

9

9 -10

7

< 15

≥ 200
≥ 26,6

6

11 - 13

< 125

70 - 99

5

0,500 - 0,999

4

15-19

< 3,0

3
40 - 69

2

3,0 - 4,9
125 - 144
≥ 20
< 4,0
14 - 15

1,0 - 19,9

≥ 1,000
< 10

0
< 40
70 - 119
100 - 199
< 39

≥ 145

1

≥ 200

2

Anexo A - Variáveis do Simplified Acute Physiology Score (SAPS II)
Adaptado de Le Gall et al. (1993)

FC - Frequência cardíaca; bpm - batimentos por minuto; PAS - pressão arterial sistólica; T- temperatura; FR - frequência respiratória; ipm - incursões por minuto; VM - ventilação mecânica; CPAP - pressão
positiva continua na via aérea; K- potássio; Na - sódio; Bic - bicarbonato; SIDA - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

Tipo admissão

Cirurgia
Variáveis / Pontos
26
13
12
11
7
6
5
4
3
2
0
1
eletiva9
Idade
(anos)
< 40
Variáveis
Pontos por minuto;
3 PAS - pressão
4
6
7
8 - frequência respiratória;
9
10
12VM - ventilação
15 mecânica;
16 CPAP 17
18
FC - Frequência cardíaca;
bpm -/ batimentos
arterial sistólica;
T- temperatura;
FR
ipm - incursões
por minuto;
- pressão positiva
(bpm)
< 40
40 - 69
70 - 119
continua na via aérea; K- potássio; Na - sódio; Bic - bicarbonato; SIDA - Síndrome da Imunodeficiência FC
Adquirida
Idade (anos)
40-59
60-69
70-74
75-79
≥ 80
PAS (mmHg)
< 70
70 - 99
100 - 199
FC (bpm)
120-159
≥ 160
o
T ( C) 9
< 39
Variáveis
/ Pontos
3
4
6
7
8
10
12
15
16
17
18
PAS (mmHg)
Se paciente em VM
o
IdadeT(anos)
40-59
60-69
70-74
75-79
≥ 80
( C)
≥ 39
ou CPAP
FC (bpm)
120-159
≥ 160
Se paciente em VM
PaO2 mmHg/FiO2
< 100
100 – 199
≥ 200
PAS ou
(mmHg)
CPAP
PaO2 kPa/FiO2
< 13.3
13.3-26.5
≥ 26.6
o
T ( C) PaO2 mmHg/FiO≥2 39
Diurese (L/d)
< 0.500
0.500 –
≥ 1.000
Se paciente
VM 2
PaO2 em
kPa/FiO
0.999
ou CPAP
Diurese (L/d)
Uréia (mmol/L)
< 10
PaO
2 mmHg/FiO
2
Uréia
(mmol/L)
10-29.9
≥ 30.0
Leucócitos
< 1.0
1.0 – 19.9
PaO2 kPa/FiO2
3
3
Leucócitos
≥ 20.0
(10 /mm )
Diurese 3(L/d) 3
(10 /mm )
K (mmol/L)
< 3.0
3.0 – 4.9
Uréia (mmol/L)
10-29,9
≥ 30,0
K (mmol/L)
≥ 5.0
Na (mmol/L)
< 125
125 – 144
≥ 145
Leucócitos
≥ 20,0
3 Na 3(mmol/L)
Bic (mEq/L)
< 15
15-19
≥ 20
(10 /mm
)
Bic
(mEq/L)
Bilirrubina (mg/dL)
< 4.0
K (mmol/L)
≥ 5,0
Bilirrubina (mg/dL)
4.0-5.9
≥ 6.0
Na (mmol/L)
Glasgow
<6
6-8
9 -10
11 - 13
14 - 15
Glasgow
Bic (mEq/L)
Doença crônica
Bilirrubina
(mg/dL)
4,0-5,9
≥ 6,0 Câncer
Doença
crônica
Doença
SIDA
Tipo admissão
Cirurgia
Glasgow
metastático
maligna
eletiva
hematológica
Câncer
Doença maligna
FC - Frequência
cardíaca;
bpm - batimentos por minuto; PAS
– pressão arterial sistólica; T- temperatura; FR – frequência respiratória; ipm –
Doença crônica
SIDA
metastático
hematológica
Tipo admissão
Clínica
Cirurgia
por
minuto; VM – ventilação mecânica; CPAP – pressão positiva continua na via aérea; K- potássio; Na - sódio; Bic – bicarbonato; SIDA – S
Cirurgia de de
Tipo admissão
Clínica
Imunodeficiência
Adquirida
urgência da
urgência

Variáveis / Pontos
Idade (anos)
FC (bpm)
PAS (mmHg)
o
T ( C)
Se paciente em VM
ou CPAP
PaO2 mmHg/FiO2
PaO2 kPa/FiO2
Diurese (L/d)
Uréia (mmol/L)
Leucócitos
3
3
(10 /mm )
K (mmol/L)
Na (mmol/L)
Bic (mEq/L)
Bilirrubina (mg/dL)
Glasgow
Doença crônica

Anexo A - Variáveis do Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) Adaptado de Le Gall et al. (1993)
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+3
39-40,9
130-159
140-179
35-49
350-499
7,6-7,69
160-179
6,0-6,9
2,0-3,4

+4
≥ 41
≥ 160
≥ 180
≥ 50

≥ 500

≥ 7,7
≥ 180
≥ 7,0
≥ 3,5
≥ 60
≥ 40
1,5-1,9
50,0-59,9
20,0-39,9

155-159

200-349

110-129
110-139

+2

46,0-49,9
15,0-19,9

7,5-7,59
150-154
5,5-5,9

25-34

+1
38,5-38,9

< 200
> 70
7,33-7,49
130-149
3,5-5,4
0,6-1,4
30,0-45,9
3,0-14,9

0
36-38,4
70-109
70-109
12-24

3,0-3,4

61-70

10-11

+1
34-35,9

7,25-7,32
120-129
2,5-2,9
< 0,6
20,0-29,9
1,0-2,9

+2
32-33,9
50-69
55-69
6-9

55-60
7,15-7,24
111-119

40-54

+3
30-31,9

Escala Coma Glasgow (ECG)
Doença crônica presente
Score = 15 - ECG atual
Idade (anos)
Pontos
+ internação clínica ou
≤ 44
0
5 pontos
cirurgia urgência
45-54
2
55-64
3
65-74
5
+ cirurgia eletiva
2 pontos
≥ 75
6

APACHE II = Soma pontos
APS + Idade + Doença
crônica

T - temperatura; PAM - pressão arterial média; FC - frequência cardíaca; bpm - batimentos por minuto; FR - frequência respiratória (espontânea); ipm - incursões por minuto

o

APS / Pontos
T retal (oC)
PAM (mmHg)
FC (bpm)
FR (ipm)
Oxigenação
Se FiO2 ≥ 0,5 (AaDO2)
Se FiO2 < 0,5 (PaO2)
pH arterial
Sódio (mmol/L)
Potássio (mmol/L)
Creatinina (mg/dL)
Hematócrito (%)
Leucócitos (x 1000)

Anexo B - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) Adaptado de Knaus et al. (1985)

Anexo B - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE
II) Adaptado de Knaus et al. (1985)
< 20
< 1,0

< 55
< 7,15
≤ 110
< 2,5

+4
≤ 29,9
≤ 49
≤ 39
≤5
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Anexo C - Variáveis do Pediatric Risk of Mortality (PRISM) Adaptado de
Pollack et al. (1988)
Variáveis
PA sistólica (mmHg)

PA diastólica (mmHg)
Frequência cardíaca (bpm)
Frequência
(rpm)

respiratória

PaO2 / FiO2a
b

PaCO2 (mmHg)
EC Glasgowc

Reações pupilares

TP / TTPA
Bilirrubina total (mg/dL)
Potássio (mg/dL)

Cálcio (mg/dL)

Glicemia (mg/dL)

Bicarbonato (mEq/L)d

Variação de acordo com a idade
Lactente
Crianças
130 - 160
150 - 200
55 - 65
65 - 75
> 160
> 200
40 -54
50 - 64
< 40
< 50
Todas as idades > 110
> 160
> 150
< 90
< 80
61 - 90
51 - 90
> 90
> 90
apneia
apneia
Todas as idades
200 - 300
< 200
Todas as idades
51 - 65
> 65
Todas as idades
<8
Todas as idades
Anisocóricas ou dilatadas
Fixas e dilatadas
Todas as idades
> 1,5 x controle
Maiores que 1 mês
> 3,5
Todas as idades
3,0 - 3,5
6,5 - 7,5
< 3,0
> 7,5
Todas as idades
7,0 - 8,0
12 - 15
< 7,0
> 15
Todas as idades
40 -60
250 - 400
< 40
> 400
Todas as idades
< 16
> 32

Pontos
2
2
6
6
7
6
4
4
1
5
5
2
3
1
5
6
4
10
2
6
1
1
5
5
2
2
6
6
4
4
8
8
3
3

a. Não deve ser realizado em pacientes com shunt intracardíaco ou insuficiência
respiratória crônica; existe necessidade de amostra arterial.
b. Pode ser realizado com amostra de sangue capilar.
c. Não pode ser realizado em pacientes com sedação, paralisia, anestesia ou disfunção
neurológica crônica.
d. Pode-se utilizar os valores medidos.
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Anexo D - Variáveis do Pediatric Index of Mortality 2 (PIM2) Adaptado
de Slater et al. (2003)
O PIM2 é calculado baseado nas informações obtidas no momento da admissão na UTIP, durante
a primeira hora de internação.
1. Pressão arterial sistólica (PAS), mmHg (se desconhecida= 120)
2. Resposta pupilar à luz (ambas >3mm e fixas = 1, outra ou desconhecida = 0)
3. PaO2, mmHg (se desconhecido = 0) e FiO2 no momento da coleta da PaO2 se oferta de
oxigênio via tubo endotraqueal ou capacete (se desconhecido = 0)
4. Excesso de base arterial ou capilar, mmol/L (se desconhecido = 0)
5. Ventilação mecânica na primeira hora da internação na UTI (SIM = 1, NÃO = 0)
6. Admissão na UTI após cirurgia eletiva ou após procedimento eletivo, por exemplo, passagem
de cateter central ou avaliação da ventilação domiciliar (NÃO = 0, SIM = 1)
7. A principal razão para a admissão na UTI é após uma cirurgia ou procedimento (NÃO = 0, SIM
= 1)
8. Admissão após cirurgia com circulação extracorpórea (SIM = 1, NÃO = 0 )
9. Patologia de alto risco (SIM = 1, NÃO = 0):
[0] Nenhuma
[1] Parada cardíaca antes da admissão na UCI
[2] Imunodeficiência combinada severa
[3] Leucemia/Linfoma após 1ª indução
[4] Hemorragia Cerebral espontânea
[5] Cardiomiopatia ou miocardite
[6] Síndrome do Ventrículo esquerdo hipoplásico
[7] Infecção pelo HIV
[8] Insuficiência hepática, quando for a razão para admissão na UCI
[9] Desordens neurodegenerativas
10. Patologias de baixo risco (SIM = 1, NÃO = 0):
[0] Nenhuma
[1] Asma é a principal razão para admissão na UCI
[2] Bronquiolite é a principal razão para admissão na UCI
[3] Crupe é a principal razão para admissão na UCI
[4] Apneia obstrutiva é a principal razão para admissão na UCI
[5] Cetoacidose diabética é a principal razão para a admissão na UCI

1.

Considerar 0 se PCR, 30 se choque e não for possível medi-la e 120 se desconhecida.

2.

Reações pupilares à luz são usadas como um índice da função cerebral. Não
considerar um achado anormal se a alteração é devido a drogas, toxinas ou lesão
ocular local.

3.

A ventilação mecânica inclui máscara nasal, CPAP (pressão positiva nas vias aéreas)
ou BIPAP (pressão positiva nas vias aéreas em dois níveis de pressão) ou ventilação
com pressão negativa.

4.

Admissão eletiva. Incluir admissão após cirurgia eletiva ou para um procedimento
eletivo (por exemplo, inserção de cateter central), monitorização eletiva ou revisão de
ventilação mecânica domiciliar. Uma admissão na UTI é considerada eletiva se puder
ser adiada por mais de 6 horas sem efeito adverso.

5.

A recuperação de cirurgia ou procedimento inclui um procedimento radiológico ou
cateterismo cardíaco. Não incluir pacientes internados a partir do centro cirúrgico onde
recuperação da cirurgia não é a principal razão para admissão na UTI (por exemplo,
um paciente com traumatismo crânio-encefálico (TCE) que é admitido após a inserção
de um monitor pressão intracraniana; neste caso o principal motivo de internação na
UTI é o TCE).

6.

Bypass cardíaco. Estes doentes também devem ser classificados como recuperação
da cirurgia.
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7.

A parada cardiorrespiratória (PCR) anterior à admissão na UTI inclui aquelas ocorridas
tanto no ambiente intra como extra-hospitalar. Requer ausência de pulso documentada
ou a necessidade de compressão cardíaca externa. Não incluir pacientes com história
prévia de PCR.

8.

A hemorragia cerebral deve ser espontânea (isto é, por causa de aneurisma ou
malformação arteriovenosa). Não inclua hemorragia cerebral intracraniana traumática
ou hemorragia que não é intracerebral (por exemplo, hematoma subdural)

9.

Síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Incluir pacientes de qualquer idade, mas
apenas os casos em que um procedimento de Norwood ou equivalente é ou foi
requerido no período neonatal para sustentar a vida.

10. A insuficiência hepática aguda ou crônica deve ser a razão principal para admissão na
UTI. Incluir pacientes internados por recuperação de transplante hepático por
insuficiência hepática aguda ou crônica.
11. Doença neurodegenerativa. Necessita de uma história de perda progressiva do DNPM
(mesmo sem diagnóstico de condição específica), ou um diagnóstico em que a perda é
inevitável.
12. Bronquiolite. Incluir as crianças que apresentem insuficiência respiratória ou apneia
central e o diagnóstico clínico é bronquiolite.
13. Apneia obstrutiva do sono. Incluir pacientes internados após adenoidectomia e/ou
amigdalectomia nos quais a apneia obstrutiva do sono é a principal razão para a
internação em UTI (e também classificar como recuperação cirúrgica).
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Anexo E - Variáveis do Pediatric Risk of Mortality IV (PRISM IV)
Adaptado de Pollack et al. (2015)
Sinais vitais, cardiovasculares e neurológicos
Escore = 3
Escore = 7
PA sistólica (mmHg)
a
Neonatal
40 - 55
< 40
Lactente
40 -65
< 45
Criança
55 - 75
< 55
Adolescente
65 - 85
< 65
Temperatura (todas as
Escore = 3
b
Idades)
< 33 ou > 40ºC
c
Status neurológico
Escore = 5
Todas as idades
Estupor/Coma (Glasgow < 8)
d

Frequência cardíaca
(bpm)
Neonatal
Lactente
Criança
Adolescente
Reflexo pupilar (todas
e
as idades)
f
Ácido-básico, gasometria
Acidose (pH ou CO2 total)
pH
CO2
pH
Todas as idades
PCO2 (mmHg)
Todas as idades
CO2 total
Todas as idades
g
PaO2 (mmHg)

Escore = 3
215 - 225
215 - 225
185 - 205
145 - 155
Escore = 7
fixa unilateral

Escore = 4
> 225
> 225
> 205
> 155
Escore = 11
fixa bilateral

Escore = 2
7,0 - 7,28
5 - 16,9
Escore = 2
7,48 - 7,55
Escore = 1
50 - 75

Escore = 6
< 7,0
<5
Escore = 3
> 7,55
Escore = 3
> 75

Escore = 4
> 34
Escore = 3
42 - 49

Escore = 6
< 42

n

≥ 1

Testes bioquímicos
Glicose
Todas as idades

Escore = 2
> 200mg/dl ou > 11 mmol/L

Potássio (mEq/L)
Todas as idades
Ureia (mg/dl)
Neonatal
Outras idades

Escore = 3
> 6,9
Escore = 3
> 25,5
> 31,93

Creatinina (mg/dl)
Neonatal
Lactente
Criança
Adolescente

Escore = 2
> 0,85
> 0,9
> 0,9
> 1,3

Testes hematológicos
3
Leucócitos (céls/mm )
Todas as idades

Escore = 4
< 3.000

3

3

Plaquetas (x10 céls/mm )
Todas as idades
TP ou TTPa (seg)
Neonatal
Outras idades

- 12

; C

n

Escore = 2
100 - 200

Escore = 4
Escore = 5
50 - 99
< 50
Escore = 3
TP > 22 ou TTPa > 85
TP > 22 ou TTPa > 57

a.

Neonatal: 0 - 1
; L
Adolescente: > 144 meses.

b.

Temperatura pode ser oral, retal, sanguínea ou axilar.

c.

Status neurológico inclui somente pacientes com doença aguda do SNC, conhecida ou suspeita.
Não usar se > 2 horas de sedação, paralisia ou anestesia. Se está em uso de sedação e/ou
paralisia contínua, usar o período sem sedação, paralisia ou anestesia próximo à admissão na
UTI. Estupor/coma é definido como Glasgow < 8 ou usando outra escala de status mental.

d.

Não usar o valor da frequência cardíaca durante o choro ou agitação iatrogênica.

e.

Pupilas não reativas devem ser > 3mm; não usar esse critério após dilatação iatrogênica.

f.

Distúrbio acido-base: usar bicarbonato calculado apenas se CO2 total não é medido
rotineiramente. pH e PCO2 podem ser medidos de amostra arterial, capilar ou venosa.

g.

PaO2 somente medida arterial.
Usar apenas a primeira admissão na UTI durante a hospitalização.
Alta ou óbito se refere a alta hospitalar e não a alta da UTI.

≥ 12

– 144 meses;
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Anexo F - Pediatric Risk of Mortality IV (PRISM IV) para pacientes
submetidos à intervenção cardíaca Adaptado de Pollack et
al. (2015)
Idade à admissão Dias de UTI antes da
intervenção cardíaca
< 24h
< 12 horas
12horas a 10 dias
24h a 10 dias
0 a 10 dias
> 10 dias
11 a 30 dias
< 48 horas
> 48 horas
31 a 90 dias
< 48 horas
< 48 horas
> 48 horas
> 90 dias
todos

Intervenção
Cirurgia cardíaca ou cateterismo
Cirurgia cardíaca ou cateterismo
Cirurgia cardíaca ou cateterismo
Cirurgia cardíaca ou cateterismo
Cirurgia cardíaca ou cateterismo
Cirurgia cardíaca ou cateterismo
Cirurgia cardíaca
Cateterismo
Cirurgia cardíaca ou cateterismo
Cirurgia cardíaca ou cateterismo

Coleta do PRISM
IV
Admissão
Pós-intervenção
Pós-intervenção
Admissão
Pós-intervenção
Admissão
Pós-intervenção
Admissão
Admissão
Admissão
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Anexo G - Variáveis do Pediatric Index Of Mortality 3 (PIM3) Adaptado
de Straney et al. (2013)
a

1. Pressão arterial sistólica (PAS), mmHg (se desconhecida= 120)
b
2. Reação pupilar à luz (> 3mm e ambas fixas= 1; outra ou desconhecida= 0)
3. ([FiO2x100]/PaO2). PaO2 mmHg, FiO2 no momento da PaO2 se oxigênio via tubo endotraqueal
ou capacete (FiO2 ou PaO2 desconhecida, ([FiO2x100]/PaO2)= 0,23)
4. Base excesso em sangue arterial ou capilar, mmol/L (se desconhecido= 0)
c
5. Ventilação mecânica em qualquer momento na primeira hora na UTI (não= 0; sim= 1)
d
6. Admissão eletiva na UTI (não= 0; sim= 1)
e
7. Recuperação cirúrgica ou de um procedimento é a principal razão de admissão na UTI
[0] Não
[1] Sim, recuperação de um procedimento com bypass cardíaco
[2] Sim, recuperação de um procedimento sem bypass cardíaco
[3] Sim, recuperação de um procedimento não cardíaco
8. Diagnóstico de baixo risco. Colocar o número entre os colchetes. Se dúvida considerar = 0
[0] Nenhum
[1] Asma é a principal razão para admissão na UTI
f
[2] Bronquiolite é a principal razão para admissão na UTI
[3] Crupe é a principal razão para admissão na UTI
g
[4] Apneia obstrutiva do sono é a principal razão para admissão na UTI
[5] Cetoacidose diabética é a principal razão para admissão na UTI
h
[6] Convulsão é a principal razão para admissão na UTI
9. Diagnóstico de alto risco. Colocar o número entre os colchetes. Se dúvida considerar = 0
[0] Nenhum
i
[1] Hemorragia cerebral espontânea
[2] Cardiomiopatia ou miocardite
j
[3] Síndrome do coração esquerdo hipoplásico
k
[4] Doença neurodegenerativa
[5] Enterocolite necrotizante é a principal razão para admissão na UTI
10. Diagnóstico de muito-alto risco. Colocar o número entre os colchetes. Se dúvida considerar =
0
[0] Nenhum
l
[1] PCR precedendo admissão na UTI
[2] Imunodeficiência combinada grave
m
[3] Leucemia ou linfoma após primeira indução
[4] Receptor de transplante de medula óssea
n
[5] Insuficiência hepática é a principal razão para admissão na UTI

a.

Considerar PAS= 0 se paciente em PCR; considerar PAS= 30 se paciente está
chocado e a PAS é muito baixa e não pode ser mensurada.

b.

Reações pupilares à luz são usadas como indicador de função cerebral. Não
considerar como achados anormais se são devido a drogas, toxinas ou injúria ocular.

c.

Ventilação mecânica inclui ventilação invasiva, CPAP por máscara ou prong nasal, ou
BIPAP ou ventilação com pressão negativa.

d.

Admissão eletiva. Inclui admissão (planejada ou previsível) após cirurgia eletiva ou
admissão após procedimento eletivo (p.ex., passagem de cateter venoso central), ou
monitorização eletiva ou revisão de ventilação domiciliar. Uma admissão na UTI ou
cirurgia é considerada eletiva se puder ser postergada por mais de 6 horas sem efeitos
adversos.
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e.

Recuperação de cirurgia ou procedimento (inclui procedimento radiológico ou
cateterização cardíaca). Não inclui pacientes admitidos do centro cirúrgico após
recuperação de cirurgia que não é a principal razão de admissão na UTI (p.ex.,
paciente com TCE que é admitido após inserção de cateter para monitorização de
pressão intracraniana; neste caso a principal razão de admissão é o TCE).

f.

Bronquiolite. Inclui crianças que apresentam desconforto respiratório ou apneia central
cujo diagnóstico clínico é bronquiolite.

g.

Apneia obstrutiva do sono. Inclui pacientes admitidos após adenoidectomia e/ou
amigdalectomia nos quais apneia obstrutiva do sono é a principal razão de admissão
na UTI (e vem para recuperar da cirurgia).

h.

Convulsões. Inclui pacientes que necessitaram de internação primariamente por status
epilético, epilepsia, convulsão febril, ou outras síndromes epiléticas cuja admissão é
necessária para controle das convulsões ou para recuperar dos efeitos das convulsões
ou tratamento.

i.

Hemorragia cerebral deve ser espontânea (isto é, devido a aneurisma ou malformação
AV). Não inclui hemorragia cerebral traumática ou hemorragia intracraniana que não é
intracerebral (p.ex., hemorragia subdural).

j.

Síndrome do ventrículo esquerdo hipoplásico. Em qualquer idade, mas inclui somente
casos que necessitaram de Norwood ou equivalente no período neonatal para
sobrevida.

k.

Doença neurodegenerativa. Necessita de uma história de perda progressiva do DNPM
(mesmo sem diagnóstico de condição específica), ou um diagnóstico em que a perda é
inevitável.

l.

PCR precedendo admissão na UTI inclui tanto PCR intra-hospitalar como extrahospitalar. Necessita documentação de ausência de pulso ou compressão cardíaca
externa. Não inclui história de PCR.

m.

Leucemia ou linfoma. Inclui somente casos em que a admissão está relacionada a
leucemia ou linfoma ou ao tratamento dessas condições.

n.

Insuficiência hepática, aguda ou crônica. Deve ser a principal razão para admissão na
UTI. Não inclui pacientes admitidos para transplante hepático eletivo.
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Anexo H - Planilha Para coleta dos dados da população
REGISTRO
HOSPITALAR

GÊNERO
(feminino ou
masculino)

IDADE
(meses)

TIPO
PRESENÇA
VENTILAÇÃ
MOTIVO DA
DROGA
DIAS DE
PACIENTE DE DOENÇA
O
INTERNAÇÃO
VASOATIVA INTERNAÇÃ
(clínico ou
DE BASE
MECÂNICA
NA UTI
(sim ou não)
O
cirúrgico) (sim ou não)
(sim ou não)

PRISM
pontos

%

ÓBITO
PIM 2 (%) (sim ou
não)
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Anexo I - Aprovação do estudo pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa (CAPPesq)
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