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RESUMO

Aguiar, CR. Influência dos níveis séricos de bilirrubina sobre a ocorrência e a
evolução da sepse neonatal em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional
menor que 36 semanas (tese). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2007.

INTRODUÇÃO:

nos

recém-nascidos,

diversos

componentes

das

defesas

antioxidantes têm se mostrado deficientes. A bilirrubina possui potente ação
antioxidante podendo compensar a deficiência dos demais componentes. Essa
ação é potencializada pela biliverdina redutase. Esse estudo teve como objetivo
identificar o efeito protetor da bilirrubina sobre a sepse neonatal em recém nascidos
prematuros.

MÉTODOS: estudo de coorte realizado em duas UTI neonatais.

Participaram recém-nascidos com idade gestacional inferior a 36 semanas e peso
de nascimento entre 750 e 1750 g. As determinações da bilirrubina e da carbonil
proteína fizeram-se: a) ao nascimento b) com três dias c) com sete dias e d) com 14
dias de vida. Utilizou-se o teste t de Student nas comparações entre médias. Com
as medidas de bilirrubina com três dias foi construída curva ROC. O ponto de
inflexão dessa curva separou um grupo exposto a níveis altos de outro (controle)
com níveis baixos de bilirrubina. Determinou-se Risco Relativo e intervalo de
confiança de 95%. Para variáveis categóricas, utilizou-se o teste do Qui quadrado.
A significância estatística foi α=5%. RESULTADOS: o estudo incluiu 53 pacientes.
Sepse foi confirmada por hemocultura em 24 pacientes (45,3%). Foram 12 (22,6%)
os pacientes com sepse clínica perfazendo 36 (67,9%) pacientes com todas formas
de sepse. Sepse grave foi diagnosticada em 21 pacientes (39,6%). Nas
comparações entre os valores de bilirrubina nos pacientes que apresentaram cada
uma das três formas de sepse e nos pacientes sem sepse houve diferença
xviii

significante na maioria das situações. Não houve diferença significante nas medidas
ao nascimento em todas as formas de sepse e nas medidas aos 14 dias para os
pacientes com sepse grave. Ótimos resultados estatísticos ocorreram nas
comparações com três dias de vida entre pacientes com sepse comprovada e
pacientes sem sepse com p= 0,0009. O ponto de inflexão da curva ROC, com
bilirrubina em 9,8mg% separou os pacientes em grupo exposto e não exposto.
Comparação quanto à presença ou não de sepse entre os grupos mostrou
diferença estatisticamente significante, considerando-se cada uma das formas de
sepse analisadas. Para sepse confirmada encontrou-se RR=0,39 (IC95% 0,220,71) e p=0,0008. Nas curvas padrão para bilirrubina, houve diferença significante
entre as áreas das duas curvas, com os pacientes sem sepse apresentando área
maior. A correlação entre os valores máximos de bilirrubina e os valores máximos
da carbonil proteína foi inversa e estatisticamente significante (p=0,016). A
diferença entre os valores da carbonil proteína nos pacientes com cada uma das
formas de sepse analisadas e os dos pacientes sem sepse, não atingiu significância
estatística.

O

conjunto

dos

resultados

do

estudo

mostra

uma

relação

estatisticamente significante entre níveis mais elevados de bilirrubina e menor
incidência e gravidade da sepse neonatal e uma correlação significante entre
bilirrubina e carbonil proteína. CONCLUSÃO: maiores níveis séricos de bilirrubina
protegem os prematuros da ocorrência e gravidade da sepse devido as suas
propriedades antioxidantes.
Descritores: bilirrubina, sepse, recém-nascido, prematuro, estresse oxidativo,
antioxidantes, estudos de coortes.
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SUMMARY

Aguiar, CR. Influence of serum bilirubin levels on the occurrence and course of
neonatal sepsis in preterm infants younger than 36 gestational age weeks. (Thesis)
Sao Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007.

INTRODUCTION: several components of the antioxidative defenses are deficient in
the newborn. Bilirubin is a potent antioxidant and can counterbalance the deficiency
of those components. This antioxidant action is potencialized by biliverdin
reductase. The present study aimed at identifying the protective effect of bilirubin on
neonatal sepsis in premature babies. METHODS: cohort study, carried out in two
neonatal intensive care unities. Newborns younger than 36 gestational age weeks
and birth weight between 750 and 1750g were included in the study. Bilirubin and
protein carbonyl measurements were performed: a) at birth, b) at day three, c) at
day seven, d) at day fourteen. Student t test was used for mean comparisons.
Bilirubin measurements at day three were used to build a ROC curve. The inflection
point of this curve separated the high bilirubin from the low bilirubin group. Relative
risk and 95% confidence interval were determined. Chi-square test was applied for
categorical variables and the significance level was set at α=5%.

RESULTS: fifty-

three patients were included in the study. Twenty-four patients (45.3%) had proven
sepsis, twelve (22.6%) had clinical sepsis, totaling 36 (67.9%) patients with all forms
of sepsis and 21 (39.6%) patients with severe sepsis. Comparisons between
bilirubin values in patients with each form of sepsis and patients without sepsis
showed significant differences in most of the situations. There was no statistically
significant difference in birth measures in all forms of sepsis as well as in day 14
measurements for severe sepsis. Very good statistical results were found on day
three comparisons between proven sepsis and no sepsis patients p=0.0009. The
xx

ROC curve inflection point, with bilirubin level at 9.8 mg%, identified an exposed and
a non-exposed group. Comparisons regarding the presence of sepsis between
groups showed a statistically significant difference, considering each of the analyzed
sepsis forms. For proven sepsis RR=0.39 (95%CI 0.22-0.71) p=0.0008. Bilirubin
curves showed a significant difference between the areas of the two curves, with
patients without sepsis displaying a larger area. The correlation between bilirubin
maximum values and protein carbonyl maximum values was inverse and significant
(p=0.016). The difference regarding protein carbonyl values between patients with
each form of sepsis and patients without sepsis did not reach statistical significance.
These results show a statistical significant relation between higher bilirubin levels
and a lower incidence and severity of neonatal sepsis and a significant correlation
between bilirubin and protein carbonyl.

CONCLUSION: higher bilirubin levels

protect premature babies from the occurrence and severity of sepsis due to its
antioxidative properties.
Descriptors: bilirubin, sepsis, premature infant, newborn infant, oxidative stress,
antioxidants, cohort studies.
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1 INTRODUÇÃO
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1- Introdução

1.1 Efeitos tóxicos do oxigênio – reação oxidativa
1.1.1 História

Os efeitos tóxicos do oxigênio foram percebidos por Lavoisier, logo
após a descoberta desse gás na atmosfera (apud Binger et al., 1927). Esses
efeitos tóxicos foram confirmados por Bert em 1878 que relatou que o
oxigênio em altas concentrações, é um “poderoso veneno” provocando
convulsões e morte em pardais, animais de laboratório, insetos e vermes
(apud Knight, 1998). Em 1927, Binger et al. publicaram estudo em que
concluíram que o oxigênio administrado em concentrações superiores a 70%
era nocivo para diversos animais de laboratório, provocando lesões
pulmonares que foram definidas como “edema hemorrágico”.
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O primeiro relato de uma reação com produção de radicais livres
(oxiradicais) foi feito por Fenton, em 1894, que descreveu a dissociação do
peróxido de hidrogênio em radicais hidroxila numa reação catalisada pelo
íon ferro, descrição complementada cerca de 30 anos depois por HaberWeiss. (apud Knight, 1998).
No recém-nascido os efeitos tóxicos do oxigênio foram descritos pela
primeira vez, no final da década de 40, quando implicados na gênese da
fibroplasia retrolental; problema que, naquele momento provocava uma
verdadeira “epidemia” de cegueira pelo uso abusivo de oxigênio em
prematuros (Patz et al.,1952 ;Lanman et al., 1954). Essa relação de causa e
efeito levou ainda alguns

anos para ser confirmada (Kinsey e

Hemphill,1955). Quase duas décadas mais tarde o oxigênio era citado na
etiologia da displasia broncopulmonar no prematuro (Northway,1967) e na
síndrome do desconforto respiratório agudo do adulto (Soloway et al.,1968).
Outro marco histórico relacionado a essa questão foi a descrição por
Mc Cord e Fridovich, em 1969 da superoxidodesmutase (SOD), enzima
participante dos sistemas de defesa antioxidante, o que foi de suma
importância para a compreensão dos mecanismos de ação dos radicais
reativos relacionados ao oxigênio (radicais livres ou oxiradicais) e de seus
efeitos biológicos.
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1.1.2 Química e fisiopatologia da reação oxidativa

Os radicais livres possuem um elétron desemparelhado em sua órbita
externa. São formados a partir de um átomo neutro, pela adição ou pela
perda de um elétron. Quando o radical é gerado a partir do oxigênio é
chamado oxiradical (Pilcher, 2002).
Os

oxiradicais

são

produzidos

em

condições

normais

pelo

metabolismo aeróbico, e essa produção pode ser até cinco vezes maior
quando ocorre oferta aumentada de oxigênio ao recém-nascido (Pilcher,
2002).
Os principais oxiradicais no meio interno são: o radical superóxido
(O2•) e o radical hidroxila (OH•), resultado da dissociação de peróxido de
hidrogênio (H2O2). Também fazem parte desse grupo o óxido nítrico e o
radical peroxinitrito (ONOO•) (Hogg, 1998).
Cada célula do organismo tem o potencial de gerar o radical
superóxido pela redução do oxigênio molecular, ou seja, pela adição de um
elétron ao O2, e esse é o ponto inicial da formação dos radicais reativos
relacionados ao oxigênio (Bhattacharyya et al., 2004).
O radical superóxido pode ser formado nas hemácias pela oxidação
da hemoglobina, ou em outros tecidos pela ação de enzimas, como a
citocromo P 450 redutase e a xantina oxidase, entre outras. Sua produção
também pode ser desencadeada pela ação de fagócitos na chamada
explosão

oxidativa,

numa

reação

catalisada

pela

NADPH

oxidase

(Bhattacharyya et al., 2004). O superóxido pode também ser produzido pela
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ação de endotoxinas (Brigham et al., 1987; Bhattacharyya et al., 2004) que
ativam o sistema enzimático da xantina, metabolizando o AMP (Adenosina
Mono Fosfato) produzindo acido úrico e oxiradicais (Metinko, 1998).
Radiações ionizantes podem levar à formação do radical superóxido e
alguns autores sugeriram que a fototerapia pode também induzir a formação
de oxiradicais (Hulea et al., 1996; Gathwala e Sharma, 2002), o que não foi
confirmado por Kaplan (2005).
A partir do radical superóxido, outros radicais reativos podem ser
produzidos. Assim, duas moléculas do superóxido, reagem com dois átomos
de hidrogênio, numa reação espontânea ou catalisada pela enzima
superoxidodesmutase, formando o peróxido de hidrogênio (H2O2). Este, por
sua vez, numa reação catalisada pelo íon Fe2+, transforma-se em radicais
hidroxila (OH•), o mais reativo dos oxiradicais. Nessa reação, conhecida
como reação de Fenton, o Fe2+ cede um de seus elétrons e passa a Fe3+
(Hogg, 1998).
O radical superóxido pode também reagir com o óxido nítrico, que,
além de outras funções, é um dos mediadores do choque séptico. O óxido
nítrico, embora intrinsecamente estável, reage facilmente com outros
radicais livres, formando novos e mais potentes oxiradicais como o
peroxidonitrito (ONOO•), (Hogg, 1998).
Os efeitos nocivos dos oxiradicais são hoje reconhecidos como
determinantes ou coadjuvantes importantes na gênese de diversos
processos patológicos humanos. Nos recém-nascidos, destacam-se, entre
eles, a retinopatia da prematuridade (Kinsey e Hemphill, 1955), a displasia
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broncopulmonar (Northway et al., 1967), a hemorragia Intra e periventricular
(Brion et al., 2004) e a lesão cerebral pós-asfixia (Southorn e Powes, 1988).
Os oxiradicais têm participação também na sepse (Seema et al., 1999) e no
choque séptico (Novelli, 1997). Em adultos, a reação oxidativa vem também
sendo implicada na etiologia de doenças cardiovasculares, no câncer, em
doenças autoimunes e no envelhecimento (Hogg, 1998).
Os oxiradicais são eletrofílicos e altamente reativos.

Atacam

substâncias com alta densidade de elétrons, como compostos celulares
nitrogenados (proteínas, aminoácidos, RNA, DNA), substâncias com dupla
ligação entre átomos de carbono (ácidos graxos poliinsaturados e
fosfolipídeos) ou enzimas celulares com grupos sulfidrila, todos altamente
vulneráveis à oxidação (Spragg, 1991; Knight, 1998). Essas reações alteram
a função da célula, podendo provocar sua lise. Dentre as alterações
observadas, tem-se a peroxidação lipídica em membranas celulares e
organelas, desnaturação protéica e enzimática, despolimerização de
polissacarídeos, oxidação do DNA e desestabilização da estrutura celular e
intersticial (Davies e Delsignore, 1987; Novelli, 1997; Bhattacharyya et al.,
2004). Os oxiradicais também agem de forma indireta, aumentando a
susceptibilidade de proteínas às enzimas proteolíticas (Davies, 1987) ou
inativando a enzima alfa1 antitripsina, permitindo a ação destrutiva das
proteases liberadas por leucócitos ativados (Johnson, 1979). O radical
hidroxila resultante da explosão oxidativa nos neutrófilos, pode provocar
lesão celular, agregação plaquetária, coagulação intravascular disseminada,
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inibição da respiração mitocondrial e desencadear a peroxidação lipídica
(Bhattacharyya et al., 2004).
A proteína oxidada, carbonil proteína, (CP) é um dos marcadores
da reação oxidativa (Davies e Delsignore, 1987), e sua determinação no
plasma (Buss et al., 1997; Winterboun et al., 2000) ou em aspirados
pulmonares (Gladstone e Levine, 1994; Varsila et al., 1995) pode indicar e
quantificar a agressão oxidativa a proteínas e enzimas celulares. A
peroxidação

lipídica

pode

ser

identificada

pela

determinação

do

malondialdeído (MDA), (Schlenzig et al., 1993), identificando a agressão a
membranas celulares.

1.2 Defesas antioxidantes

O organismo humano dispõe de defesas antioxidantes que o
protegem em situações de produção normal de oxiradicais, mas podem ser
suplantadas em momentos de estresse oxidativo, quando quantidades
excessivas de oxiradicais são produzidas. Essas defesas podem ser
divididas em enzimáticas e não enzimáticas. As enzimáticas são constituídas
principalmente pela superoxidodesmutase (Mc Cord e Fridovich, 1969), a
catalase (Kono e Fridovich, 1982) e o sistema glutation redutase / glutation
peroxidase (Ross et al., 1985). As defesas antioxidantes não enzimáticas
são constituídas principalmente pela vitamina C, pela Vitamina E e pelo
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precursor da Vitamina A, o beta caroteno (Knight, 1998). Ainda entre os
antioxidantes não enzimáticos são citados: a albumina (Halliwell, 1988), o
acido úrico (Kaur e Halliwell, 1990), a taurina e a hipotaurina (Arouma et al.,
1988). Também têm efeito protetor antioxidante algumas proteínas de fase
aguda (Halliwell e Gutteridge, 1990) como a ceruloplasmina, a ferritina, a
haptoglobina e a hemopexina, que atuam como quelantes de metais de
transição, principalmente o ferro e o cobre que têm ação oxidante.
A ação protetora dos diversos elementos do sistema de defesa
antioxidante

está

bem

estudada

(Metinko,

1998).

A

enzima

superoxidodesmutase (SOD), em qualquer de suas três formas (MnSOD,
Cu/ZnSOD e EC SOD), catalisa a redução do íon

superóxido (O2•) a

peróxido de hidrogênio (H2 O2). A catalase e o sistema enzimático do
glutation/ glutation peroxidase transformam o peróxido de hidrogênio em
oxigênio e água.

SOD

O2

e-

O2•

Catalase, Peroxidase

e-

e-

H2O2
Fe 2 +

OH

•

Fe 3 +

Reação de Haber - Weiss

Reação de Fenton

e-

H2O

INTRODUÇÃO - 9

Os componentes antioxidantes não enzimáticos atuam transformando
os radicais livres em produtos menos reativos ou quelando metais de
transição, como o ferro, que seriam essenciais na formação do altamente
tóxico radical hidroxila.

1.2.1 A bilirrubina como antioxidante

Stocker et al., (1987a) demonstraram in vitro que a bilirrubina (BR) e,
sua precursora, a biliverdina (BV), possuem potente ação antioxidante. A
bilirrubina é consumida no processo sofrendo oxidação, revertendo a forma
de sua precursora, a biliverdina. A bilirrubina neutraliza o radical peróxido
doando um átomo de hidrogênio ligado ao carbono 10 de seu anel
tetrapirrólico. Stocker estava curioso com o fato de que, em mamíferos, ao
contrário do que acontece com aves, anfíbios e répteis, a biliverdina, produto
do catabolismo do heme e possuindo baixa toxicidade, sofre uma
transformação, com grande custo energético, pela ação da biliverdina
redutase. O produto dessa reação, a bilirrubina, é uma substância
considerada tóxica e aparentemente sem qualquer vantagem fisiológica em
relação a sua precursora. Além disso, a elevação dos níveis de bilirrubina no
recém-nascido nos primeiros dias de vida, é um processo praticamente
universal, ocorrendo em todos os indivíduos desse grupo. A partir desses
fatos, Stocker (1987a) sugere a relevância dessa transformação do ponto de
vista evolutivo, porque o novo produto, a bilirrubina, passaria a exercer um
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efeito benéfico como antioxidante. Esse efeito antioxidante foi também
demonstrado quando a bilirrubina estava ligada à albumina (Stocker., et al
1987b; Neuzil e Stocker, 1994), mesmo após sofrer conjugação com o ácido
glicurônico e ser eliminada com a bile para o intestino (Kääpa et al., 1997).
Essa capacidade antioxidante da bilirrubina foi confirmada por
Belanger et al., (1997) os quais mostraram que recém-nascidos submetidos
à exsanguineotransfusão tiveram considerável redução na capacidade
antioxidante total do plasma devido à retirada mecânica da bilirrubina. Drury
et al., em 1998, também mostraram relação entre a capacidade antioxidante
total do plasma e os níveis de bilirrubina. Em 1999, Kiely et al., mostraram
que a bilirrubina e outros antioxidantes de baixo peso molecular são
encontrados em maiores concentrações no cordão umbilical do que no
plasma materno e contribuem para a maior resistência do sangue do cordão
ao estresse oxidativo.
No recém-nascido, principalmente no prematuro (Golpinatam et al.,
1994) e naquele com hipóxia perinatal (Hara et a., 1999; Wijinberger et al.,
2003), a maioria das defesas antioxidantes está pouco desenvolvida,
podendo torná-lo mais susceptível às doenças provocadas pelo estresse
oxidativo. O aumento nos níveis de bilirrubina que ocorre sistematicamente
nos primeiros dias de vida do recém-nascido supre essas deficiências
melhorando o nível de suas defesas antioxidantes (Wiedemann et al., 2003;
Kumar et al.,2007).
Atualmente, a ação antioxidante da bilirrubina, nos tecidos, está bem
estabelecida, tendo-se demonstrado ser ela capaz de neutralizar oxiradicais
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em quantidade milhares de vezes superior (Doré et al., 1999 ; Sedlak e
Snyder, 2004). Isso ocorre porque a biliverdina, resultante da oxidação da
bilirrubina pelos oxiradicais, é rapidamente reconvertida em bilirrubina pela
biliverdina redutase, fechando um ciclo e disponibilizando-a novamente para
sua ação antioxidante (Baranano et al., 2002).

1.3 Efeito protetor da bilirrubina
1.3.1 Estudos em animais

Em 1995, Dennery et al. mostraram, de maneira convincente, que a
bilirrubina protege ratos recém-nascidos das lesões provocadas por
oxiradicais. Ele comparou o efeito da hiperóxia sobre animais ictéricos e não
ictéricos, todos provenientes de uma mesma ninhada, mostrando que a
peroxidação lipídica e a lesão oxidativa de proteínas são significantemente
menores nos animais ictéricos. Estudos mais recentes mostram também que
a administração endovenosa de bilirrubina, a indução do aumento de sua
produção ou a perfusão de tecidos com soluções desse pigmento, protege
os ratos e seus órgãos de lesões provocadas por estresse oxidativo no
coração (Clark et al., 2000), pulmão (Wang et al., 2002), fígado (Kato et al.,
2003), intestino (Ceran et al., 2001; Hammerman, et al., 2002) e endotélio
vascular no sistema nervoso central (Basuroy et al., 2006).
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1.3.2 Estudos no homem

A comprovação indireta da ação antioxidante da bilirrubina no recémnascido foi sugerida pela hipótese do consumo aumentado desse pigmento
em patologias caracterizadas pelo estresse oxidativo. Heiman et al., em
1989, em estudo retrospectivo, mostraram que, em prematuros com formas
graves de retinopatia da prematuridade (graus III ou IV), os níveis de
bilirrubina são significativamente menores do que em controles. Benaron e
Bowen em 1991, mostraram que, em patologias relacionadas com o
estresse oxidativo (doenças respiratórias, doenças circulatórias, na asfixia e
na sepse), a velocidade de aumento da bilirrubina é menor que em
controles. Johnson, em 1991, publicou pequeno estudo retrospectivo em que
também conclui que recém nascidos com marcadores de infecção (alfa 1
antiquimotripsina) elevados no sangue do cordão têm menor velocidade de
aumento da bilirrubina. Hegyi et al., em 1994, encontraram que recémnascidos com doenças relacionadas com o estresse oxidativo (enterocolite
necrosante,

displasia

broncopulmonar,

hemorragia

intraventricular

e

retinopatia da prematuridade) têm menores picos de bilirrubina, idades
maiores no momento do pico máximo de bilirrubina, menor incidência de
pico de bilirrubina maior que 10 mg/dL e que 15 mg/dL, e menor velocidade
de elevação da bilirrubina. Em 1998, Yeo et al., em estudo com prematuros
de peso de nascimento inferior a 800g, mostraram que baixos níveis
plasmáticos de bilirrubina se associam a maior déficit visual devido a ROP, o
que foi atribuído a menor proteção conferida por essa substância. Por outro
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lado, Boyton e Boyton, em 1989, Gaton et al., em 1991; Fauchere et al., em
1994; Romeo et al., em 1994; Teng et al., em 1997; De Jonge et al., em
1999 e Milner et al., em 2003, também em estudos retrospectivos, não
encontraram evidências de que a bilirrubina protegesse os recém-nascidos
de formas graves de ROP. A falta detecção de proteção conferida pela
bilirrubina nos casos de ROP tem sido atribuído ao fato de que essa doença
se instala mais tardiamente, num momento em que os níveis de bilirrubina já
se encontram normais há algumas semanas. Além disso, ocorrem alterações
na

microcirculação

da

retina,

prejudicando

o

fluxo

sanguíneo

e,

conseqüentemente, o aporte de bilirrubina ao local onde exerceria sua ação
protetora (Gaton et al., 1991).
Em pacientes adultos, também existe evidência da ação protetora da
bilirrubina. Estudos de coorte mostraram relação inversa entre níveis de
bilirrubina e incidência ou gravidade de doença coronariana (Breimer et al.,
1995; Djoussé et al., 2001; Djoussé et al., 2003). Em 2002, Vitek et al.,
estudando

pacientes

ictéricos

portadores

de

síndrome

de

Gilbert,

encontraram menor incidência de doença coronariana do que em pacientes
não ictéricos e sugeriram que essa diferença é devida à hiperbilirrubinemia
crônica, que aumentaria a capacidade antioxidante do soro. Também foi
demonstrada relação inversa entre níveis plasmáticos de bilirrubina e
ocorrência de doença vascular periférica (Ishizaka et al., 2001; Novotny e
Vitek, 2003; Erdogan et al.,2006), o que se atribuiu à ação antioxidante
dessa

substância.

Um

estudo

epidemiológico

na

Bélgica

também
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demonstrou menor risco de câncer e menor mortalidade em pacientes com
maiores níveis de bilirrubina (Temme et al., 2001).

1.4 Estresse oxidativo e sepse

A participação dos oxiradicais na fisiopatogenia da sepse e do
choque séptico vem sendo sugerida desde a década de 80, quando Simons
et al., (1987) e posteriormente Jackson et al., (1989), em estudos em
animais, mostraram aumento de produção de oxiradicais após estímulo com
endotoxinas. O aumento de produção dos oxiradicais foi também detectado
como resposta a diversos mediadores da sepse e do choque séptico como o
Fator de Necrose Tumoral (Yamauchi et al., 1990; Lloyd et al., 1993;
Basuroy et al.,2006), a Interleucina 1 (Meier et al., 1989) e as endotelinas
(Huribal et al., 1994). Também foi detectado, na sepse, consumo excessivo
de substâncias antioxidantes como a vitamina C (Borreli et al., 1996), a
vitamina E (Brion et al., 2004) e a bilirrubina (Benaron e Bowen, 1991). Altos
níveis de marcadores bioquímicos da lesão oxidativa também são
identificados em pacientes com choque séptico (Ospici et al., 1983; Otani et
al., 2001; Chuang et al.,2006).
Estudos em animais mostram que a administração de antioxidantes
parece ter efeito protetor na sepse e no choque (Bitterman et a., 1988;
Brackett et al., 1991; Falsini et al., 1994; Moch et al., 1995; Ritter et al.,
2004). O óxido nítrico, além de ser ele próprio um oxiradical, é também um
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mediador da reação inflamatória e sua inibição pela L arginina, mostra-se
benéfica no choque séptico em animais (Kilboum et al., 1990).
O efeito protetor da inibição do óxido nítrico também é sugerido em
humanos (Petros et al., 1991; Lorente et al., 1993). Também em humanos,
Spies et al., (1994) mostraram, em estudo prospectivo randomizado e duplo
cego, que o uso do antioxidante N-acetilcisteina, em altas doses, provoca
uma melhora da evolução clínica quando administrado no início da sepse,
antes que as lesões provocadas pelos oxiradicais tenham se tornado
irreversíveis.

1.5 Justificativa

A sepse é um dos mais importantes componentes da morbidade e da
mortalidade neonatais, principalmente nos prematuros, nos quais sua
incidência é muito grande, superando 40% em recém-nascidos de muito
baixo peso (Leone et al., 2001). Os efeitos nocivos da sepse são, ao menos
em parte, provocados pela ação tóxica de oxiradicais, produzidos por
leucócitos ativados e por endotoxinas (Brigham et al., 1987). A bilirrubina,
um potente agente antioxidante, está normalmente presente em níveis
elevados no sangue dos recém-nascidos nos primeiros dias de vida,
(Stocker et al., 1987 Gopinathan et al., 1994; Belanger et al., 1997; Drury et
al., 1998; Doré et al., 1999; Sedlak e Snyder, 2004; Kumar et al., 2007),
mantendo-se assim por pelo menos duas semanas nos recém-nascidos pré-
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termo (Ramos et al., 2002). Esses dados permitem que se especule sobre
um possível efeito protetor exercido pela ação antioxidante da bilirrubina
contra a ocorrência de doenças que tenham o estresse oxidativo em sua
fisiopatogenia, como a sepse neonatal.

1.6 Hipótese

Os níveis de bilirrubina, que se mantém elevados no recém-nascido
pré-termo durante as duas primeiras semanas de vida, podem exercer,
devido à sua ação antioxidante, um efeito protetor em relação às possíveis
lesões oxidativas que acompanham a sepse neonatal.

2 OBJETIVOS
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2.1 Objetivo geral

Identificar o possível efeito protetor da bilirrubina, devido a sua ação
antioxidante, sobre a sepse neonatal, em prematuros com idade gestacional
menor que 36 semanas, durante os primeiros 14 dias de vida.

2.2 Objetivos específicos

Em recém-nascidos pré-termo, com idade gestacional inferior a 36
semanas, durante as duas primeiras semanas de vida:

•

analisar a associação entre o nível de bilirrubina e a presença e
gravidade da sepse neonatal;
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•

descrever a correlação entre os níveis de bilirrubina e os da carbonil
proteína;

•

analisar a associação entre os níveis da carbonil proteína com a
presença e gravidade da sepse neonatal.

3 MÉTODOS

MÉTODOS - 21

3. 1 Casuística

3.1.1 Local do Estudo

O estudo foi realizado nos hospitais onde estão instaladas as duas
Unidades de Terapia Intensiva Neonatais da cidade de Taubaté, cidade com
cerca de 300.000 habitantes, situada no Vale do Paraíba, Estado de São
Paulo.
Os hospitais envolvidos no estudo foram: a) Hospital Universitário,
que atende principalmente a pacientes da rede pública, dispondo da única
maternidade da cidade credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e
que é referência para gestações de alto risco na região; b) Hospital São
Lucas, hospital privado, que atende principalmente a pacientes de diversos
planos de saúde.
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3.1.2 Critérios de Inclusão

Participaram do estudo todos os recém-nascidos atendidos nas duas
UTI neonatais, com menos de 36 semanas de idade gestacional e peso de
nascimento compreendido entre 750 e 1750 g, nascidos entre junho de 2005
e fevereiro de 2006 e cujos partos tenham ocorrido naqueles dois hospitais.

3.1.3 Critérios de exclusão

Foram excluídos do estudo recém-nascidos que apresentaram
infecções congênitas, malformações maiores, síndromes genéticas ou
cromossômicas, isoimunização Rh ou morte por outro motivo que não por
sepse neonatal.

3.1.4 Caracterização da população estudada

A população foi caracterizada e analisada quanto a: sexo (masculino
ou feminino), peso de nascimento (anotado em gramas), idade gestacional
(pela data da última menstruação ou pelo método New Ballard), adequação
do crescimento intra-uterino (recém-nascidos classificados em adequados,
pequenos ou grandes para a idade gestacional pela classificação de
Lubchenco), via do parto (operatório ou vaginal), gemelaridade (presença ou

MÉTODOS - 23

ausência), nota do boletim de Apgar com um e cinco minutos de vida
(classificada como igual ou inferior a três ou normal), ruptura prolongada de
membranas (presença ou ausência de bolsa rota há mais de 18 horas), febre
materna durante o trabalho de parto (presença ou ausência de temperatura
axilar igual ou superior a 38 graus Celsius), corticoterapia antenatal (curso
completo de Betametasona ou Dexametasona até uma semana antes do
parto), acesso venoso profundo (presença ou ausência), assistência
ventilatória (presença ou ausência), fototerapia (presença ou ausência),
nutrição parenteral prolongada (presença ou ausência) e doença hemolítica
(presença ou ausência).

3.2 Metodologia

Estudo prospectivo de coorte dinâmica. A variável independente foi o
nível de bilirrubina sérica total. As variáveis dependentes foram a presença
ou ausência de sepse comprovada por hemocultura, a presença ou ausência
de qualquer forma de sepse (incluindo-se aqui os casos de sepse clínica ou
provável), a presença ou ausência das formas graves de sepse
(acompanhada de choque séptico, meningite ou levando ao óbito) e os
valores da carbonil proteína plasmática.
O estudo foi realizado entre o nascimento e o décimo quarto dia de
vida, ou até o óbito dos pacientes, quando esse ocorreu em conseqüência
de sepse.
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As determinações da bilirrubina sérica e da carbonil proteína
plasmática, fizeram-se: a) ao nascimento (sangue do cordão ou colhido
dentro da primeira hora de vida); b) com três dias de vida (entre 72 e 96
horas); c) com sete dias de vida (entre 168 e 192 horas vida); d) com
quatorze dias de vida (logo após 336 horas de vida). Procurou-se, sempre
que possível, obter sangue no momento da colheita para os exames das
rotinas estabelecidas nos serviços envolvidos. Outras determinações dos
níveis de bilirrubina realizadas a critério do médico atendente não foram
utilizadas neste estudo. Para cada paciente construiu-se uma curva
bilirrubina total/idade em dias e avaliou-se a área sob a curva, como
indicador do conteúdo de bilirrubina (Hegyi et al., 1994; Fauchere et al.,
1994), valor este que foi utilizado em paralelo com o valor de pico da
bilirrubina (bilirrubina máxima) e com o valor de bilirrubina total nos quatro
momentos previstos no protocolo (ao nascimento, com três, sete e 14 dias
de vida) nos estudos comparativos. Construiu-se também duas curvas
padrão para bilirrubina: uma para o grupo de crianças que não desenvolveu
sepse e outra para o grupo com sepse, que foram analisadas e comparadas.
Na elaboração das curvas padrão, utilizou-se a média dos valores de
bilirrubina em cada momento previsto no protocolo do estudo (nascimento,
três dias, sete dias e 14 dias de vida) para pacientes com sepse e pacientes
sem sepse separadamente.
O estudo foi iniciado depois de obtido o aval das comissões de ética
médica e de pesquisa das instituições envolvidas (Instituto da Criança do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
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Paulo, Hospital Universitário de Taubaté e Hospital São Lucas de Taubaté).
Os pacientes forma incluídos no estudo após a obtenção do termo de
consentimento livre e esclarecido dos responsáveis.
O tratamento e os cuidados administrados aos recém-nascidos
incluídos no estudo foram decididos livremente pelos médicos assistentes,
seguindo as normas dos serviços envolvidos, sem qualquer modificação
induzida pela inclusão do paciente na pesquisa.

3. 2.1 Critérios para o diagnóstico de sepse

A triagem para o diagnóstico de sepse neonatal (Almeida e Bentlin,
2003) foi feita quando houve suspeita clínica (sensação de que “a criança
não vai bem”) (Krebs et al., 2002), eventualmente acompanhada de outros
sinais. Quando a suspeita foi confirmada por hemocultura (Kurlat et al.,
1989), foi dado o diagnóstico de sepse comprovada. O diagnóstico de sepse
clínica ou provável foi feito quando os sinais clínicos foram acompanhados
pelas seguintes alterações laboratoriais: alterações no número total de
leucócitos (leucocitose ou leucopenia, tomando-se como referência os
valores de Monroe et al., (1979) e Mouzinho et al., (1994), escore de
Rodwell igual ou superior a 3 (Rodwell et al., 1988) medida da Proteína C
Reativa (Otsuji et al., 1982) acima de 10 mg/L. A caracterização de sepse
com

evolução

grave

(ACCP/SCCM,1992;

Hayden,1994;

Mangia

e

Carvalho,2005; Goldstein et al., 2005) se fez quando o quadro infeccioso
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levou ao óbito ou quando se acompanhou de choque, caracterizado pela
necessidade de reanimação com fluidos (expansão com soro fisiológico) ou
de drogas vasoativas em altas doses (Dopamina ou Dobutamina em dose
igual ou superior a 10 microgramas/kg/minuto) em crianças com sinais
clínicos de choque (Carcillo et al., 2002) (mau estado geral, pele fria, pálida
ou mosqueada, enchimento capilar lento, pulsos periféricos reduzidos ou
oscilantes, oligúria e eventualmente hipotensão). Sepse de evolução grave
também foi diagnosticada quando houve diagnóstico de meningite, (Mangia
e Carvalho, 2005) caracterizado por cultura de líquor positiva ou alterações
na citologia ou bioquímica liquóricas (Sarff et al., 1976) (número de
leucócitos acima de 29 por mm3, com mais que 60% de polimorfonucleares,
proteínorraquia superior a 150 mg/dL e glicorraquia inferior a 55% da
glicemia).
As culturas para germes aeróbios e anaeróbios, hemograma
completo, medida da Proteína C Reativa e exame do líquor foram realizadas
nos laboratórios dos respectivos hospitais sempre que ocorreu suspeita
clínica de sepse.

3.2.2 Dosagens da bilirrubina e da carbonil proteína

A determinação da bilirrubina sérica se fez por ensaio colorimétrico,
pelo princípio da diazotização da bilirrubina (reação de Ehrlich), pelo método
de Van den Bergh modificado por Malloy e Evelyn (Miller et al., 1998)
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utilizando-se um espectrofotômetro automático com leitura em comprimento
de onda de 540nm. As análises foram realizadas nos laboratórios dos
respectivos hospitais por técnico treinado e as dosagens realizadas em
duplicata. Após a separação do soro, a presença de hemólise ou de
hiperlipemia nas amostras foi avaliada para evitar-se erro provocado por
esses possíveis interferentes. As amostras de sangue venoso foram
coletadas e protegidas da luz.
Dosagem plasmática da proteína oxidada (carbonil proteína) se fez
por ELISA (Buss et al., 1997). A quantidade no plasma foi medida pela
detecção de carbonilas protéicas por enzima-imunoensaio. A amostra foi
incubada com dinitrofenilhidrazina (DNPH) que reage com as carbonilas
protéicas e, em seguida, incubada com anticorpo anti-DNPH. A adição de
estreptavidina e peroxidase resulta na formação de cor e as absorbâncias
foram medidas utilizando-se filtro de 490 nm. A quantidade de carbonil
proteína é calculada pela comparação com uma curva padrão. Essas
medidas foram realizadas no laboratório do Centro de Estudos do
Envelhecimento da Disciplina de Geriatria do Departamento de Medicina da
UNIFESP. As amostras, após a colheita, tiveram o plasma separado, foram
conservadas em congelador com temperatura de 70º C negativos e,
posteriormente, transportadas em gelo seco até o laboratório.
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3.2.3 Estatística

O teste t de Student foi utilizado para a análise das comparações
entre os níveis de bilirrubina e da carbonil proteína com as diversas formas
de sepse (sepse comprovada, total de casos de sepse, sepse de evolução
grave e seus três componentes).
Com as dados obtidos, foi construída a curva ROC (Receiving
Operating Characteristic) (Armitage e Berry, 1994). O ponto de inflexão
dessa curva foi utilizado para a identificação do nível de bilirrubina que
determinou o ponto de corte para determinação do grupo de estudo
(pacientes expostos a níveis mais altos de bilirrubina) e do grupo controle
(níveis mais baixos de bilirrubina). A análise estatística envolveu a
determinação do Risco Relativo (RR) com o intervalo de confiança de 95%
(IC 95%) na comparação entre os pacientes expostos e os não expostos a
níveis mais altos de bilirrubina quanto à presença ou não de sepse (tanto
comprovada pela hemocultura como o número total de casos) e quanto à
ocorrência de sepse grave e de seus três componentes.
Foi analisada também a correlação (Pearson) entre os níveis de
bilirrubina e os da carbonil proteína.
Para as variáveis categóricas utilizou-se o teste do Qui quadrado
(Mantel-Haenszel ou teste exato de Fisher quando necessário).
A significância estatística adotada foi

α = 5%. Os dados foram

compilados e analisados através dos programas epi-info 6.04 e 3.3.2,
Origin® e SPSS versão10. 0.

4 RESULTADOS
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A amostragem analisada no estudo incluiu 53 pacientes: 37 da UTI
neonatal do Hospital Universitário e 16 recém–nascidos do Hospital São
Lucas. Registros individuais, com os dados completos de cada paciente,
estão no anexo A.
A caracterização da população estudada quanto ao peso de
nascimento, à idade gestacional, à adequação do crescimento intra-uterino,
à ocorrência de pontuação do boletim de Apgar igual ou abaixo de três com
um e cinco minutos de vida, ao sexo e à via do parto, está nas tabelas 1 e 2.
Outras características relacionadas a fatores de risco para infecção e
estresse oxidativo estão na tabela 3.
Tabela 1 – Peso e idade gestacional na população estudada.
Característica
Peso ao nascer (g)
Idade gestacional (semanas)

Mediana

Média

DP

Amplitude

1420

1369

249,11

800 -1725

31

30

2,07

26 -34
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Tabela 2- Características da população estudada.
Característica

(n)

Freqüência
(%)

AIG
PIG
GIG

38
13
02

71,7
24,5
3,8

Apgar 1’ < 3
Apgar 5’ < 3

6
2

11,3
3,8

Sexo masculino
Sexo feminino

23
30

43,4
56,6

Parto operatório
Parto vaginal

35
18

66
34

AIG, PIG, GIG: adequado, pequeno ou grande para a idade gestacional

Tabela 3 – Características da população estudada.
Característica

(n)

Freqüência
(%)

Gemelaridade

11

20,8

Corticoide antenatal

19

35,9

Febre materna

03

5,8

Ruptura de membrana > 18 h

07

13,2

Doença hemolítica

0

0

Nutrição parenteral

42

79,2

Acesso venoso central

41

77,4

Assistência ventilatória

24

45,3

Uso de O2 > 40%

25

47,2

Fototerapia

43

81,1
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Sepse confirmada por hemocultura foi identificada em 24 pacientes
(45,3%).Os microorganismos identificados estão descritos na tabela 4. Em
um paciente foram isoladas bactérias de duas diferentes espécies. Foram 12
(22,6%) os pacientes que receberam diagnóstico de sepse clínica,
perfazendo 36 pacientes (67,9%) com sepse em qualquer de suas formas
(total de casos de sepse). Sepse de evolução grave foi diagnosticada em 21
pacientes (39,6%): 16 (30.2%) com choque séptico, 9 (17%) com meningite
e 11 pacientes (20,7%) faleceram por sepse. A soma desses três últimos
percentuais ultrapassa o percentual de pacientes com sepse de evolução
grave, pois muitos pacientes apresentaram mais de um critério de sepse
grave.

Tabela 4 - Microorganismos identificados nas hemoculturas de
pacientes com sepse.
n

%

Staphylococcus coagulase-negativos

06

24

Staphylococcos aureus

05

20

Klebsiella sp

04

16

Escherichia coli

04

16

Pseudomonas

02

08

Acynetobacter

02

08

Enterobacter

01

04

Candida

01

04

Total

25

100
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A tabela 5 mostra a comparação dos valores médios de bilirrubina
total entre os pacientes que vieram a apresentar qualquer forma de sepse
durante o período do estudo e os pacientes que evoluíram sem sepse, nas
diversas situações previstas no protocolo da pesquisa.

Tabela 5 - Diferenças entre as médias dos valores de bilirrubina total
(BT) nos 36 pacientes que desenvolveram sepse (confirmada e provável)
e nos 17 pacientes que não desenvolveram sepse.
Bilirrubina total
(BT)
Ao nascimento
Com sepse
Sem sepse
Com 3 dias
Com sepse
Sem sepse
Com 7 dias
Com sepse
Sem sepse
Com 14 dias
Com sepse
Sem sepse
Valor máximo
Com sepse
Sem sepse
Área sob a curva
Com sepse
Sem sepse

Presença ou
ausência
de sepse (n)

Média
BT mg/dL (DP)

p*

33
17

3,24 (1,11)
3,86 (1,59)

0,117

35
17

10,13 (3,02)
12,95 (2,75)

0,0021

29
15

5,74
8,39

(2.64)
(2,38)

0,0023

21
15

3,65
5,83

(3,02)
(2,55)

0,029

36
17

10,23 (2,86)
13,06 (2,67)

0,0012

17
14

7,23 (2,48)
10,86 (2,10)

0,0002

* = pelo teste “t” de Student

Pode-se observar que houve diferença estatisticamente significante
entre os grupos com sepse e sem sepse, nas comparações feitas com três
dias, com sete dias, com 14 dias, com o valor máximo de bilirrubina e com a
área sob a curva bilirrubina/idade. Por outro lado, não houve diferença
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estatisticamente significante entre as médias de bilirrubina total do grupo
com sepse e do grupo sem sepse nas medidas realizadas ao nascimento.
A tabela 6 apresenta os resultados da comparação da média dos
níveis de bilirrubina total entre os pacientes que apresentaram sepse
confirmada por hemocultura e os pacientes que não apresentaram sepse,
nas diversas situações previstas no protocolo do estudo.

Tabela 6 - Diferenças entre as médias dos valores de bilirrubina
Total (BT) nos 24 pacientes que desenvolveram sepse confirmada
por hemocultura e nos 17 pacientes que não desenvolveram sepse.
Bilirrubina total
(BT)
Ao nascimento
Com sepse
Sem sepse
Com 3 dias
Com sepse
Sem sepse
Com 7 dias
Com sepse
Sem sepse
Com 14 dias
Com sepse
Sem sepse
Valor máximo
Com sepse
Sem sepse
Área sob a curva
Com sepse
Sem sepse

Presença ou
ausência
de sepse (n)

Média
BT mg/dL (DP)

p*

22
17

3,21 (1,15)
3,86 (1,59)

0,15

23
17

9,64 (2,96)
12,95 (2,75)

0,0009

20
15

5,89 (2,91)
8,39 (2,38)

0,01

16
15

3,03 (2,45)
5,83 ( 2,55)

0,004

24
17

9,65 (2,90)
13,06 (2,67)

0,0004

13
14

7,16 (2,73)
10,86 (2,10)

0,0006

* = pelo teste “t” de Student

Aqui também se observa que a diferença entre as médias dos valores
de bilirrubina total foi estatisticamente significante com três dias, com sete
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dias, com 14 dias, com o valor máximo de bilirrubina e com a área sob a
curva bilirrubina/idade; e não foi significante no exame realizado ao
nascimento.
A tabela 7 mostra a comparação da média das bilirrubinas entre os
pacientes com diagnóstico de sepse grave e os pacientes sem sepse.

Tabela 7 - Diferenças entre as médias dos valores de bilirrubina
Total (BT) nos 21 pacientes que desenvolveram sepse grave
(com choque, meningite ou óbito) e nos 17 pacientes que não
desenvolveram sepse.
Bilirrubina total
(BT)

Média
Presença ou
BT mg/dL (DP)
ausência
de sepse (n)

p*

Ao nascimento
Sepse grave
Sem sepse

19
17

3,58 (1,25)
3,86 (1,59)

0,57

Com 3 dias
Sepse grave
Sem sepse

20
17

9,90 (3,35)
12,95 (2,75)

0,005

Com 7 dias
Sepse grave
Sem sepse

15
15

5,69 ( 2,21)
8,39 (2,38)

0,003

Com 14 dias
Sepse grave
Sem sepse

09
15

3,58 (3,32)
5,83 (2,55)

0,075

Valor máximo
Sepse grave
Sem sepse

21
17

9,95 (3,20)
13,06 (2,67)

0,003

Área sob a curva
Sepse grave
Sem sepse

6
14

7,29 (2,20)
10,86 (2,10)

0,003

* = pelo teste “t” de Student
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Aqui verifica-se que a diferença da média das bilirrubinas no grupo
com sepse grave e no grupo sem sepse é estatisticamente significante com
três dias, com sete dias, com o valor máximo de bilirrubina e com a área sob
a curva e não foi significante nas medidas ao nascimento e com 14 dias.
Nas tabelas 8, 9 e 10 temos a comparação da média das bilirrubinas
entre os pacientes que não desenvolveram sepse e os pacientes que
apresentaram cada um dos três componentes da sepse grave: choque,
meningite ou óbito por sepse.
Tabela 8 - Diferenças entre as médias dos valores de bilirrubina
total nos 16 pacientes que desenvolveram choque séptico e nos
17 pacientes que não desenvolveram sepse.
Bilirrubina total
(BT)

Presença ou
ausência
de sepse (n)

Média (DP)

p*

Ao nascimento
Choque séptico
Sem sepse

16
17

3,49 (1,21)
3,86 (1,59)

0,45

Com 3 dias
Choque séptico
Sem sepse

15
17

9,54 (3,50)
12,95 (2,75)

0,004

Com 7 dias
Choque séptico
Sem sepse

12
15

5,58 (2,15)
8,39 (2,38)

0,004

Com 14 dias
Choque séptico
Sem sepse

5
15

4,31 (4,27)
5,83 (2,55)

0,34

16
17

9,57 (3,32)
13,06 (2,67)

0,002

5
14

7,09 (2,41)
10,86 (2,10)

0,004

Valor máximo
Choque séptico
Sem sepse
Área sob a curva
Choque séptico
Sem sepse

* = pelo teste “t” de Student
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Tabela 9 - Diferenças entre as médias dos valores de bilirrubina total
nos 09 pacientes que desenvolveram sepse com meningite e nos 17
pacientes que não desenvolveram sepse.
Bilirrubina total
(BT)

Presença ou
ausência
de sepse (n)

Média (DP)

p*

Ao nascimento
Sepse c/ meningite
Sem sepse

7
17

3,76 (1,54)
3,86 (1,59)

0,89

Com 3 dias
Sepse c/ meningite
Sem sepse

9
17

10,18 (1,99)
12,95 (2,75)

0,01

Com 7 dias
Sepse c/ meningite
Sem sepse

8
15

4,69 ( 2,39)
8,39 (2,38)

0,002

Com 14 dias
Sepse c/ meningite
Sem sepse

6
15

2,53 (1,59)
5,83 ( 2,55)

0,005

Sepse c/ meningite
Sem sepse

9
17

10,27 (1,91)
13,06 (2,67)

0,01

Área sob a curva
Sepse c/ meningite
Sem sepse

3
14

6,27 (2,38)
10,86(2,10)

0,004

Valor máximo

* = pelo teste “t” de Student
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Tabela 10 - Diferenças entre as médias dos valores de bilirrubina
total nos 11 pacientes que foram a óbito devido à sepse e nos 17
pacientes que não desenvolveram sepse.
Bilirrubina Total
(BT)

Presença ou
ausência
de sepse (n)

Média (DP)

p*

Ao nascimento
Óbito por sepse
Sem sepse

11
17

3,49 (0,94)
3,86 (1,59)

0,49

Com 3 dias
Óbito por sepse
Sem sepse

10
17

10,42 (4,15)
12,95 (2,75)

0,067

Com 7 dias
Óbito por sepse
Sem sepse

6
15

6,21 ( 1,98)
8,39 (2,38)

0,063

Com 14 dias
Óbito por sepse
Sem sepse

0
15

______

_____

Valor máximo
Óbito por sepse
Sem sepse

11
17

10,0 (4,17)
13,06 (2,67)

0,025

Área sob a curva
Óbito por sepse
Sem sepse

0
14

______

_____

* = pelo teste “t” de Student

Em relação à ocorrência de choque séptico (tabela 8), observa-se que
houve diferença estatisticamente significante nas medidas de bilirrubina
realizadas com três dias, com sete dias, com o valor máximo de bilirrubina e
com a área sob a curva; e a diferença não foi significante nas medidas
realizadas ao nascimento e com 14 dias. Nos pacientes que apresentaram
sepse acompanhada de meningite (tabela 9), as diferenças foram
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estatisticamente significantes em todas as situações, exceto nas medidas ao
nascimento. Nos pacientes que vieram a falecer por sepse (tabela 10),
encontramos diferença estatisticamente significante na comparação com os
valores máximos de bilirrubina, e não houve significância nas comparações
realizadas com as medidas obtidas ao nascimento, com três dias e com sete
dias de vida. As comparações não puderam ser realizadas com 14 dias de
vida e com a área sob a curva.
Com os resultados dos valores de bilirrubina obtidos com três dias de
vida nas comparações entre pacientes com sepse confirmada por
hemocultura e pacientes sem sepse, foi construída curva ROC (Receiving
Operating Characteristic). (Figura 1).

Figura 1 - Curva ROC: identificação do ponto de inflexão (valor de
corte da bilirrubina).
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O ponto de inflexão da curva ocorreu no paciente com nível sérico de
bilirrubina situado em 9,8mg/dL. Esse foi o ponto de corte utilizado para
separar a amostra em dois grupos: pacientes com bilirrubina total com três
dias de vida abaixo de 9,8mg/dL (grupo não exposto) e aqueles com BT com
três dias de vida acima de 9,8mg/dL (grupo exposto). Os dois grupos somam
52 pacientes, pois não houve medida de bilirrubina com três dias de vida em
um recém-nascido.
A comparação entre os dois grupos quanto à suas características, é
mostrada nas tabelas 11, 12 e 13. Houve diferença estatisticamente
significante entre os dois grupos em relação ao peso de nascimento; com o
grupo exposto apresentando maior peso que o não exposto. Não houve
diferença significante em relação a nenhuma outra característica avaliada.

Tabela 11 – Peso de nascimento e idade gestacional: comparação entre
grupo exposto e não exposto a níveis de bilirrubina com 3 dias > 10 mg/dL.

Peso ao nascer (g)
exposto (31)
ñ exposto (21)
Idade gestacional (sem)
exposto (31)
ñ exposto (21)
*: pelo teste “t” de Student,
ñ exposto:não exposto

Mediana

Média

DP

Amplitude

p*

1485
1315

1444
1255

214
264

845 - 1705
800 - 1725

0,007

32
30

31,1
30,2

1.97
2,17

27 - 34
26 - 34

0,12

RESULTADOS - 41

Tabela 12 – Características da população estudada:
comparação entre grupo exposto e não exposto a níveis de
bilirrubina com 3 dias > 10mg/dL.
n

Freqüência
(%)

p*

exposto (31)
ñ exposto (21)

24
13

77,4
61,9

0,23

exposto (31)
ñ exposto (21)

6
7

19,3
33,3

0,25

exposto (31)
ñ exposto (21)

1
1

3,2
4,7

0,26

Apgar 1’ < 3
exposto (31)
ñ exposto (21)

4
2

12,9
9,5

0,95

Apgar 5’ < 3
exposto (31)
ñ exposto (21)

2
0

6,5
0

0,35

Sexo Masculino
exposto (31)
ñ exposto (21)

14
9

45,2
42,9

0,87

Sexo Feminino
exposto (31)
ñ exposto (21)

17
12

54,8
57,1

0,87

Parto Vaginal
exposto (31)
ñ exposto (21)

8
10

25,8
47,6

0,10

Parto operatório
exposto (31)
ñ exposto (21)

23
11

74,2
52,4

0,10

AIG

PIG

GIG

* : χ2
ñ exposto:não exposto
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Tabela 13 – Características da população estudada: comparação entre
grupo exposto e não exposto a níveis de bilirrubina com 3 dias >
10mg/dL.
n

Freqüência
(%)

p*

Gemelaridade
exposto (31)
ñ exposto(21)

6
4

19,4
19,0

0,74

Corticóide Antenatal
exposto (31)
ñ exposto(21)

10
8

32,2
38,1

0,66

Febre Materna
exposto (31)
ñ exposto(21)

2
1

6,5
4,8

0,73

Ruptura de membrana > 18 h
exposto (31)
ñ exposto(21)

4
2

12,9
9,5

0,95
____

Doença hemolítica
exposto (31)
ñ exposto(21)

0
0

0
0

Nutrição parenteral
exposto (31)
ñ exposto (21)

23
19

74,2
90,5

0,27

Uso de O2 > 40%
exposto (31)
ñ exposto(21)

13
12

41,9
57,1

0,28

Assistência ventilatória
exposto (31)
ñ exposto(21)

11
12

35,5
57,1

0,12

Acesso venoso central
exposto (31)
ñ exposto(21)

21
19

67,7
90,5

0,12

Fototerapia
exposto (31)
ñ exposto(21)

27
16

87,1
76,2

0,52

* : χ2
ñ exposto:não exposto
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As tabelas 14, 15 e 16 mostram a comparação entre o grupo exposto
e não exposto, bem como os Riscos Relativos com os respectivos intervalos
de confiança de 95%, para o total de casos de sepse, para os casos de
sepse confirmada por hemocultura e para aqueles com diagnóstico de sepse
grave. As tabelas 17, 18 e 19 mostram o mesmo estudo estatístico para
cada um dos três componentes de sepse grave (choque, meningite e óbito).
Tabela 14 - Total de casos de sepse: comparação entre
pacientes expostos a níveis de bilirrubina com 3 dias >
10mg/dL e pacientes não expostos.
Com sepse
n

Sem sepse
n

BT > 10mg/dL

16

15

BT < 10mg/dL

19

02

RR= 0,57 (IC 95%
p=0,003

0,39 – 0,82)

Tabela 15 - Sepse confirmada por hemocultura: comparação
entre pacientes expostos a níveis de bilirrubina com
3 dias > 10mg/dL e pacientes não expostos.
Com sepse
(Hemocultura)
n

Sem sepse

BT > 10mg/dL

08

15

BT < 10mg/dL

15

02

RR= 0,39 (IC 95% 0,22 – 0,71)
p=0,0008

n
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Tabela 16 - Sepse grave (com choque, meningite ou óbito
por sepse): comparação entre pacientes expostos a níveis de
bilirrubina com 3 dias > 10mg/dL e pacientes não expostos.
Sepse grave
n

Sem sepse
n

BT > 10mg/dL

09

15

BT < 10mg/dL

11

02

RR= 0,44 (IC 95% 0,25 – 0,78)
p=0,007

Tabela 17 - Sepse grave (choque séptico): comparação
entre pacientes expostos a níveis de bilirrubina com 3
dias > 10mg/dL e pacientes não expostos.
Sepse c/ choque
n

Sem sepse
n

BT > 10mg/dL

06

15

BT < 10mg/dL

09

02

RR= 0,35
p= 0,005

(IC 95% 0,17 – 0,73)
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TABELA 18 - Sepse grave (meningite): comparação entre
pacientes expostos a níveis de bilirrubina com 3
dias > 10mg/dL e pacientes não expostos.
Sepse c/ meningite
n

Sem sepse
n

BT > 10mg/dL

04

15

BT < 10mg/dL

05

02

RR= 0,29 (IC 95% 0,11 – 0,79)
p =0,02

Tabela 19 - Sepse grave (óbitos): comparação entre
pacientes expostos a níveis de bilirrubina com 3 dias >
10mg/dL e pacientes não expostos.
Sepse c/ óbito
n

Sem sepse
n

BT > 10mg/dL

06

15

BT < 10mg/dL

04

02

RR= 0,43 (IC 95% 0,18 –1,04)
p= 0,11
A determinação do Risco Relativo (RR), com os respectivos intervalos
de confiança de 95% (IC 95%) para a comparação dos dois grupos (exposto
e não exposto), mostrou que houve diferença estatisticamente significante,
considerando-se o total de casos de sepse (tabela 14), bem como
considerando apenas os casos de sepse confirmada por hemocultura (tabela
15). As diferenças foram também estatisticamente significantes para sepse
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grave (tabela 16) e para dois de seus componentes: sepse acompanhada de
choque (tabela 17) e sepse com meningite (tabela 18). Por outro lado, a
diferença não atingiu significância estatística na comparação com os casos
de óbito por sepse (tabela 19).
As duas curvas padrão apresentadas na figura 2 (pacientes com
sepse e pacientes sem sepse) apresentaram desenho semelhante, com
valores inicialmente baixos, subindo até atingir um pico com três dias de
vida; e, a partir daí, valores decrescentes até o décimo quarto dia de vida.
Houve diferença estatisticamente significante entre as áreas das duas
curvas analisadas, com a curva dos pacientes sem sepse apresentando área
maior.
Figura 2 - Curvas padrão bilirrubina/idade em dias pacientes com e
sem sepse.

14

Y Axissérica
Title ( mg/dL)
Bilirrubina

13

com sepse
sem sepse

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1,0

0

1,5

2,0

3

2,5

X axis title

3,0

7

3,5

4,0

14

Idade (dias)

Área sob a curva pacientes com sepse (n=24) : 18,515
Área sob a curva pacientes sem sepse (n=17) : 26,185
p=0,0071
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A correlação entre os valores máximos de bilirrubina total e da
carbonil proteína para cada paciente, é mostrada na figura 3.

Figura 3- Correlação carbonil proteína/ bilirrubina (33 pacientes).
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A correlação (Pearson) entre os valores máximos de carbonil proteína
e de bilirrubina para cada paciente (figura 3), apresentou valor negativo e
estatisticamente significante, com r= -0,41 e p=0,016.
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A tabela 20 mostra as comparações dos níveis máximos da carbonil
proteína entre os pacientes sem sepse e pacientes com as diversas formas
de sepse analisadas.

Tabela 20 – Comparação dos níveis máximos de carbonil proteína
entre os pacientes com as diversas formas de sepse e pacientes sem
sepse.
Presença ou
ausência de
sepse
(n)

CP máxima
nmol/mg prot. (DP)

Sepse total

21

0,47 (0,34)

0,31

Sepse grave

9

0,45 (0,27)

0,41

Sem Sepse
Sepse confirmada
Sepse c/ choque

Sepse c/ meningite

13

15
6

4

0,36 (0,21)
0,48 (0,36)

0,54 (0,29)

0,46 (0,34)

p*

0,33

0,15

0,49

Óbito p/ sepse
2
0,24 (0,07)
0,41
* = pelo teste “t” de Student, comparação com pacientes sem sepse

Os resultados, apresentados na tabela 20 mostram que não houve
significância estatística nas comparações dos níveis máximos da CP entre
os pacientes sem sepse com os de nenhuma das formas de sepse
estudadas.

9 DISCUSSÃO
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Atingimos ao final do estudo uma amostragem de 53 pacientes,
número superior ao de 43 pacientes, calculado como mínimo para se
conseguir detectar uma diferença de pelo menos 15%, estimando-se uma
prevalência da sepse de 47% (Stoll et al., 1996a; Stoll et al., 1996b)
A prevalência de sepse encontrada neste estudo (68%) está de
acordo com os valores encontrados em estudo multicêntrico brasileiro, em
que foram detectados números de até 82% (Leone et al, 2001). Os agentes
etiológicos encontrados nos casos de sepse confirmada por hemocultura
coincidem com os dados da literatura, com predomínio dos estafilococos
seguidos das bactérias gram negativas, notadamente a Klebsiella e a
Escherichia coli (Stoll et al., 1996a; Stoll et al., 1996b; Machado et al.,2001;
Cezario et al., 2004).
As comparações entre a média dos valores de bilirrubina dos
pacientes que apresentaram sepse e os que não a apresentaram, em cada
uma das três situações analisadas (total de casos de sepse, sepse
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diagnosticada por hemocultura, e sepse grave), mostraram diferenças
estatisticamente significantes na maioria das análises; os pacientes sem
sepse apresentaram médias significantemente maiores de bilirrubina sérica
com três dias de vida, com sete dias, com quatorze dias, como também nas
comparações com o valor máximo de bilirrubina e com a área sob a curva
bilirrubina/idade em dias. Os resultados estatísticos mais significativos
ocorreram nas análises realizadas com 3 dias de vida, com os valores
máximos de bilirrubina e com a área sob a curva, todos com p<.0,01.
Quando observamos as comparações nessas três situações, utilizando o
diagnóstico de sepse confirmada por hemocultura, a significância estatística
é ainda maior com p<0,001. Esses resultados mostram, de forma clara que
pacientes sem sepse tiveram maiores níveis de bilirrubina naqueles
momentos.

Por outro lado, as diferenças dos níveis de bilirrubina entre

pacientes com e sem sepse não foram estatisticamente significantes nas
comparações realizadas ao nascimento para todas as formas de sepse
analisadas, e com 14 dias para sepse grave.
Quando cada um dos componentes da sepse grave (meningite,
choque e óbito) foi analisado isoladamente, verificou-se que houve
diferenças estatisticamente significantes na maioria das situações (exceto
nos casos de óbito por sepse em que só houve significância estatística na
comparação feita com o valor máximo de bilirrubina) e novamente falta de
significância ao nascimento em todas as situações (choque, meningite e
óbito). Os resultados estatísticos menos expressivos nessas situações
(componentes da sepse grave) são provavelmente devidos ao pequeno

DISCUSSÃO - 52

número de casos incluídos com cada um daqueles diagnósticos. A falta de
significância estatística encontrada nas comparações realizadas com as
medidas de bilirrubina ao nascimento para todas as formas de sepse e com
14 dias para sepse grave, pode ter ocorrido porque, nesses momentos, a
bilirrubina não estava em nível próximo a 10mg%, que é o valor que se
mostrou protetor neste estudo. Outra possível explicação para a falta de
significância nas análises realizadas ao nascimento é que essas dosagens
tenham sido superestimadas devido a eventuais problemas na coleta de
sangue de cordão, com maior chance de hemólise. Essa hipótese é apoiada
pelo fato de que as médias de bilirrubina ao nascimento, encontradas no
estudo são superiores a 3 mg/dL, quando os valores descritos na literatura
estão entre 1,4 e 1,9 mg/dL (Maisels, 1999).
Construiu-se uma curva ROC, utilizando os valores de bilirrubina com
três dias de vida e considerando a sepse diagnosticada por hemocultura,
pois, com essa associação

ocorreram,

resultados dentre os

mais

relevantes do ponto de vista estatístico. Essa curva apresentou uma inflexão
bem definida no ponto correspondente ao paciente com 9,8 mg/dL de
bilirrubina total, mostrando ser este o valor, a partir do qual há diferença
evidente na ocorrência de sepse. Com essa informação, os pacientes do
estudo foram divididos em dois grupos: um com níveis de bilirrubina de três
dias igual ou maior que 10 mg/dL que foi o valor do primeiro paciente com
bilirrubina maior que 9,8 mg/dL (grupo exposto); e outro com valores de
bilirrubina inferiores a 10 mg/dL (grupo não exposto). Os dois grupos foram
semelhantes quanto às diversas características analisadas, exceto quanto
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ao peso de nascimento, que mostrou uma diferença significante a favor do
grupo exposto. Esse último fato não parece ter influenciado os resultados,
pois não houve diferença entre os grupos na idade gestacional, como
também não houve diferença nos demais fatores de risco infeccioso ou de
estresse oxidativo estudados.
A análise estatística dos dois grupos (exposto ou não exposto a altos
níveis de bilirrubina) em relação à presença de sepse, mostra, por outro
ângulo, uma relação inversa entre níveis de bilirrubina e ocorrência de
sepse. O grupo exposto a maiores níveis de bilirrubina apresentou menos
sepse, com forte significância estatística nas três situações analisadas (total
de casos de sepse, sepse diagnosticada por hemocultura e sepse grave). A
análise de cada componente isolado de sepse grave (choque, meningite e
óbito) só não mostrou significância no caso dos óbitos, em que o intervalo de
confiança de 95% ultrapassou a unidade em alguns centésimos. A análise
estatística dos casos de choque séptico e de meningite encontrou forte
significância, mostrando que, também aqui, maiores níveis de bilirrubina
foram acompanhados de menor ocorrência dessas complicações da sepse.
As curvas padrão bilirrubina/dias de vida, para pacientes com sepse e
pacientes sem sepse, também mostraram resultados semelhantes. Os
valores de todos os pontos da curva de pacientes sem sepse foram maiores
do que os da curva dos pacientes com sepse. . Na curva para pacientes sem
sepse, verificou-se que mesmo a última medida (14 dias) permaneceu mais
elevada, com valor superior ao da medida ao nascimento. A área da curva
dos pacientes sem sepse foi significantemente maior que a de pacientes
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com sepse, mostrando, também aqui, que maiores valores de bilirrubina
seguiram-se de menor ocorrência de sepse.
Esse conjunto de resultados está de acordo com a hipótese do
estudo, de que níveis mais altos de bilirrubina podem proteger o recémnascido da sepse. Esses resultados das análises estatísticas, mostrando
menores níveis de bilirrubina em neonatos com sepse, entretanto, estão em
desacordo com o conceito largamente aceito e difundido de que sepse é
uma das causas de hiperbilirrubinemia. Por outro lado, esses resultados,
além de confirmarem a hipótese do estudo, coincidem com os resultados de
Benaron e Bowen em 1991, e de Hegyi e colaboradores, em 1994, que
mostraram que maior prevalência de doenças relacionadas ao estresse
oxidativo ocorre em pacientes com menores valores de bilirrubina. Esses
resultados estão também de acordo com o estudo de Kumar et al em 2007,
mostrando que recém-nascidos com hiperbilirrubinemia apresentam menos
estresse oxidativo. Concordam também com os de estudos em pacientes
adultos em que níveis mais baixos de bilirrubina se acompanham de maior
prevalência de doenças relacionadas com estresse oxidativo, notadamente
doenças cardiovasculares (Breimer et al, 1995; Vitek et al 2002; Djoussé et
al, 2003; Erdogan et al., 2006). Coincidem também com resultados de
estudos em animais (Ritter et al.,2004) e em humanos adultos (Spies et al
1994) em que a administração de antioxidantes protegeu contra os efeitos
da sepse.
A correlação entre valores do marcador da reação oxidativa, a
carbonil

proteína,

com

os

valores

de

bilirrubina,

foi

negativa

e
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estatisticamente significante, mostrando que pacientes com mais bilirrubina
apresentaram menos estresse oxidativo. Entretanto, a comparação dos
valores máximos de CP, entre os pacientes com sepse e aqueles sem
sepse, mostrou valores menores nos pacientes com as diversas formas de
sepse (exceto nos óbitos por sepse); mas sem alcançar significância
estatística, diferentemente do encontrado por Winterbourn (2000) que
mostrou que, em pacientes adultos, a CP foi um bom marcador do estresse
oxidativo na fase inicial da sepse.
Esses resultados menos significativos nas comparações realizadas
com a carbonil proteína em pacientes com e sem sepse podem ser
explicados, porque a reação oxidativa não foi suficientemente intensa para
ser detectada com o tamanho da amostra, ou porque a CP medida por
ELISA não foi um eficiente marcador da reação oxidativa na sepse neonatal.

5.1 Considerações finais

Em resumo, o conjunto dos resultados do estudo mostrou, com
clareza, uma relação estatisticamente significante entre níveis mais elevados
de bilirrubina e menor incidência e gravidade de sepse neonatal. Mostrou
também uma correlação negativa e significante entre os valores de
bilirrubina e do marcador da reação oxidativa, a carbonil proteína. Esses
resultados indicam que a bilirrubina exerceu um papel protetor contra a
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sepse neonatal e que essa proteção ocorreu por sua ação antioxidante.
Outras evidências apóiam a hipótese da proteção antioxidante conferida pela
bilirrubina, entre elas o reconhecimento da capacidade da biliverdina
redutase de reciclar muito rapidamente a bilirrubina, disponibilizando-a
novamente para sua ação antioxidante (Baranano, 2002; Sedlak et al, 2004).
Ainda apoiando a hipótese que a bilirrubina tem efeito protetor contra
doenças oxidativas, estudos em animais mostram que a infusão ou a
indução da produção de bilirrubina protege eficientemente diversos tecidos
da agressão oxidativa (Dennery et al., 1995; Clark et al, 2000; Hammerman
et al, 2002; Wang et al, 2002; Kato et al, 2003; Gonzales et al, 2006;
Basuroy et al., 2006); e estudos no homem, mostraram que a capacidade
antioxidante do plasma em recém-nascidos depende dos níveis de bilirrubina
(Belanger et al.,1997; Kiely et al., 1999; Wiedeman et al., 2003; Kumar et al.,
2007).

6 CONCLUSÃO
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Por este estudo, a análise das comparações estatísticas entre valores
de bilirrubina em pacientes com e sem sepse e suas complicações, permite
concluir que recém-nascidos prematuros com maiores níveis de bilirrubina
apresentam menor incidência de sepse e que esta, se instalada, cursa com
menor gravidade.
Pode-se também concluir, pela analise da correlação entre os níveis
de bilirrubina e do marcador da reação oxidativa, a carbonil proteína, que
essa proteção ocorreu pelas propriedades antioxidantes da bilirrubina.
Os resultados das comparações dos valores da carbonil proteína
entre os pacientes com e sem sepse, mostrou uma tendência a maiores
valores do marcador nos pacientes sépticos, mas sem alcançar significância
estatística, o que sugere que, neste estudo, a CP não foi um marcador
eficiente do estresse oxidativo na sepse neonatal.

7 ANEXO
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Anexo A - Dados individuais dos pacientes envolvidos no estudo

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica
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HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica
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HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica
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HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica
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HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica
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HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica
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HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica
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HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 68

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM >
18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas
O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4
BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 69

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 70

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 71

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 72

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 73

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 74

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 75

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 76

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 77

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 78

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 79

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 80

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 81

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 82

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 83

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

ANEXO - 84

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo
de bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL
BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias
CP máxima – valor máximo da
carbonil proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica
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HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica

HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica
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HU – Hospital Universitário SL – Hospital São Lucas MAS – masculino FEM – feminino Peso de nascimento em gramas Idade
gestacional em semanas
CES – cesárea NOR – normal
AIG, PIG, GIG – adequado, pequeno ou grande para idade gestacional RPM
> 18H – tempo de ruptura de membranas maior que 18 horas O2 = > 40% - fração inspirada de oxigênio igual ou maior que 0,4 BT nasc –
bilirrubina total ao nascimento em mg/dL BT 3d,7d,14d bilirrubina total com 3, 7 ou 14 dias de vida em mg/dL BT Max – valor máximo de
bilirrubina total entre os quatro momentos em mg/dL BT/ Idade – bilirrubina total/ idade em dias CP máxima – valor máximo da carbonil
proteína em nmol/mg de proteina Sepse Clin – sepse clínica
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