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Resumo 

 

 
Bassi E. Estudo observacional da associação entre momento da 
administração de antimicrobianos e piora de disfunções orgânicas no 
paciente crítico cirúrgico não séptico com suspeita de infecção nosocomial 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 
 
INTRODUÇÃO: Na presença de sepse, choque séptico ou foco infeccioso 

evidente, antimicrobianos devem ser administrados imediatamente. 

Entretanto, poucos estudos avaliaram essa conduta na suspeita de infecção 

sem foco infeccioso evidente e sem sepse. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar se há associação entre postergar a administração de 

antibioticoterapia empírica precoce em pacientes críticos cirúrgicos com 

suspeita de infecção nosocomial, porém sem disfunções orgânicas agudas e 

sem foco óbvio de infecção, com progressão de disfunções orgânicas. 

MÉTODOS: Estudo retrospectivo observacional, incluindo pacientes que 

tiveram culturas coletadas devido a hipótese diagnóstica de infecção 

nosocomial. Grupo Terapia Antimicrobiana Empírica Precoce (GTEP): 

indivíduos que receberam antibióticos com espectro de ação ativo para 

tratamento de infecções nosocomiais em até 24 horas após coleta de 

culturas. Grupo Conservador (GC): pacientes que receberam antibióticos 

somente após 24 horas de coleta de culturas, ou que não receberam 

antimicrobianos. Os principais critérios de exclusão foram: sepse, choque 

séptico ou foco de infecção evidente. O desfecho primário foi composto por: 

aumento da escala SOFA acima de um ponto (sepse); hipotensão, 

hiperlactatemia e uso de vasopressores (choque séptico); ou morte em até 

14 dias após a inclusão. Análise Multivariada foi prevista devido aos 

desbalanços entre os grupos. RESULTADOS: De 2007 admissões na UTI no 

período, 751 apresentaram suspeita de infecção nosocomial e 340 pacientes 

foram elegíveis para inclusão (74% vítimas de trauma). A maior parte das 

exclusões ocorreu devido a sepse (221 pacientes), choque séptico (81 

pacientes) ou foco óbvio de infecção (51 pacientes). Idade, sexo, motivo de 

admissão hospitalar, escala Simplified Acute Physiology Score (SAPS3), 

escala Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), uso de vasopressor 

ou de ventilação mecânica não foram diferentes entre os grupos. No GC, 

57% dos pacientes receberam antibióticos em até 14 dias da inclusão (vs. 

100% no GTEP). O desfecho composto ocorreu em 40% dos indivíduos no 

GC e 56% no GTEP (p<0,01). Análise multivariada evidenciou que a 

principal variável associada ao desfecho primário foi a infecção presumida 

com foco diagnosticado após inclusão (Odds Ratio 2,57; IC95:1,48-4,56; 

p<0,01). Não houve associação entre desfecho primário e o grupo alocado 

(GC ou GTEP). Na subanálise incluindo apenas pacientes com infecção 

confirmada por culturas, o atraso na instituição da antibioticoterapia 
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apropriada teve associação independente com o desfecho primário (Odds 

Ratio 1,16 por dia de atraso; IC95:1,02-1,33; p=0,03). CONCLUSÕES: A 

ausência de antibioticoterapia empírica precoce em pacientes críticos 

cirúrgicos não sépticos com suspeita de infecção nosocomial sem foco 

infeccioso evidente não se associa com aumento da incidência de sepse, 

choque séptico ou óbito em 14 dias. Na subanálise realizada apenas em 

pacientes com infecções confirmadas por cultura, o atraso na administração 

do antibiótico efetivo contra o patógeno isolado esteve associado a piores 

desfechos.  

Descritores: Sepse; Gestão de antimicrobianos; Cuidados críticos; Uso 
excessivo de medicamentos. 
 
  



xiii 

Abstract 

 

 
Bassi E. Observational study on the association between timing of antibiotic 
therapy and worsening organ dysfunctions in non-septic surgical patients 
with suspected nosocomial infection [thesis]. São Paulo: ―Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo‖; 2022. 
 
INTRODUCTION: In patients with sepsis, septic shock or in the presence of 
an obvious source of infection, antibiotics should be promptly administered. 
However, few studies evaluated this approach in suspected infection without 
an obvious source of infection or sepsis. The objective of this study was to 
evaluate if withholding early empiric antibiotic administration in critically ill 
surgical patients with suspected nosocomial infection, but without an obvious 
source of infection or acute organ dysfunctions, is associated with 
detrimental outcomes. METHODS: Retrospective observational study 
including patients who have cultures collected for suspected nosocomial 
infection. Early Empiric Antimicrobial Therapy Group (EEAG): individuals who 
received active antibiotics for nosocomial infection within 24 hours after 
cultures harvesting. Conservative Group (CG): patients who received these 
antibiotics only after 24 hours from culture harvesting or did not receive 
antibiotics at all. Sepsis, septic shock or an obvious source of infection were 
the main exclusion criteria. The primary outcome was composite of an 
increase in SOFA score > one point (sepsis); hypotension, hyperlactatemia 
and use of vasopressor (septic shock); or death within fourteen days after 
inclusion. Multivariate analysis was foreseen due to imbalances between 
groups. RESULTS: From 2007 ICU admissions on databank, 751 had 
suspected nosocomial infection and 340 patients were eligible for inclusion 
(74% trauma patients). Most exclusions were due to sepsis (221 patients), 
septic shock (81 patients) or an obvious source of infection (51 patients). 
Age, gender, the reason for hospital admission, Simplified Acute Physiology 
Score (SAPS 3), Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score and 
use of vasopressors or mechanical ventilation were not different between 
groups. In CG, 57% of patients received antibiotics within 14 days of 
inclusion (vs. 100% on EEAG). The composite primary outcome occurred in 
40% of patients in the CG and 56% in the EEAG, (p<0.01). Presumed 
infection with a source of infection diagnosed after inclusion was the main 
variable associated with the primary outcome in multivariate analysis (Odds 
Ratio 2.57; IC95:1.48-4.56; p<0.01). There was no association between 
primary outcome and group allocation (CG or EEAG). In the subanalysis 
including only patients with confirmed infection (by cultures) delay in initiation 
of adequate antimicrobial therapy had an independent association with the 
primary outcome (Odds Ratio 1.16 per day of delay; IC95: IC95:1.02-1.33; 
p=0.03). CONCLUSIONS: In critically ill non-septic surgical patients with 
suspected nosocomial infection without an obvious source, withholding early 
empiric antibiotic therapy was not associated with an increase in the 
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incidence of sepsis, septic shock or death within 14 days. In the subanalysis 
including only confirmed infection patients, delay in the administration of 
active therapy against the isolated pathogens was associated with worse 
outcomes.  
 
Descriptors: Sepsis; Antimicrobial stewardship; Critical care; Prescription 
drug overuse.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A utilização de antimicrobianos constitui o principal avanço da 

medicina do século XX. Estima-se que houve considerável incremento da 

expectativa de vida dos seres humanos com esse recurso (1). Além do 

tratamento direto anual de milhões de infecções, comumente fatais em 

outros períodos da história, os benefícios indiretos são difíceis de mensurar. 

Áreas como oncologia, cirurgia e transplante de órgãos obtiveram saltos de 

desenvolvimento que somente foram possíveis graças a esses fármacos (1).  

 Apesar disso, dados atuais demonstram que anualmente milhões de 

óbitos são causados ou estão associados a infecções por bactérias 

resistentes a antimicrobianos (2). Para o paciente que recebe antibióticos, 

além do incremento individual do risco de colonização e infecção por esses 

patógenos multirresistentes, há uma outra gama de efeitos colaterais que 

não podem ser negligenciados (3–6). Há uma crescente preocupação de 

autoridades de saúde e gestores públicos de que a indução de resistência 

bacteriana aos antimicrobianos, provocada pelo uso excessivo, pode gerar 

uma catástrofe humanitária e econômica se medidas efetivas não forem 

implementadas (7, 8).  

 Assim, embora os antimicrobianos sejam sustentáculo do modelo de 

medicina moderna, ganha importância progressiva a discussão sobre 

políticas para estimular o uso mais racional deste recurso.  

 Dentre as possíveis estratégias para o uso racional de 

antimicrobianos, as possibilidades são (9): a) Evitar o uso de antibiótico em 

pacientes com risco baixo de infecção; b) Reduzir a duração do ciclo de 

tratamento; e c) Descalonar o antibiótico administrado, ou seja, modificar 

para um fármaco com espectro de ação mais específico e restrito após 

identificação do patógeno causador da infecção. 

O presente estudo propõe-se a contribuir com o campo que se refere 

ao primeiro item desta lista, no grupo de pacientes críticos cirúrgicos com 
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suspeita de infecção nosocomial sem foco de infecção óbvio e sem piora das 

disfunções orgânicas. 

Múltiplos fatores concorrem com o estado inflamatório, catabólico e de 

disfunções orgânicas que mimetiza processo infeccioso nessa população, 

em especial o próprio trauma e/ou a cirurgia que motivaram a internação na 

Unidade de Terapia Intensiva. Assim, o diagnóstico rápido e preciso de 

infecção nosocomial é extremamente desafiador (10,11). Muitas vezes, a 

presença destes fatores confundidores induz a prescrição empírica e 

precoce de antimicrobianos, sem que haja evidência objetiva de infecção. 

Qualquer estratégia para administração racional de antimicrobianos 

deve pressupor que o tratamento será iniciado ou mantido sempre que o 

benefício suplantar o risco para os pacientes (12). Especulamos que a 

avaliação de desfechos das estratégias que permitam elucidar o diagnóstico 

antes da administração empírica de antimicrobianos, em pacientes cirúrgicos 

não sépticos com sinais de inflamação sistêmica, porém sem foco evidente 

de infecção, é passo necessário para reduzir a utilização excessiva de 

antibióticos e seus potenciais efeitos deletérios, mantendo a segurança ao 

paciente.  

 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo primário do presente estudo foi avaliar se postergar a 

administração empírica de antibióticos no paciente crítico cirúrgico sem 

disfunção orgânica aguda (não séptico) com suspeita de infecção 

nosocomial sem foco evidente estaria associado a piora de disfunções 

orgânicas. A piora de disfunções orgânicas no presente estudo foi definida 

como desfecho composto: aumento da escala Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA) acima de um ponto (sepse); ou surgimento de 

hipotensão, hiperlactatemia e necessidade de vasopressores (choque 

séptico) (13); ou morte em até 14 dias após a inclusão.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Até 1992, termos como ―sepse‖, ―sépsis‖, ―septicemia‖ e ―infecção 

generalizada‖ eram utilizados de forma intercambiável. A partir desta data, 

surgiu a primeira definição internacional de sepse, e esse consenso foi 

capaz de unificar as definições previamente utilizadas (14): 

 

Tabela 1 - Primeira padronização para definição de Sepse, 1992 

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS)  

Pode ser gerada por infecção ou não. 

Definida como ≥ 2 dos seguintes:  

Temperatura corporal > 38°C ou < 36°C 

Frequência Cardíaca > 90 batimentos por minuto 

Frequência Respiratória > 20 incursões por minuto ou PaCO2 < 32 mmHg 

Leucograma com >12000 ou < 4000 células/mm
3
; ou > 10% de neutrófilos imaturos. 

Sepse 

SIRS desencadeada por infecção (documentada ou suspeita). 

Sepse grave  

Sepse associada com disfunção orgânica. 

Choque Séptico 

Hipotensão mantida ou necessidade de inotrópicos/vasopressores a despeito de 
ressuscitação volêmica adequada, associada a sinais de hipoperfusão orgânica no 
paciente com infecção suspeita ou documentada. 

Legenda Tabela 1 

Primeira definição padronizada de Sepse 
(14)

. 

 
 

Uma atualização das definições ocorreu em 2003. Esta atualização, 

em essência, não alterava de forma relevante os conceitos originalmente 

propostos ou a categorização da gravidade do processo infeccioso em 

sepse, sepse grave e choque séptico, mas expandia o número de sinais e 

sintomas que poderia estar associado a sepse (Figura 1) (15). 

Com definições internacionais amplamente utilizadas, houve um salto 

na produção científica sobre o tema e surgimento de diretrizes internacionais 

para manejo de sepse. A diretriz elaborada pela Surviving Sepsis Campaign 
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(SSC) ganhou destaque e orientava, já na sua primeira edição em 2004, 

―administração precoce de antibióticos de amplo espectro‖ (16).  

A atualização mais recente de 2021 da SSC manteve orientação 

semelhante nesta situação, em seu resumo de recomendações: ―para 

pacientes adultos com possível choque séptico ou alta probabilidade de 

sepse, nós recomendamos a administração imediata de antimicrobianos, 

idealmente dentro da primeira hora após o diagnóstico‖ (17). 

Esta recomendação baseia-se amplamente em estudos 

observacionais de pacientes com sepse grave e choque séptico. No caso do 

choque séptico, o estudo de Kumar et al. causou grande impacto (18). Este 

estudo retrospectivo de 2006 envolveu 2.154 pacientes, e encontrou uma 

associação entre retardo na administração de antibioticoterapia e aumento 

de mortalidade hospitalar nos pacientes com choque séptico. Cada hora de 

atraso na administração de antibióticos esteve associada a um incremento 

de mortalidade de 7,6%.  

Ferrer et al. incluíram 17.990 pacientes com sepse grave ou choque 

séptico em estudo retrospectivo e encontraram novamente associação entre 

atraso no início da antibioticoterapia e mortalidade hospitalar com estimativa 

de incremento de mortalidade da ordem de 50% com atraso de seis horas na 

administração de antibioticoterapia. Digno de nota que mais de 80% dos 

pacientes no estudo apresentavam disfunção cardiovascular aguda, 

denotando amostra representativa principalmente de choque séptico (19).  

Em 2017, Seymour et al. incluíram em seu estudo retrospectivo 

49.331 pacientes com sepse grave ou choque séptico de origem 

comunitária. Novamente foi encontrada uma correlação independente entre 

aumento do tempo para administração de antibióticos e mortalidade 

hospitalar (odds ratio 1,04 para cada hora no atraso no início da terapia) (20).  

Evidências com pacientes estáveis do ponto de vista hemodinâmico, 

porém com outras disfunções orgânicas agudas (―sepse grave‖, segundo as 

diretrizes internacionais de 1992 e 2003), também indicam que o atraso na 

antibioticoterapia está relacionado a piores desfechos. Whiles et al., em 

estudo retrospectivo envolvendo 3.929 pacientes com sepse grave, 
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encontraram associação relevante entre atraso na antibioticoterapia e 

progressão para choque séptico. Os autores estimaram que, para cada hora 

de atraso na administração de antimicrobianos, o risco da progressão de 

sepse grave para choque séptico aumentava em 8% (21). 

Liu et al. em estudo com 35.000 pacientes, novamente com desenho 

retrospectivo e considerando os critérios de sepse de 1992/2003, 

encontraram associação entre cada hora no atraso de antibioticoterapia e 

incremento de mortalidade hospitalar para pacientes com sepse, sepse 

grave ou choque séptico (22).  

Portanto, a associação entre retardo na administração de 

antimicrobianos e piores desfechos em pacientes com infecção e disfunção 

orgânica aguda ou choque séptico tem forte apelo fisiopatológico e respaldo 

em grande número de estudos observacionais. 

Entretanto, no paciente com infecção possível, porém não confirmada, 

e na ausência de disfunção orgânica e de choque séptico, essa correlação já 

é discutível. Liu et al. encontraram esta associação em sua subanálise com 

12.122 pacientes que não preenchiam critérios para sepse grave ou choque 

séptico, no estudo já descrito acima (22). Contudo, no estudo de Seymour et 

al., em uma subanálise de 32.610 pacientes que não necessitaram de 

vasopressor, não houve associação estatisticamente significante entre 

atraso de antibioticoterapia e incremento de mortalidade (20).  

Em algumas circunstâncias específicas, mesmo o resultado contrário 

já foi descrito. Em um estudo do tipo pré/pós com duzentos e um doentes 

críticos cirúrgicos com suspeita de infecção nosocomial sem choque séptico, 

Hranjec et al. encontraram redução de mortalidade com estratégia 

conservadora (23). A estratégia consistia basicamente em aguardar 

confirmação laboratorial antes de iniciar antibióticos, se o paciente estivesse 

estável do ponto de vista hemodinâmico.  

A administração de antimicrobianos de largo espectro não deve ser 

considerada inócua (4, 9). Além de efeitos colaterais sistêmicos (3), a utilização 

de antibióticos está associada a aumento significativo na colonização e 

infecção por bactérias multirresistentes, com alta morbidade associada. A 
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chance de colonização por enterobactérias resistentes a carbapenêmicos 

em pacientes expostos a antibióticos é cinco vezes maior do que em 

indivíduos sem exposição (2, 24). Essa colonização pode durar meses (25), e a 

mortalidade por infecções causadas por agentes multirresistentes pode ser 

extremamente elevada (26).  

Outro efeito colateral do uso de antibióticos é a disfunção da 

microbiota. A disfunção da microbiota está associada a aumento de risco de 

sepse subsequente ao uso de antimicrobianos, de forma proporcional à 

duração do uso e ao espectro de ação (4). Pacientes que usam antibióticos 

de amplo espectro têm risco aumentado de desenvolverem novas infecções, 

e estas podem ser causadas por agentes multirresistentes pela seleção 

induzida. 

Além dos efeitos individuais, a utilização em excesso de 

antimicrobianos também favorece a seleção de bactérias multirresistentes no 

ambiente hospitalar (27). De um ponto de vista mais amplo, a resistência 

bacteriana aos antimicrobianos, induzida pelo seu uso excessivo ou 

inadequado, é considerada uma ameaça global à saúde coletiva (2, 28). 

Apesar disso, mesmo em doentes sem sepse e sem choque séptico, 

frequentemente a administração de antimicrobianos ocorre sem evidência 

objetiva de foco infeccioso. Isso pode ser corroborado pelo fato de que a 

maior parte do uso terapêutico de antibióticos em pacientes internados 

ocorre na ausência de infecção confirmada (9, 29, 30). Na prática clínica, o 

raciocínio do ―the sooner, the better‖ não se restringe somente a população 

com sepse ou choque séptico, originalmente incluída nas diretrizes do SSC.  

Esta conduta decorre principalmente da convicção de que a 

administração precoce de antimicrobianos é capaz de prevenir a 

deterioração do paciente estável para sepse ou choque séptico. Outra 

possível motivação refere-se ao receio de litígio, caso a administração de 

antibióticos não seja feita de forma imediata na suspeita de infecção (31, 32).  

Há ainda a dificuldade de se estabelecer o diagnóstico rápido e 

preciso de infecção em alguns cenários. A presunção de presença de 

infecção com base nos critérios propostos de SIRS (14) é falha. Estes 
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critérios carecem de especificidade no diagnóstico de infecção, pelo fato de 

que outras etiologias podem levar a estas mesmas manifestações clínicas. A 

falta de especificidade dos critérios de SIRS para infecção mostra-se 

especialmente problemática em pacientes cirúrgicos e traumatizados. Nos 

pacientes críticos vítimas de trauma, a incidência de SIRS chega a 91% na 

primeira semana após o trauma (33). Nos pacientes críticos cirúrgicos, 49% 

apresentam SIRS no primeiro dia de UTI (34).  

Mas também em amostra geral de internados em enfermaria, a 

prevalência de SIRS é extremamente elevada, com metade dos pacientes 

preenchendo critérios durante a estadia hospitalar. Ao longo dos dias 

consecutivos de internação, a prevalência de SIRS aumenta 

progressivamente neste grupo, chegando a 80% no sétimo dia (35). 

Além das questões referentes à especificidade, há também problema 

de sensibilidade. Em estudo com 109.663 pacientes críticos com infecção e 

disfunção orgânica e, portanto, com sepse grave (de acordo com as 

definições correntes à época), 12% não preencheram critérios para SIRS (36). 

Com as limitações acima descritas com critérios baseados em SIRS, 

novas definições de sepse foram estabelecidas em 2016 (37). Os critérios 

propostos - Sepsis 3.0 - têm como base o Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA) (38) para pacientes críticos e o quick SOFA (qSOFA) 

para pacientes fora da UTI. Esses critérios foram escolhidos devido à sua 

maior acurácia que SIRS para desfechos clínicos relevantes (13) (Figura 1).  
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Figura 1 - Diferentes definições de sepse e choque séptico  

 
Legenda Figura 1 
 
1) SIRS: Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica – 2 ou mais dos critérios descritos 

na Tabela 1 
(14)

. 
2) A lista inclui 24 sinais e sintomas, e a sepse é definida como infecção associada a 

alguns desses sintomas 
(15)

. 
3)  SOFA: Sequential Organ Failure Assessment (SOFA). A escala de SOFA é descrita na 

Tabela 2 
(37, 38)

.  
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Tabela 2 - Escala de Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)  

Componente 0 ponto 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 

Neurológico
*
 ECG 15  ECG 13-14  ECG 10-12  ECG 6-9  ECG <6  

Respiratório
**
 Relação 

pO2/FiO2  

≥ 400  

Relação 
pO2/FiO2  

< 400 

Relação 
pO2/FiO2  

< 300 

Relação 
pO2/FiO2  

<200 

e em 
ventilação 
mecânica 

Relação 
pO2/FiO2  

<100 

e em 
ventilação 
mecânica 

Cardiovascular 

Pressão Arterial 
Média ou uso de 
vasopressores. 

Doses expressas 
em μg/kg/min 

Pressão 
Arterial 
Média ≥ 

70 mmHg 

Pressão 
Arterial 
Média < 

70 mmHg 

Uso de  

DOBU 

(qualquer 
dose)  

ou 

DOPA < 5 

Uso de 

DOPA > 5 
ou 

EPI ≤ 0,1 
ou 

NOR ≤ 0,1  

Uso de 

DOPA > 15 

ou 

EPI > 0,1  

ou 

NOR > 0,1 

  

Hepático 

Bilirrubinas totais 
em mg/dL 

<1,2 1,2-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 >12 

Renal 

Creatinina mg/dL 

ou  

Débito urinário 

<1,2 1,2-1,9 2,0-3,4 3,5-4,9 

ou  

<500 mL 
por dia 

>5,0 

ou  

<200 mL 
por dia 

Hematológico 

Plaquestas 

×10
3
/μL 

≥ 150 <150 <100 <50 <20 

 
Legenda Tabela 2 
Escala de SOFA 

(38).
 O SOFA total é obtido pela soma dos componentes.  

ECG: Escala de Coma de Glasgow.  
pO2/FiO2: relação entre a pressão parcial de O2 plasmática (pO2) e a Fração Inspirada de 
Oxigênio (FiO2). 
DOBU: dobutamina; DOPA: dopamina; EPI: epinefrina; NOR: Norepinefrina. Doses de 
agentes vasoativos descritas em mcg/kg/min. 
* No presente trabalho, se a Escala de Coma de Glasgow não estivesse disponível pelo uso 
de sedação, foi utilizada a Richmond Agitation Sedation Scale (RASS), conforme validado 
por Vasilevskis et al. 

(39)
. 

** No presente trabalho, se a relação pO2/FiO2 não estivesse disponível, foi utilizada a 
relação entre a saturação arterial de oxigênio na oximetria de pulso e a fração inspirada de 
oxigênio conforme validado por Pandharipande et al. 

(40)
. 
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As definições atuais do Sepsis 3.0 baseiam-se na obrigatoriedade da 

presença de disfunção orgânica para que um processo infeccioso seja 

caracterizado como sepse, substituindo a definição antiga de ―sepse grave‖. 

Apesar da maior acurácia que SIRS para desfechos robustos, como 

mortalidade, estes critérios não resolvem o problema de diagnóstico de 

infecção, já que a disfunção orgânica quantificada pelo qSOFA ou pelo 

SOFA. pode ser causada por outras etiologias. 

Assim, a suspeita de infecção depende de manifestações clínicas, 

laboratoriais e/ou radiológicas do órgão ou tecido infectado e, ainda em 

grande escala, da presença da resposta inflamatória sistêmica – SIRS, com 

todos os problemas já expostos, em especial nos pacientes críticos 

cirúrgicos.  

Biomarcadores como a Proteína C-Reativa (PCR) ou a Pro-calcitonina 

(PCT) podem auxiliar na suspeita de processo infeccioso nessa população. 

Entretanto, sua acurácia também não permite seu uso isolado para 

diagnosticar ou descartar processo infeccioso. 

No caso da PCR, há sensibilidade moderada (estimada em 80%), 

porém especificidade de apenas 61% para sepse (41). No que se refere aos 

pacientes críticos vítimas de trauma, há um incremento da PCR que pode 

persistir por mais de uma semana após o evento. Trinta por cento desses 

pacientes podem inclusive ter o pico da PCR após o quarto dia após o 

trauma, convergindo com o momento de aumento de incidência de infecções 

nosocomiais (42). 

A PCT apresenta sensibilidade semelhante, de 80%, mas 

especificidade melhor (77%) para sepse (41), porém esses valores ainda são 

considerados insatisfatórios para indicar seu uso como ferramenta isolada. A 

PCT também se eleva no trauma, mas apresenta cinética mais previsível 

que a PCR, com pico entre o primeiro e o segundo dia em 82% dos 

pacientes (42). Apesar disso, sua disponibilidade é limitada devido ao custo, e 

sua utilização sistemática para guiar a utilização de antibioticoterapia em 

doentes críticos não foi capaz de levar a melhora consistente de desfechos 
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(43). Por esses motivos, as diretrizes do SSC não recomendam o uso da PCT 

para guiar o início de antibioticoterapia (12). 

Diante da ausência de ferramentas acuradas para detectar 

precocemente a presença de infecção nos pacientes críticos cirúrgicos, a 

decisão do médico de administrar ou não antibióticos nestes pacientes é 

frequentemente permeada pela incerteza do diagnóstico. Nos pacientes com 

disfunção orgânica aguda ou choque séptico, essa prescrição imediata é 

justificada pela forte associação entre atraso na antibioticoterapia e 

desfechos clínicos desfavoráveis (18–22). Entretanto, algumas evidências 

apontam que, se há estabilidade clínica, a investigação diagnóstica pode 

preceder a administração de antimicrobianos, sem que isso impacte na 

segurança do paciente (20, 23).  

Em especial, há uma carência de estudos na literatura sobre o 

momento da administração empírica de antimicrobianos nos pacientes 

críticos cirúrgicos com suspeita de infecção nosocomial, sem foco evidente, 

sem sepse ou choque séptico. O presente estudo visa fazer contribuição 

nesse campo.  
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Desenho do Estudo 

 

O presente estudo tem caráter retrospectivo e observacional. Os 

dados foram extraídos de Registros Médicos Eletrônicos (RME) obtidos 

entre março de 2012 e abril de 2016 de uma UTI adulta especializada em 

Emergência Cirúrgica e Trauma no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. A plataforma digital utilizada nesse 

período permitiu que todas as evoluções médicas fossem exportadas para 

uma plataforma ACCESS, de onde os dados foram extraídos. 

Posteriormente, a plataforma digital foi modificada, o que permitiu a seleção 

dos pacientes apenas no referido período. 

O desenho do estudo, o plano de análise dos dados, a definição dos 

grupos e dos desfechos foram todos definidos antes da extração dos dados 

dos RME. Foram utilizadas as Diretrizes explicitadas pela iniciativa STROBE 

para estudos observacionais (44) (Anexo A, Figura 5). 

Todos os pacientes que preenchessem critérios de inclusão, e que 

não apresentassem qualquer critério de exclusão no período de observação, 

foram incluídos no estudo, sem cálculo amostral específico. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Instituição (CAPPesq) - CAAE 44661615.7.0000.0068. Com base em sua 

natureza retrospectiva e observacional, o termo de consentimento informado 

foi dispensado pelo Comitê de Ética (Anexo B, Figura 6).  

Não houve fonte de financiamento específica para o presente estudo. 

Os dados coletados fazem parte da rotina de coleta de dados assistenciais 

da UTI.  
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3.2 Critério de inclusão 

 

O critério para inclusão no estudo foi suspeita de infecção nosocomial 

no paciente estável durante a permanência na UTI. A suspeita de infecção 

nosocomial foi definida quando houve registro de coleta de amostras 

microbiológicas para culturas dos pacientes após 48 horas de admissão 

hospitalar. A estabilidade foi definida como ausência de piora na escala 

SOFA maior do que um ponto (sepse), ou ausência de novo episódio de 

hipotensão, hiperlactatemia e uso de vasopressor (choque séptico) nas 24 

horas que antecedem a inclusão. Deveria estar explicitada, no prontuário 

eletrônico, a hipótese diagnóstica de infecção nosocomial. Culturas de 

vigilância (retal, nasal, axilar) foram excluídas desta definição.  

 

3.3 Critérios de exclusão 

 

Os critérios de exclusão foram os seguintes: 

a) Diagnóstico de sepse ou choque séptico em até 24 horas do momento 

da coleta das culturas, de acordo com as definições Sepsis 3.0 (37).  

b) Piora hemodinâmica nas primeiras 24 horas após a suspeita de 

infecção, definida como um incremento na dose de noradrenalina 

superior a 0,1 mcg/kg/min. Nesse caso, considera-se também que há 

piora de disfunção orgânica (desfecho) na inclusão, embora o SOFA 

cardiovascular possa não ter mudado.  

c) Fonte de infecção evidente explicitada no RME no momento da coleta de 

culturas.  

Consideramos que a prescrição de antimicrobianos imediata seria 

imperativa para os pacientes que preenchessem os critérios a, b ou c, 

portanto deveriam ser excluídos.  

d) Tempo de permanência na UTI inferior a quarenta e oito horas. 

e) Dados faltantes para definição do desfecho primário. 

f) Pacientes sob cuidados paliativos. 

g) Morte dentro de 48 horas após inclusão no estudo.  
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O uso de vasopressores não era critério de exclusão per se, desde 

que o paciente não se encaixasse nas definições de sepse, choque séptico 

ou piora hemodinâmica descritos acima.  

 

3.4 Definição dos grupos e variáveis coletadas 

 

Os pacientes incluídos foram divididos em dois grupos: 

1) Grupo Terapia Empírica Antimicrobiana Precoce (GTEP): pacientes 

receberam antibioticoterapia empírica direcionada para infecção 

nosocomial dentro de 24 horas da suspeita clínica de infecção. 

2) Grupo Conservador (GC): pacientes receberam antibioticoterapia 

empírica direcionada para infecção nosocomial somente após 24 horas 

da suspeita de infecção ou não receberam dentro de 14 dias da 

inclusão.  

O escore Simplified Acute Physiology Score (SAPS3) foi obtido na 

admissão da UTI e o escore Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) 

foi calculado retrospectivamente baseado em dados de prontuário médico 

eletrônico desde o dia da inclusão e diariamente por 14 dias após essa data, 

óbito ou alta da UTI, o que ocorresse primeiro.  

Como os grupos foram definidos nessa janela de tempo, variáveis 

fisiológicas e laboratoriais dentro do período de até 24 horas da inclusão 

foram considerados basais: uso de ventilação mecânica, uso de 

vasopressores, frequência cardíaca máxima, temperatura corpórea diária 

máxima e mínima, lactato sérico, leucometria e proteína C-reativa. Quando 

mais de uma medida das variáveis estivesse disponível nessa janela de 

tempo, o valor mais alterado foi considerado. O valor de frequência 

respiratória não estava disponível em todos os pacientes, não sendo 

utilizado no presente trabalho. Sepse e Choque Séptico foram definidos 

conforme diretrizes internacionais Sepsis 3.0 (37).  

Para dados faltantes no que se refere à baseline, a estratégia 

aplicada foi a de utilizar o último valor disponível coletado para aquele 

paciente - Last Observation Carried Forward (LOCF).  
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A coleta de culturas marca o ―Tempo zero‖ da inclusão do paciente no 

estudo. Hemoculturas sempre foram coletadas diante da suspeita de 

infecção nosocomial, conforme protocolo da Unidade. Material de secreção 

respiratória, urinária, líquido cefalorraquidiano, ascite, derrame pleural ou 

outros foram coletados se houvesse suspeita específica de infecção.  

Infecção presumida foi definida quando um órgão ou tecido (ex.: 

pulmonar, abdominal, urinário, corrente sanguínea etc.) foi diagnosticado 

como a fonte específica de infecção mais de 24 horas e no máximo em 14 

dias após a inclusão, de acordo com registro de dados em prontuário 

eletrônico.  

Infecção confirmada foi definida quando houve o isolamento de um 

patógeno compatível com a infecção de determinado foco em pacientes com 

infecção presumida. Dados microbiológicos positivos determinaram infecção 

confirmada apenas quando guiaram terapia antimicrobiana; do contrário, 

foram considerados como colonização.  

Antibioticoterapia profilática cirúrgica não foi considerada no que se 

refere à definição dos grupos, somente antimicrobiano direcionado para 

infecção nosocomial iniciado após quarenta e oito horas de internação. 

Sempre que um antibiótico foi indicado, o momento do início e o antibiótico 

específico a ser utilizado ficaram a critério do médico responsável pelo 

atendimento, de acordo com as diretrizes institucionais.  

Nos pacientes em que não houve infecção presumida dentro de 14 

dias após a inclusão, o diagnóstico alternativo para a piora clínico-

laboratorial, que poderia mimetizar quadro infeccioso, foi estabelecido com 

base na análise do prontuário - Tabela 3.  
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Tabela 3 -  Diagnósticos alternativos em pacientes sem infecção presumida 

1- Resposta inflamatória decorrente de procedimento cirúrgico recente: ≤72h da inclusão 
(11, 

45–47)
. Esta cirurgia poderia estar relacionado à causa de internação (reoperação), outras 

intercorrências cirúrgicas ou realização de procedimentos como traqueostomia ou 
gastrostomia 

(48)
. 

2- Hipertensão intracraniana ativa, ou evolução para morte encefálica 
(49)

. 

3- Evento trombótico ou embólico vascular. 

4- Crises convulsivas ou estado de mal epiléptico 
(50).

 

5- Reação adversa a medicamentos com componente sistêmico 
(3)

. 

6- Descompensação cardíaca: em pacientes com quadro clínico sugestivo e antecedentes 
de cardiopatia 

(51)
 ou com síndrome coronariana aguda atual 

(52)
. 

7- Broncoaspiração, porém sem evidência de pneumonia bacteriana 
(53)

. 

8- Resposta inflamatória decorrente do próprio trauma (≤7 dias após o trauma) 
(10)

. 

9- Hiperatividade paroxística simpática após insulto neurológico agudo 
(49)

. 

 
Legenda Tabela 3 
O diagnóstico alternativo provável foi estabelecido a partir da análise do prontuário 
eletrônico nos pacientes em que não houve infecção presumida. Se não foi possível 
estabelecer nenhum dos diagnósticos acima, a causa foi classificada como ―Desconhecida‖. 

  

 

3.5 Desfechos  
 

 O desfecho primário composto foi definido antes da coleta dos dados: 

piora da escala SOFA > 1 (sepse); nova ocorrência de hipotensão, 

hiperlactatemia e uso de vasopressor (choque séptico) ou morte dentro de 

14 dias da inclusão.  

Para as definições de sepse e choque séptico, foram utilizados os 

critérios propostos pelo Sepsis 3.0 (37), porém não foi necessária a 

identificação de um foco infeccioso específico no seguimento para 

determinar desfecho primário. Por esse motivo, da forma apresentada, o 

desfecho primário pode ser descrito como ―piora de disfunções orgânicas‖. 

Os desfechos secundários incluíram mortalidade na UTI, mortalidade 

hospitalar, tempo de permanência na UTI, tempo de permanência no 

hospital. Tempo para terapia antimicrobiana apropriada foi definido nos 

casos de infecção confirmada por culturas quando o primeiro antibiótico 

efetivo contra o microrganismo ativo foi administrado, baseado no 

antibiograma.  
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3.6 Análise estatística 

 

Devido ao desenho do estudo, todos os pacientes elegíveis no 

período estipulado foram avaliados para inclusão.  

Variáveis quantitativas foram expressas como média e desvio padrão 

(DP) ou mediana e intervalo interquartil (IQ), de acordo com a distribuição 

dos dados. Variáveis categóricas foram descritas como contagens e 

porcentagens. Diferenças entre os grupos foram avaliadas através do teste T 

de Welch, tanto para dados de distribuição paramétrica, quanto não 

paramétrica (54), ou qui-quadrado, quando apropriado. Na comparação entre 

as diferenças entre os valores de SOFA máximo em relação ao basal de 

cada paciente foi utilizado o teste T de Welch pareado. O teste T de Welch 

não pareado foi utilizado nas demais situações.  

Variáveis de confusão potencialmente relevantes foram controladas 

através de análise multivariada – regressão logística, tendo o desfecho 

primário como variável dependente. As variáveis escolhidas para inclusão 

basearam-se no Grafo Direcionado Acíclico ilustrado na Figura 2 (55–57). Com 

base nesse modelo, a regressão logística foi construída com as seguintes 

variáveis: causa da internação hospitalar, disfunção de regulação térmica 

(hipotermia ou hipertermia), alteração de leucometria (leucopenia ou 

leucocitose), taquicardia mantida (acima de 90 bpm em 24 horas), 

pontuação na escala SOFA e presença de infecção nosocomial presumida. 

Os pontos de corte foram escolhidos com bases nos critérios previamente 

descritos para Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (14). 

Com a finalidade de avaliar a associação tempo decorrido entre a 

suspeita de infecção e a administração de antibioticoterapia efetiva contra o 

patógeno causador e o desfecho primário, foi elaborada uma subanálise 

apenas em pacientes com infecção confirmada por culturas. Nesta, o termo 

―Momento da administração do antimicrobiano‖, presente no Grafo 

Direcionado Acíclico da Figura 2, teve 2 componentes: grupo alocado (GC 

ou GTEP) e dias até antibioticoterapia efetiva. Por outro lado, a variável 
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―Infecção Nosocomial‖ foi suprimida, tendo em vista que todos os pacientes 

desta subanálise apresentavam infecção confirmada por culturas.  

Análises de sensibilidade para verificar a associação entre grupo 

alocado e desfecho primário foram realizadas: 

a) Com infecção nosocomial confirmada por culturas na análise 

multivariada como variável confundidora, em vez de infecção presumida; 

b) Com análise multivariada baseada em modelo backward stepwise 

regression. Nesse caso, regressão logística univariada foi utilizada para 

avaliar associações entre variáveis clinicamente relevantes e o desfecho 

primário. Variáveis com valor de p < 0,2 na análise univariada foram 

consideradas potenciais variáveis de confusão, e incluídas em modelo 

de regressão logística multivariada. As variáveis com os valores de p 

mais elevados no modelo da regressão multivariada foram eliminadas 

sequencialmente até que somente variáveis com associação 

estatisticamente significativa (p<0,05) permanecessem no modelo final.  

Em todas as análises mutivariadas, Variable Inflation Factors (VIF) 

foram descritos para detectar multicolinearidade. VIF acima de cinco foram 

considerados indicadores de multicolinearidade significativa (58). 

As associações foram expressas utilizando odds ratio (OR) com 95% 

intervalos de confiança 95% (IC95). Um valor de p < 0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. Análises estatísticas foram realizadas com o 

programa R (59). 
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Figura 2 -  Grafo Direcionado Acíclico para inferência causal do modelo  

Legenda Figura 2 
A .seta verde indica a inferência causal a ser testada; as setas vermelhas indicam outras 
associações causais, capazes de introduzir viés na hipótese testada.  
A inferência causal testada (seta verde) ocorreu entre as variáveis: ―Momento da 
administração do antimicrobiano‖: variável independente, categorizada como grupo: Grupo 
Conservador ou Grupo Terapia Empírica Precoce e ―Desfecho Primário: Piora das 
disfunções orgânicas em 14 dias‖: variável dependente. 
As variáveis escolhidas para inclusão no modelo foram as seguintes: 
* Causa da Internação na UTI: na amostra desse estudo as possibilidades são Trauma ou 
Cirúrgica (não Trauma). 
** Comorbidade e condições clínicas na admissão hospitalar: sexo, idade, comorbidades, 
SAPS3.  
*** Diagnósticos Alternativos: podem mimetizar a presença de infecção, como por exemplo: 
resposta inflamatória tardia ao trauma, cirurgia recente, hipertensão intracraniana ativa, 
eventos trombóticos etc (Tabela 3). São diagnósticos diferenciais para a resposta 
inflamatória sistêmica em relação a infecção nosocomial. 
**** Infecção Nosocomial Presumida ou Confirmada por culturas durante o seguimento. 
***** Resposta Inflamatória: alteração de temperatura (hipotermia ou hipertermia), alteração 
de leucometria (leucocitose ou leucopenia) e taquicardia sustentada (frequência cardíaca 
mantida acima de 90 bpm por 24 horas). Disfunções Orgânicas: definidas pela Escala SOFA 
(Sequential Organ Failure Assessment Score) no momento da inclusão. 
Estes dados foram incluídos no sistema disponível em http://www.dagitty.net/dags.html 

(55–

57)
.  

Para avaliar a associação entre momento da administração do antimicrobiano e o desfecho 
primário, a análise multivariada baseada no presente Grafo Dirigido Acíclico teve o seguinte 
ajuste sugerido: Causa da Internação na UTI, Infecção Nosocomial, Resposta Inflamatória e 
Disfunções Orgânicas na inclusão. 
SAPS 3: Simplified Acute Physiology Score 3 na admissão da UTI.  
SOFA: Sequential Organ Failure Assessment score.  

http://www.dagitty.net/dags.html
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4 RESULTADOS 

 

 

No período designado para o estudo, houve 2007 admissões na UTI, 

e 751 pacientes tiveram suspeita de infecção nosocomial e foram triados. 

Como mostrado na Figura 3, 340 pacientes foram incluídos na amostra final. 

As causas mais comuns para exclusão foram sepse (221 pacientes), choque 

séptico (81 pacientes) ou fonte de infecção óbvia (51 pacientes) na entrada 

do estudo (Figura 3). 

Na comparação entre os grupos no que se refere aos dados basais 

dos pacientes incluídos, não houve diferença estatisticamente significante na 

idade (44±18 anos para ambos os grupos) ou no sexo (sexo masculino com 

prevalência de 79% no GC vs. 70% no GTEP). A maior parte dos pacientes 

foi admitida no hospital em decorrência de trauma, com prevalência 

semelhante em ambos os grupos, e havia elevada incidência de traumatismo 

cranioencefálico na amostra: 52% no GC e 58% no GTEP.  

Os marcadores de gravidade de doença também foram semelhantes: 

SAPS 3 (55±14 no GC vs. 56±12 no GTEP), SOFA (mediana de 5 em 

ambos, com IQ 3-7 no GC e 4-7 no GTEP), proporção de pacientes em 

ventilação mecânica (57% vs. 63%, respectivamente) ou uso de vasopressor 

(21% vs. 22%), conforme mostrado na Tabela 4.  

O principal motivo para uso de vasopressor na inclusão foi a 

manutenção da pressão de perfusão cerebral devido a lesão cerebral aguda. 

Dentro de 24 horas da inclusão, setenta e um pacientes receberam 

vasopressor (21% no GC e 22% no GTEP). Apenas 20 desses pacientes 

(6% da mostra total) tiveram alguma medida de pressão arterial média 

inferior a 65 mmHg nas 24 horas iniciais da inclusão.  
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Figura 3 - Fluxograma para inclusão no estudo 

Legenda Figura 3: Fluxograma do estudo  
A definição do Sepsis 3.0 foi utilizada para sepse e choque séptico 

(37)
. Piora hemodinâmica 

foi definida como um incremento acima de 0.1 mcg/kg/min na dose de norepinefrina dentro 
de 24 horas da inclusão.  
* Sem outros critérios de exclusão associados.  
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Tabela 4 - Características clínicas dos pacientes incluídos 

 Grupo  
Conservador 

Grupo Terapia 
Empírica Precoce 

Valor de p 

% Número 62% (210) 38% (130)  

Idade 44±18 anos 44±18 anos 0,81 

Sexo Masculino 79% (166) 70% (91) 0,08 

Admissão Hospitalar    

Trauma 74% (155) 75% (97) 0,94 

Trauma cranioencefalico 52% (109) 58% (75) 0,35 

Cirúrgica* 26% (55) 26% (32) 0,38 

Neurocirurgia 57% (31) 47% (15)  

Abdominal 27% (15) 47% (15)  

Vascular 11% (6) 3% (1)  

Outra 6% (3) 3% (1)  

Número de comorbidades**  0 (0-1) 0 (0-0) 0,45 

Hipertensão Arterial 
Sistêmica 

23% (49) 19% (24)  

Etilismo 13% (28) 12% (16)  

Diabetes Mellitus 9% (19) 8% (10)  

SAPS 3 55±14 56±12 0,48 

Variáveis na inclusão    

Tempo de Permanência 
na UTI na inclusão 

5 dias (3-10) 6 dias (3-10) 0,80 

SOFA 5 (3-7) 5 (4-7) 0,18 

Em uso de antibióticos: 51% (108) 47% (61) 0,49 

- Ceftriaxona ou 
Cefuroxima 

32% (68) 33% (43) 0,99 

- Clindamicina 21% (43) 23% (30) 0,67 

- Outros antibióticos  20% (41) 15% (19) 0,31 

Em uso de vasopressores 21% (43) 22% (28) 0,92 

Lactato, mmol/L 2,2 (1,8-2,8) 2,4 (1,8-3,2) <0,01 

Em ventilação mecânica 
invasiva 

57% (119) 63% (82) 0,29 

Frequência Cardíaca 
Máxima 

113±20 119±21 <0,01 

Temperatura Máxima 37,8±0,7ºC 37,8±0,8ºC 0,80 

Temperatura Mínima 35,6±0,8ºC 35,6±0,9ºC 0,62 

Leucograma, per µL  12625 
(10095-16282) 

15870 
(10960-20140) 

<0,01 

PCR sérico mg/L 160 (100-240) 220 (110-300) <0,01 

Legenda Tabela 4  
SAPS 3: Simplified Acute Physiology Score 3 na admissão da UTI. 
SOFA: Sequential Organ Failure Assessment Score dentro de 24 horas da inclusão. 
PCR: Proteína C-reativa dentro de 24 horas da inclusão. Valor de corte: 5mg/L. 
* Valor de p discriminado para os diferentes tipos de cirurgia.  
** Hipertensão arterial sistêmica, diabetes, etilismo, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, HIV ou câncer.  
Estão elencadas na tabela as 3 comorbidades mais prevalentes. 
Dados apresentados como média ± desvio padrão, mediana (intervalo interquartil) ou n (% do total), 
conforme apropriado.  
Testes estatísticos realizados: Qui-Quadrado para variáveis categóricas ou Teste T de Welch não 
pareado para variáveis quantitativas.   
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Também não houve diferença significativa na temperatura corporal 

dos dois grupos: temperatura máxima aferida 37,8 ± 0,7 ºC vs. 37,8 ± 0,8 ºC, 

temperatura mínima aferida 35,6 ± 0,8 ºC vs. 35,6 ± 0,9 ºC no Grupo 

Conservador e Grupo Terapia Empírica Precoce. Outros marcadores de 

inflamação, como frequência cardíaca, leucometria e proteína C-reativa 

sérica, foram mais elevados no GTEP, embora a diferença seja de reduzida 

magnitude (Tabela 4). 

A mediana de permanência na UTI antes da inclusão no estudo foi de 

cinco dias no GC e seis dias no GTEP (p=0,82). Aproximadamente metade 

dos pacientes estava em uso de antimicrobianos nos dois grupos, com 

predomínio do uso de cefalosporinas.  

Após 14 dias de observação, 57% dos pacientes no Grupo 

Conservador receberam antibióticos contra 100% do GTEP (Tabela 5). O 

maior impacto da diferença acentuada nos dois grupos em relação a 

antibioticoterapia refere-se aos fármacos com atividade contra 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (79% GTEP vs. 36% GC) e 

carbapenêmicos (55% vs. 26%).  

Fontes de infecção foram diferentes nos dois grupos (p<0,01). Em 

92% dos pacientes no Grupo Terapia Empírica Precoce, foi possível 

diagnosticar uma fonte de infecção presumida, enquanto essa taxa foi de 

54% no Grupo Conservador. Em especial, pacientes no GTEP tiveram 

maiores taxas de infecção pulmonar (52% vs. 24%), infecção intra-

abdominais (11% vs. 3%) e infecções ósseas e de partes moles (8% vs. 

4%). 

Além disso, no GTEP, mais pacientes tiveram infecção confirmada por 

culturas (64% vs. 43%, p<0,01). Como regra geral, não houve discrepância 

entre os patógenos causadores das infecções confirmadas, com exceção 

das infecções causadas por bacilos gram negativos não fermentadores 

resistentes a carbapenêmicos, que foram mais comuns no GTEP (29% vs. 

15%, p=0,04). A mediana para início de antibioticoterapia adequada, definida 

como o primeiro dia em que o paciente recebeu antibiótico efetivo contra o 
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germe isolado foi de quatro dias (IQ 2-6) no GC vs. um dia (IQ 0-3) no GTEP 

(p<0,01)  

Houve apenas dez casos de diagnósticos alternativos à infecção 

presumida no grupo GTEP contra 96 no Grupo Conservador. A Resposta 

Sistêmica frente ao trauma recente (≤ 7 dias) foi predominante no GC (15% 

do total de pacientes), e a resposta sistêmica frente a procedimentos 

cirúrgicos ≤ três dias foi a etiologia mais comum no GTEP (4% do total), 

embora também foi representativa no GC (12%). Outros diagnósticos 

diferenciais foram menos comuns (Tabela 5). 

 

  



Resultados 29 

  
 

 

Tabela 5 - Infecções diagnosticadas e tratamentos efetuados 

 
Grupo 

Conservador 
Grupo Terapia 

Empírica Precoce 
Valor de p 

Receberam antibióticos 
1
  57% (120) 100% (130) <0,01 

Dias para início de antibióticos após 
inclusão 

2
 

3 (2-5) 0 (0-1) <0,01 

Dias para início de antimicrobianos 
efetivos após suspeita 

9
 

4 (2-6) 1 (0-3) <0,01 

Fármacos Anti-MRSA 
3
  36% (75) 79% (102) <0,01 

Carpabenêmicos 26% (55) 55% (72) <0,01 

Quinolonas 9% (20) 15% (20) <0,01 

PiperacillinaTazobactam 2% (4) 9% (11) <0,01 

Antifúngicos 2% (4) 5% (7) <0,01 

Fonte de Infecção 
4
   <0,01 

Pulmonar 24% (51) 52% (68)  

Corrente Sanguínea 9% (19) 7% (9)  

Urinária 7% (15) 6% (8)  

Sistema Nervoso Central 5% (11) 8% (10)  

Abdominal 3% (7) 11% (14)  

Osso / Partes Moles 4% (8) 8% (10)  

Pele 1% (3) 1% (1)  

Sinusite 0% (1) 0% (0)  

Nenhuma / Desconhecida 45% (95) 8% (10)  

Infecção Presumida 
5
 54% (114) 92% (120) <0,01 

Infecção Confirmada 
6
 43% (90) 64% (83) <0,01 

Patógenos isolados nos focos de 
infecção 

7
 

   

Enterobacterias sensíveis a 
carbapenêmicos 

34% (31) 29% (25) 0,58 

BGNNF resistentes a carbapenêmicos 15% (14) 29% (25) 0,04 

BGNNF sensíveis a carbapenêmicos 22% (20) 15% (13) 0,33 

MRSA 9% (8) 15% (13) 0,28 

Staphylococcus Coagulase negativo 12% (11) 8% (7) 0,53 

MSSA 9% (8) 7% (6) 0,87 

Enterobacterias resistentes a 
carbapenêmicos 

9% (8) 7% (6) 0,87 

Enterococos sensíveis a vancomicina 4% (4) 5% (4) 1 

Enterococos resistentes a vancomicina 1% (1) 2% (2) 0,96 

Fungos 2% (2) 2% (2) 1 

Outras bactérias 10% (9) 12% (10) 0,85 

continua 
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Tabela 5 - Infecções diagnosticadas e tratamentos efetuados (conclusão) 

 
Grupo  

Conservador 
Grupo Terapia 

Empírica Precoce 
Valor de p 

Diagnósticos Diferenciais
8
   <0,01 

Resposta a Trauma ≤ 7 dias 15% (31) 0% (0)  

Resposta a Cirurgia ≤ 3 dias 12% (25) 4% (5)  

Hipertensão Intracraniana 1% (3) 2% (3)  

Reação Adversa a Drogas 2% (5) 0% (0)  

Insuficiência Cardíaca 1% (3) 0% (0)  

Outros diagnósticos ou 
desconhecido 

15% (32) 2% (2)  

Legenda Tabela 5 

Dados apresentados como mediana (intervalo interquartil) ou % (n total), conforme apropriado. 
BGNNF: Bacilos Gram Negativos não fermentadores: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., 
Stenotrophomonas maltophilia e Burkholderia cepacia 
MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina. 
MSSA: Staphylococcus aureus sensível à meticilina. 
1. Receberam antibióticos em decorrência de infecção nosocomial dentro de 14 dias da entrada no 

estudo.  
2. Dentre os pacientes que receberam antibioticoterapia.  
3. Fármacos Anti-MRSA: antibióticos com atividade contra Staphylococcus aureus resistente a 

meticilina: vancomicina, linezolida, teicoplamina, tigeciclina.  
4. Fonte provável de infecção conforme registrado em prontuário eletrônico.  
5. Casos em que houve fonte provável de infecção documentada. 
6. Infecção confirmada com culturas positivas no local suspeito de infecção. 
7. Apenas em pacientes com infecção confirmada.  
8. Para os pacientes em que não houve infecção presumida, diagnóstico provável conforme 

avaliação do prontuário (Tabela 3). 
9. Somente para os casos de infecção confirmada por culturas. Tempo decorrido entre a suspeita de 

infecção e a prescrição de antibiótico efetivo contra agente isolado em cultura do sítio infeccioso 
presumido.  

Testes estatísticos realizados: Qui-Quadrado para variáveis categóricas ou Teste T de Welch não 
pareado para variáveis quantitativas.  

 

 

O desfecho primário de morte, sepse ou choque séptico dentro de 14 

dias após inclusão ocorreu em 40% dos pacientes no GC e 56% no GTEP (p 

<0,01) Não houve diferença na incidência de morte ou choque séptico entre 

os grupos em 14 dias. Não houve diferença significante entre as causas de 

óbitos entre os dois grupos.  

Não houve diferença estatística entre os grupos quanto ao tempo de 

permanência na UTI ou no hospital, assim como mortalidade hospitalar (32% 

vs. 42%, p = 0,11) (Tabela 6).  

Houve piora do SOFA ao longo do tempo de seguimento de todas as 

disfunções orgânicas em ambos os grupos, exceto neurológica e 

hematológica no GC. No caso do SOFA hematológico, houve melhora ao 
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longo do seguimento, observada apenas no GC. Houve diferença do 

gradiente entre o SOFA total inicial e máximo entre os grupos, porém não 

nos subcomponentes, exceto hematológico (Figura 4). 

Na análise multivariada orientada pelo Grafo Direcionado Acíclico 

(Figura 2), não houve associação entre o momento da administração de 

antibioticoterapia (categorizada como Grupo - GC ou GTEP) e desfecho 

primário – odds ratio de 1,27 (Intervalo de Confiança 95%: 0,77-2,08). As 

únicas variáveis que evidenciaram associação independente com desfecho 

primário nesse modelo foram a presença de infecção presumida (em 

oposição a diagnósticos alternativos a infecção ou diagnóstico 

desconhecido) OR: 2,57 (IC95:1,48-4,56) e a presença de taquicardia 

sustentada OR:1,74 (IC95:1,02-2,98) (Tabela 7). 

  



Resultados 32 

  
 

 

 

 

Figura 4 - Disfunções orgânicas iniciais e máximas por grupo  
Legenda Figura 4  
Disfunções orgânicas mensuradas através da escala SOFA, no momento da inclusão e no 
pico (valor máximo do SOFA total) durante o seguimento no estudo.  
Dados representados em diagramas de caixa, com sinalização de mediana, intervalo 
interquartil e whiskers (―fio de bigode‖) estendendo-se por 1,5X o intervalo interaquartil, a 
partir do 1º e 3º interquartil.  
Cada círculo representa um paciente.  
GC: Grupo Conservador. 
GTEP: Grupo Terapia Antimicrobiana Empírica Precoce. 
SOFA - Sequential Organ Failure Assessment. 
Componentes do SOFA: SOFA neuro: componente neurológico; SOFA resp: componente 
respiratório; SOFA cardio: componenente cardiovascular; SOFA renal: componente renal; 
SOFA hep: componente hepático; SOFA hem: componente hematológico. 
* Valor de p <0,05 na diferença entre SOFA inicial e SOFA máximo no mesmo paciente 
(teste T de Welch pareado). 
** Valor de p < 0,05 na comparação das diferenças entre SOFA inicial e SOFA máximo 
entre os grupos (teste T de Welch não pareado). 
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Tabela 6 - Desfechos 

 
Grupo 

Conservador 

Grupo Terapia 
Empírica 
Precoce 

Razão de 
Chances 
(IC95%) 

Valor de 
p 

Desfecho primário
1
  40% (85) 56% (73) 

1,88 

(1,21-2,93) 
<0,01 

Sepse em 14 dias
1
 36% (76) 52% (67) 

1,88 

(1,20-2,92) 
<0,01 

Choque Séptico em 14 
dias

1
 

13% (28) 16% (21) 
1,25 

(0,68-2,31) 
0.58 

Mortalidade em 14 
dias

1 11% (24) 15% (20) 
1,41 

(0,74-2,67) 
0,37 

Causa da morte
1 

   0,56 

- Associada a 
infecção 

4% (9) 8% (11)   

- Hipertensão 
Intracraniana / 
Morte encefálica 

4% (9) 5% (6)   

- Outras causas 3% (6) 2% (3)   

Tempo de permanência 
na UTI 

18 dias 

(13-29) 

24 dias 

(14-37) 
- 0,27 

Tempo de permanência 
hospitalar 

36 dias 

(21-76) 

44 dias 

(24-68) 
- 0,40 

Mortalidade Hospitalar 32% (68) 42% (54) 
1,48 

(0,94-2,33) 
0,11 

Legenda Tabela 6 
O desfecho primário, a mortalidade em 14 dias, o choque séptico em 14 dias, a sepse em 
14 dias e a mortalidade hospitalar foram avaliados com o chi-quadrado. Tempos de 
permanência na UTI e hospitalar foram avaliados com o teste T de Welch não pareado. 
Dados apresentados como média ± desvio padrão, mediana (intervalo interquartil) ou % do 
grupo (n total), conforme apropriado. 
IC: Intervalo de Confiança; 

1. Mensurada em 14 dias para o desfecho primário e subcomponentes. 
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Tabela 7 -  Análise Multivariada: Associação de antibioticoterapia empírica 
precoce e o desfecho primário 1 

 Odds ratio 95% CI valor de p 

Infecção Presumida 
2
 2,57 1,48-4,56 <0,01 

Taquicardia sustentada 
3
 1,74 1,02-2,98 0,04 

Causa da Admissão:  
Cirúrgica não Trauma 

1,69 1,00-2,88 0,05 

Leucometria alterada 
4
 1,39 0,82-2,37 0,22 

SOFA na inclusão (por ponto) 1,04 0,97-1,12 0,29 

GTEP 1,27 0,77-2,08 0,35 

Hipotermia ou Hipertemia 
5
 1,01 0,62-1,65 0,96 

Legenda Tabela 7 

Variáveis foram ordenadas de acordo com o nível de significância estatística.  
Variable Inflation Factors (VIF) foram usados para detectar multicolinearidade.  
VIF variaram de 1,03 a 1,25 para todas variáveis, indicando multicolinearidade não 
significativa. 
1. Variáveis foram selecionados no Grafo Direcionado Acíclico da Figura 2. 

2. Fonte provável de infecção diagnosticada de acordo com registros no prontuário 

eletrônico dentro de 14 dias (em oposição a nenhuma fonte de infecção ou 

desconhecida), confirmada por culturas ou não. 

3. Frequência cardíaca mais baixa > 90 bpm dentro de 24 horas da inclusão. 
4. Leucometria > 12.000 células/mm

3 
or Leucometria < 4.000 células/mm

3 
.
 
 

5. Temperatura Corporal Aferida > 38ºC e/ou < 36ºC. 
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Na subanálise descrita na Tabela 8, observamos que o número de 

dias até a prescrição de antibioticoterapia efetiva apresentou associação 

com o desfecho primário nos pacientes com infecção confirmada por 

culturas (OR 1,15 por dia de atraso a partir da inclusão, IC95:1,05-1,37). 

Ecoando os dados da análise principal e das análises de sensibilidade, não 

houve associação independente entre grupo alocado e desfecho primário. A 

presença de  taquicardia sustentada manteve-se como fator 

independentemente associado ao desfecho primário.  

Nas duas análises de sensibilidade previstas, o resultado permaneceu 

essencialmente o mesmo: não houve associação entre postergar 

antibioticoterapia (GC) e desfecho primário. 

Na primeira delas, em que substituímos infecção presumida por 

infecção confirmada, a antibioticoterapia empírica precoce (GTEP) associou-

se ao desfecho primário.  Além disso, o diagnóstico de infecção (nesse caso, 

confirmada por culturas) e a taquicardia sustentada mantiveram associação 

independente com o desfecho primário (Anexo C, Tabela 9). 

A associação das variáveis com o desfecho primário através da 

Análise Univariada está documentada na Tabela 10 (Anexo D). Infecção 

presumida, infecção confirmada por culturas, alocação para o GTEP, 

ventilação mecânica na inclusão, motivo de admissão hospitalar, infecção de 

sistema nervoso central,  lactato sérico, taquicardia sustentada, pontuação 

na escala SOFA, ausência de taquicardia, leucometria alterada, idade, sexo 

masculino, infecção por S. aureus resistente a meticilina ou Staphylococcus 

coagulase negativo ou enterobactérias resistentes a carbapenêmicos 

preencheram critérios de triagem para associação com o desfecho primário 

(p<0,2), de forma a serem incluídos na análise multivariada.  

Na análise multivariada do tipo backward, somente a presença de 

infecção presumida (OR 2,40; IC95: 1,42-4,11); taquicardia sustentada 

acima de 90 bpm (OR 2,27 IC95: 1,31-3,99); ventilação mecânica na 

inclusão (OR 1,95, 95% CI 1,19-3,22); causa cirúrgica (não traumática) para 

admissão hospitalar (OR 1,88, 95% CI 1,10-3,26); infecção de Sistema 

Nervoso Central (OR 3,60, 95% CI 1,24-13,11) e ausência de taquicardia 
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(OR 2,03; IC95: 1,04-4,03) tiveram associação estatística independente com 

a ocorrência do desfecho primário. O grupo alocado (GC ou GTEP) 

novamente não teve associação com desfecho primário (Anexo E, Tabela 

11). 
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Tabela 8 -  Subanálise:  

Análise Multivariada nos pacientes com infecção confirmada 1 

 Odds ratio 95% CI valor de p 

Tempo até antibioticoterapia 
apropriada (por dia) 

2
 

1,16 1,02-1,33 0,03 

Taquicardia Sustentada 
3
 2,64 1,13-6,64 0,03 

GTEP 1,91 0,93-4,04 0,08 

Hipotermia ou Hipertemia 
4
 0,63 0,31-1,28 0,21 

Leucometria alterada 
5
 1,61 0,74-3,52 0,22 

Causa da Admissão:  
Cirúrgica não Trauma 

1,62 0,74-3,63 0,23 

SOFA na inclusão (por ponto) 0,99 0,89-1,10 0,88 

Legenda Tabela 8 

Variáveis foram ordenadas de acordo com o nível de significância estatística.  
Variable Inflation Factors (VIF) foram usados para detectar multicolinearidade (58).  
VIF variaram de 1,04 a 1,26 para todas variáveis, indicando multicolinearidade não 
significativa 
1. Variáveis foram selecionadas no Grafo Direcionado Acíclico modificado da Figura 2, 

conforme descrito em métodos. 

2. Dias até prescrição de antibioticoterapia apropriada contra o patógeno isolado em cultura 

do foco de infecção presumido (por dia).  

3. Frequência Cardíaca mais baixa > 90 bpm dentro de 24 horas da inclusão. 
4. Temperatura Corporal Aferida > 38ºC e/ou < 36ºC. 

5. Leucometria > 12000 células/mm
3 
or Leucometria < 4000 células/mm

3 
.
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5 DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo, a ausência da administração empírica precoce 

de antimicrobianos para pacientes críticos cirúrgicos estáveis com suspeita 

de infecção nosocomial, porém sem foco evidente, não esteve associada a 

maior incidência de piora de disfunções orgânicas, mensuradas através do 

desfecho primário composto por sepse, choque séptico ou morte em 14 dias. 

Foram utilizadas análise multivariada, uma subanálise e duas análises de 

sensibilidade adicionais para controlar potenciais variáveis de confusão, e os 

resultados não se modificaram. O padrão das disfunções orgânicas foi 

semelhante entre os grupos (Figura 4), contudo com maior progressão no 

GTEP (Tabela 6), diferença que desapareceu após ajuste para variáveis de 

confusão (Tabela 7).  

No que se refere ao desenho do estudo, consideramos que haveria 

uma dificuldade ética na randomização de pacientes, já que a prescrição de 

antibióticos pode ser impulsionada por elementos intangíveis que permeiam 

a decisão do médico. Dificilmente seria considerado ético não permitir a 

administração de antimicrobianos caso eles fossem indicados pelo médico 

responsável pelo paciente. Assim, o desenho do estudo foi retrospectivo 

observacional. Quanto ao desfecho, optamos pelo desfecho combinado, pois 

o diagnóstico isolado de sepse pela piora do SOFA poderia ser ―mascarado‖ 

pelo óbito decorrente de choque séptico de rápida evolução sem que 

houvesse tempo hábil para registro em prontuário de progressão de 

disfunções orgânicas. Assim, o óbito e o choque séptico poderiam 

falsamente reduzir a incidência de sepse na amostra. Não incluimos a 

presença de infecção (presumida ou confirmada) como elemento obrigatório 

para caracterização de desfecho primário. Esta opção foi feita com a 

finalidade de minimizar a subjetividade que poderia ocorrer na tentativa de 

determinar se a piora de disfunções orgãnicas foi causada pelo quadro 

infeccioso ou não.  
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Análise multivariada foi prevista no desenho do estudo, pois 

antecipamos que haveria desbalanço nas variáveis clínicas entre os grupos. 

Sobre esse desbalanço, podemos afirmar que (Tabela 4): 

a) Não houve diferença significativa entre as variáveis marcadoras de 

gravidade da doença: causa da internação, taxa de utilização de 

ventilação mecânica ou vasopressores, escala SAPS 3 ou SOFA. Como 

exceção, havia diferença no lactato sérico, mas sem relevância clínica 

(mediana de 2,2 mmol/L no GC vs. 2,4 mmol/L no GTEP). 

b) Houve uma diferença significativa entre as variáveis inflamatórias na 

inclusão dos dois grupos: alteração de leucometria, frequência cardíaca 

máxima, proteína C-reativa sérica. É muito provável que esta diferença 

contribuiu para que os pacientes no GTEP recebessem antimicrobianos 

de forma mais precoce. 

Esta diferença nos marcadores inflamatórios decorre do fato de que, 

no Grupo Terapia Empírica Precoce, o diagnóstico de infecção presumida a 

posteriori foi de fato mais prevalente do que no Grupo Conservador (92% vs. 

54%). Do ponto de vista clínico, especulamos que foi geralmente adequado 

o julgamento do médico no que se refere à probabilidade de infecção no 

momento da inclusão, já que antibióticos foram administrados de forma 

empírica e precoce nos pacientes com infecção mais provável (GTEP). 

A Tabela 5 elenca os principais diagnósticos diferenciais nos casos 

em que não foi encontrado foco de infecção: resposta inflamatória sistêmica 

decorrente do trauma recente ≤ 7 dias (10) (15% do total da amostra do GC, 

0% no GTEP) e resposta inflamatória sistêmica decorrente de cirurgia 

recente ≤ 3 dias (34, 45–47) (12% do GC, 4% do GTEP). Pela diferença 

quantitativa e qualitativa destes dados entre os grupos, os médicos 

provavelmente também levaram em conta a probabilidade de diagnóstico 

diferencial de infecção no momento da decisão de administrar ou não 

precocemente os antimicrobianos (GTEP) ou não (GC).  

Em ambos os grupos, a progressão de disfunção orgânica ao longo 

dos 14 dias foi frequente (40% GC, vs. 56% GTEP). Do ponto de vista 

estatístico, houve contribuição dos diferentes subcomponentes do SOFA, 
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entretanto a piora das disfunções cardíaca e renal teve participação mais 

relevante ao longo do seguimento (Figura 4).  

Com o ajuste para os fatores confundidores, a associação estatística 

entre o GTEP e o desfecho primário desaparece. A análise multivariada 

evidencia que a principal causa da piora das disfunções orgânicas é o 

próprio diagnóstico de infecção, seja através do diagnóstico clínico (Tabela 

7), seja confirmada por culturas (Anexo C, Tabela 9). O diagnóstico clínico 

tem associação mais robusta com o desfecho primário que o diagnóstico 

confirmado por culturas (Anexo D, Tabela 10). Assim, a desproporção das 

taxas de infecção nos dois grupos explica a diferença de desfecho primário 

na análise não ajustada vista na Tabela 6.  

Foi utilizado modelo do método do Grafo Direcionado Acíclico para a 

análise principal. As vantagens deste tipo de modelo são: variáveis 

clinicamente relevantes não são inapropriadamente removidas da análise 

multivariada devido a amostras reduzidas; variáveis de colisão são 

removidas; e o modelo adiciona transparência para a inferência causal 

proposta (Figura 2) (55–57). Uma análise de sensibilidade com metodologia 

mais tradicional baseada em modelo de regressão do tipo stepwise 

backward mostrou resultados muito semelhantes, mesmo com variáveis 

diferentes tendo sido incluídas (Anexo D, Tabela 10 e Anexo E, Tabela 11). 

Assim, podemos acreditar na consistência e na validade interna dos 

presentes resultados.  

O fato de que cerca de metade dos pacientes estarem em uso de 

antibioticoterapia (para flora comunitária) no momento da inclusão (Tabela 

4) não impediu que 74% do total das infecções presumidas fossem 

confirmadas por culturas, com taxas semelhantes em ambos os grupos 

(Tabela 5). Esse fato, somado a forte associação entre infecção presumida e 

desfecho primário, atesta a confiabilidade dos dados extraídos do prontuário 

eletrônico no que se refere a presença de infecção. 

Na subanálise descrita na Tabela 8, constatamos que a presente 

amostra também apresenta evidência de que o atraso para instituir o 

tratamento apropriado nos casos de infecção confirmada se associa com 
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desfechos adversos. Embora com algumas controvérsias (32, 60–64), o conceito 

de ―tempo-dependência‖ entre início de antibioticoterapia e melhora de 

desfechos é majoritariamente aceito nos pacientes com sepse e choque 

séptico (12, 17–20, 65, 66). O presente estudo também encontrou essa associação 

em pacientes não sépticos. Nesse subgrupo as controvérsias são maiores, 

com trabalhos a favor (22) e contra (23, 67) a hipótese. Digno de nota, que a 

―janela de tempo‖ de nosso estudo difere da janela dos estudos em sepse e 

choque séptico, medida geralmente em horas, enquanto para os pacientes 

não sépticos da presente amostra a associação foi quantificada em dias, 

consistente com a diferença de gravidade da situação.  

Existiu, como esperado pela própria definição dos grupos, um 

gradiente a favor do GTEP em relação ao tempo para administração de 

antimicrobiano efetivo contra o patógeno isolado: mediana de um dia (IQ:0-

3) no GTEP vs. quatro dias (IQ2-6) no GC nos pacientes com infecções 

confirmadas (Tabela 5).  

Apresentamos a seguir hipóteses que expliquem os possíveis 

mecanismos pelos quais o tratamento apropriado mais ágil no GTEP 

(Tabelas 5) não se traduziu em melhores resultados clínicos (Tabela 7, 

Tabela 8, Tabela 9, Tabela 11), mesmo com a validação do conceito de 

benefício ―tempo-dependente‖ verificado internamente, no presente estudo 

(Tabela 8): 

a) Diferença de gravidade não balanceada entre os grupos, mesmo com 

ajuste através de análise multivariada; 

a) Efeito benéfico do antimicrobiano precoce visto em infecção confirmada 

não se estende para uma amostra heterogênea que inclui pacientes com 

e sem infecção diagnosticada a posteriori.  

Essa segunda possibilidade é o objeto principal de investigação do 

presente estudo. A respeito da primeira hipótese, variáveis objetivas 

indicadoras de gravidade clínica foram muito semelhantes entre os dois 

grupos: SAPS 3, SOFA inicial, taxa de utilização de ventilação mecânica e 

taxa de utilização de vasopressores (Tabela 4), mas a prevalência de 

diagnóstico de infecção presumida a posteriori foi mais elevada no GTEP 
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(Tabela 5). Esse desbalanço foi controlado através de análise multivariada, 

assim como outros marcadores de inflamação que diferiam entre os grupos 

na inclusão (Tabela 6). Além disso, a análise estatística incluiu duas 

análises de sensibilidade para minimizar vieses de desbalanço de gravidade 

entre os grupos. A análise principal (Tabela 7) foi dirigida pelo método do 

Grafo Direcionado Acíclico (Figura 2), que não se restringe ao parâmetro da 

significância estatística para modelos de inferência causal, mas pela 

abordagem de causalidade do modelo proposto (55). De toda forma, uma 

subanálise foi realizada com o modelo baseado em significância estatística 

(Anexo E, Tabela 11) e os resultados foram semelhantes. Para minimizar a 

possível subjetividade que o diagnóstico de ―infecção presumida‖ pode 

carregar, a análise de sensibilidade do Anexo C, Tabela 9 utilizou o 

diagnóstico de ―infecção confirmada‖ como variável de confusão (em vez de 

―infecção presumida‖) e novamente não houve associação entre postergar 

antibioticoterapia na amostra estudada e o desfecho primário (nessa última 

análise o GTEP teve associação com o desfecho). Devido às limitações 

impostas pelo próprio desenho do estudo, ainda assim existe possibilidade 

de desbalanços de gravidade entre os grupos que não foram ajustados e 

que poderiam ter contribuído para o presente achado.  

Para entender a segunda hipótese, necessário se faz reiterar que a 

administração de antimicrobianos pode levar a efeitos colaterais, que 

eventualmente prejudicam a evolução clínica do próprio paciente em 

questão. Dentre os mecanismos que contribuem para os efeitos colaterais 

temos: promoção da seleção de bactérias multirresistentes, toxicidade 

mitocondrial, toxicidade para células do sistema imune, anafilaxia, reações 

idiossincráticas e desequilíbrio de microbiota (6). 

De acordo com o trabalho de Tamma et al, pelo menos 20% dos 

pacientes internados expostos aos antimicrobianos experimentam efeito 

colateral sistêmico diagnosticado (3). Esses efeitos colaterais podem levar a 

disfunções orgânicas como encefalopatia (68), hipervolemia e congestão 

pulmonar, insuficiência renal (69), disfunção hepática (70) e plaquetopenia (71). 

Em nosso estudo, não conseguimos diferenciar a causa das disfunções 
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orgânicas (definidas pela elevação do SOFA), que eventualmente podem ter 

sido causadas por esses efeitos colaterais. 

A taxa de infecção confirmada por culturas foi de 64% no GTEP. 

Assim, em uma parcela expressiva desses pacientes (até 36%), os 

potenciais efeitos colaterais acima descritos dos antimicrobianos poderiam 

não ser balanceados por benefício clínico do tratamento da infecção. Isso 

poderia ―neutralizar‖ o efeito total da terapia empírica precoce no grupo 

como um todo.  

Outro possível mecanismo para que os benefícios da terapia 

antimicrobiana empírica precoce não tenham se traduzido em melhora 

clínica refere-se ao atraso na investigação diligente do diagnóstico preciso 

da etiologia do quadro agudo. Assim, outras medidas cabíveis, além da 

administração de antimicrobianos, podem ser postergadas 

desnecessariamente (72–74), pois o ―tratamento‖ (embora não em sua 

totalidade) já foi instituído. Um diagnóstico equivocado em paciente com 

suspeita de infecção está associado a incremento da chance de mortalidade 

de 2-3x pelo atraso dessas outras condutas (75). Assim, mesmo quando há 

infecção presente, a administração precoce de antimicrobianos não é o 

único fator associado a melhores desfechos (61, 64, 75), pois o diagnóstico 

preciso da fonte de infecção, e intervenções específicas (controle cirúrgico 

do foco ou remoção de dispositivos, por exemplo) são essenciais.  

Assim, o conceito ―the sooner, the better‖ não deve ser encarado 

como premissa inquestionável em todos os pacientes com suspeita de 

infecção sem foco evidente e sem disfunção orgânica (23, 60–65, 76). De fato, 

em estudo robusto, multicêntrico, 2.672 pacientes com suspeita de infecção 

foram randomizados, independentemente da presença de disfunção 

orgânica, para antibioticoterapia de amplo espectro administrada em 

ambiente pré-hospitalar, ou início da antibioticoterapia somente após 

avaliação médica no hospital. Não houve diminuição da mortalidade 

hospitalar (8% em ambos grupos) com essa estratégia de administração 

ultraprecoce de antimcrobianos (67).  
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Na atualização mais recente do Surviving Sepsis Campaign (SSC), a 

recomendação é iniciar imediatamente antimicrobianos para paciente com 

suspeita de choque séptico ou elevada probabilidade de sepse. Para 

pacientes com disfunções orgânicas agudas em que a infecção seja 

―possível‖, porém não classificada como ―provável‖, a recomendação é 

investigação ágil da etiologia do quadro clínico e, caso persista preocupação 

quanto à presença de infecção, o antimicrobiano deve ser administrado em 

até três horas (12).  

O presente estudo propôs-se a investigar possibilidades de conduta 

em uma outra situação clínica não descrita na diretriz mencionada: infecção 

possível, porém sem foco evidente, no paciente sem sepse e sem choque 

séptico. 

Os achados aqui relatados e a revisão da literatura sugerem que a 

estratégia mais racional nesses pacientes é uma investigação diagnóstica 

diligente e ágil. Sem estabelecer um diagnóstico ou com diagnóstico errado, 

os tratamentos propostos usualmente falham (75, 77). Se houver disfunção 

orgânica aguda, suspeita de choque séptico ou elevado risco de evolução 

para desfechos desfavoráveis, a terapia empírica precoce deve ser 

administrada imediatamente, conforme algoritmo proposta no Anexo F, 

Figura 7.  

Na ausência de disfunções orgânicas agudas, o elevado risco de 

evolução para desfechos desfavoráveis pode ser definido pela presença de 

fatores de risco de progressão para Sepse, como por exemplo, os 

evidenciados no Anexo E, Tabela 11, ou descritos na literatura (78–80). 

No presente estudo, podemos considerar como fatores de risco para 

desfechos desfavoráveis as outras variáveis (além da infecção presumida) 

que foram independentemente associadas com piora de disfunções 

orgânicas em 14 dias no modelo stepwise backward: (suspeita de) infecção 

em sistema nervoso central, taquicardia sustentada, uso de ventilação 

mecânica invasiva, causa cirúrgica (não trauma) para admissão hospitalar e 

a ausência de taquicardia (Anexo E, Tabela 11). 
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A presença de taquicardia sustentada, definida como frequência 

cardíaca acima de 90 bpm durante 24 horas, como fator de risco para 

progressão para piora de disfunções orgânicas foi esperada, tendo em vista 

que a taquicardia é descrita já na primeira definição de sepse (14) e tem 

associação com piora clínica de pacientes infectados em outros estudos (80). 

Entretanto, não era esperada a associação da ausência de taquicardia, 

definida como frequência cardíaca máxima em 24 horas abaixo de 90 bpm, 

com desfechos desfavoráveis.  

Considerando o fato de que utilizamos a frequência cardíaca mínima 

e máxima em 24 horas nessas definições, é possível que a ausência 

absoluta de taquicardia no contexto de suspeita de infecção nosocomial 

denote uma variabilidade baixa de frequência cardíaca, um fator de risco 

conhecido para sepse (81). Outra explicação plausível é que a presença de 

taquicardia é necessária para manter débito cardíaco adequado em 

pacientes críticos cirúrgicos com necessidades metabólicas aumentadas (82). 

A frequência cardíaca persistentemente < 90 bpm poderia indicar resposta 

disfuncional nessa situação.  

Ventilação mecânica é fator de risco para infecção nosocomial  (83) e é 

imprescindível para o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação 

mecânica. Considerando que a infecção pulmonar foi também a mais 

comum na presente casuística (Tabela 5), a presença de ventilação 

mecânica dentre os fatores independente associados com o desfecho 

primário era esperada.  

A elevada incidência de SIRS em doentes traumatizados na UTI (até 

91% na primeira semana (33) e a elevação persistente de marcadores 

inflamatórios como a PCR nessa situação (42) pode paradoxalmente explicar 

por que internação na UTI decorrente de trauma foi um ―fator protetor‖ para 

piora de disfunções orgânicas na presente amostra (em oposição à 

internação hospitalar por causa cirúrgica). Muitos dos doentes críticos com 

trauma podem apresentar suspeita de infecção nosocomial (e, deste modo, 

preencheriam critérios de inclusão no presente estudo), pela presença de 

SIRS decorrente do próprio trauma, sem que houvesse necessariamente 
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infecção e, portanto, com menor risco para desenvolver sepse ou choque 

séptico. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que a resposta sistêmica ao 

trauma recente (≤ 7 dias) foi o diagnóstico diferencial mais comum de 

infecção (Tabela 5). 

Muitas vezes as estratégias para estimular o uso racional de 

antibióticos são consideradas utilitaristas, no sentido de levar em conta o 

benefício populacional de evitar propagar resistência aos antimicrobianos, 

em detrimento do benefício do tratamento da infecção para o indivíduo em 

questão (84). Entretanto, essa análise não leva em conta dois fatos 

importantes: a) a dúvida diagnóstica é frequente, no que se refere a 

presença ou não de infecção bacteriana, em especial nos pacientes críticos 

(29); b) efeitos colaterais dos antimicrobianos são relativamente comuns e 

podem ocasionar piora do prognóstico do paciente exposto à terapia (3, 4, 6, 

85). Por esses dois motivos, a administração excessiva de antimicrobianos 

não é unicamente uma questão de cunho ético (utilitarista), mas uma 

discussão que também se refere à melhor proposta de tratamento para o 

indivíduo. O presente estudo sugere que a estratégia de aguardar a 

investigação da etiologia do quadro antes de iniciar antimicrobianos pode ser 

segura, em pacientes cirúrgicos selecionados rigorosamente, com suspeita 

de infecção ainda em investigação, sem foco evidente e sem disfunção 

orgânica aguda, em especial se o risco de infecção for relativamente baixo. 

Outros estudos também validaram essa abordagem (23, 67).  

Dentre os pontos fortes do presente trabalho, consta a população 

relativamente homogênea, composta predominantemente por doentes 

jovens vítimas de trauma, com poucas comorbidades. Além disso, existe 

número reduzido de estudos que se propõem a avaliar o momento da 

administração de antimicrobianos em pacientes não sépticos, em especial 

em pacientes com suspeita de infecção nosocomial. A análise principal, a 

subanálise e as duas análises de sensibilidade tiveram resultados 

convergentes no que se refere à ausência de associação postergar 

antibioticoterapia e o desfechos desfavoráveis, o que reforça a consistência 

dos resultados (validade interna).  
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Enumeramos também as limitações da presente análise. Foi um 

estudo unicêntrico, observacional e vieses ocasionados pelas variáveis de 

seleção e informação podem ter influenciado os resultados. Não foram 

utilizados critérios padronizados para início da antibioticoterapia, com o 

médico responsável tendo tomado a decisão. Não encontramos diferenças 

nas variáveis de gravidade da doença entre os grupos (SOFA, SAPS3, taxa 

de utilização de ventilação mecânica e vasopressor), entretanto pode haver 

outros marcadores de gravidade não mensurados e/ou não mensuráveis que 

funcionaram como fatores de confusão. Como 74% dos nossos pacientes 

eram vítimas de trauma com idade média de 44 anos, nossos achados são 

válidos para um número estrito de pacientes críticos, que não inclui idosos, 

pacientes com múltiplas comorbidades. ou imunodeprimidos. Assim, a 

extrapolação dos achados para outras populações deve ser vista com 

cautela.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A ausência da administração de terapia antimicrobiana empírica em 

até 24 horas da suspeita de infecção nosocomial em pacientes críticos 

cirúrgicos estáveis sem uma fonte obvia de infecção não foi associada a 

uma incidência maior de progressão para sepse, choque séptico ou morte 

dentro de 14 dias. Na subanálise realizada apenas em pacientes com 

infecções confirmadas por culturas, o atraso na administração do antibiótico 

efetivo contra o patógeno isolado esteve associado a piores desfechos.  
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7 ANEXOS 

 

Anexo A: Figura 5 

Preenchimento do checklist Strobe  

 

STROBE Statement - Checklist of items that should be included in reports of 
cohort studies  

 Item 
No 

Recommendation 

Title and abstract   

 1 (a) Indicate the study’s design with a commonly used term 
in the title or the abstract: realizado 

(b) Provide in the abstract an informative and balanced 
summary of what was done and what was found: realizado 

Introduction 

Background/rationale 2 Explain the scientific background and rationale for the 
investigation being reported: realizado 

Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified 
hypotheses: realizado 

Methods 

Study design 4 Present key elements of study design early in the paper: 
realizado 

Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, 
including periods of recruitment, exposure, follow-up, and 
data collection: realizado 

Participants 6 (a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods 
of selection of participants. Describe methods of follow-up: 
realizado 

(b) For matched studies, give matching criteria and number 
of exposed and unexposed: realizado 

Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, 
potential confounders, and effect modifiers. Give diagnostic 
criteria, if applicable: realizado 

Data sources/ 
measurement 

8*  For each variable of interest, give sources of data and 
details of methods of assessment (measurement). 
Describe comparability of assessment methods if there is 
more than one group: realizado 

Continua 
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STROBE Statement - Checklist of items that should be included in reports of 
cohort studies (continuação) 

 Item 
No 

Recommendation 

Bias 9 Describe any efforts to address potential sources of bias: 
realizado 

Study size 10 Explain how the study size was arrived at: realizado 

Quantitative 
variables 

11 Explain how quantitative variables were handled in the 
analyses. If applicable, describe which groupings were 
chosen and why: realizado 

Statistical methods 12 (a) Describe all statistical methods, including those used to 
control for confounding: realizado 

(b) Describe any methods used to examine subgroups and 
interactions: realizado 

(c) Explain how missing data were addressed: realizado 

(d) If applicable, explain how loss to follow-up was 
addressed: realizado 

(e) Describe any sensitivity analyses: realizado 

Results 

Participants 13* (a) Report numbers of individuals at each stage of study - eg 
numbers potentially eligible, examined for eligibility, 
confirmed eligible, included in the study, completing follow-
up, and analysed: realizado 

(b) Give reasons for non-participation at each stage: 
realizado 

(c) Consider use of a flow diagram: realizado 

Descriptive data 14* (a) Give characteristics of study participants (eg 
demographic, clinical, social) and information on exposures 
and potential confounders: realizado 

(b) Indicate number of participants with missing data for each 
variable of interest: realizado 

(c) Summarise follow-up time (eg, average and total 
amount): realizado 

Outcome data 15* Report numbers of outcome events or summary measures 
over time: realizado 

Main results 16 (a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-
adjusted estimates and their precision (eg, 95% confidence 
interval). Make clear which confounders were adjusted for 
and why they were included: realizado 

(b) Report category boundaries when continuous variables 
were categorized: realizado 

(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk 
into absolute risk for a meaningful time period: não aplicável 

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and 
interactions, and sensitivity analyses: realizado 

Continua 
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STROBE Statement - Checklist of items that should be included in reports of 
cohort studies (conclusão) 

 Item 
No 

Recommendation 

Discussion 

Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives: 
realizado 

Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources 
of potential bias or imprecision. Discuss both direction and 
magnitude of any potential bias: realizado 

Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering 
objectives, limitations, multiplicity of analyses, results from 
similar studies, and other relevant evidence: realizado 

Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study 
results: realizado 

Other information 

Funding 22 Give the source of funding and the role of the funders for the 
present study and, if applicable, for the original study on 
which the present article is based: realizado 

 
Legenda Figura 5 
Preenchimento do checklist STROBE para o presente estudo. 
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Anexo B: Figura 6  
 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo C: Tabela 9: Análise Multivariada:  

Associação de Antibioticoterapia Empírica Precoce e o Desfecho 

Primário 1 

 

Análise de Sensibilidade com infecção confirmada por culturas incluída 
no modelo no lugar de infecção presumida 

Legenda Tabela 9 

Variáveis foram ordenadas de acordo com o nível de significância estatística.  
Variable Inflation Factors (VIF) foram usados para detectar multicolinearidade.  
VIF variaram de 1,03 a 1,11 para todas variáveis, indicando multicolinearidade não 
significativa. 
1. Variáveis foram selecionados no Grafo Direcionado Acíclico da Figura 2. 
2. Fonte provável de infecção diagnosticada de acordo com registros no prontuário 

eletrônico dentro de 14 dias (em oposição a nenhuma fonte de infecção ou 
desconhecida), confirmada por culturas.  

3. Frequência Cardíaca mais baixa > 90 bpm dentro de 24 horas da inclusão. 
4. Leucometria > 12000 células/mm

3 
or Leucometria < 4000 células/mm

3 
.
 
 

5. Temperatura Corporal Aferida > 38ºC e/ou < 36ºC. 

 
  

 Odds ratio 95% CI valor de p 

Infecção Confirmada 
2
 1,81 1,12-2,92 0,01 

GTEP 1,68 1,05-2,72 0,03 

Taquicardia Sustentada 
3
 1,75 1,02-3,01 0,04 

Causa da Admissão 
hospitalar: Cirúrgica não 
Trauma 

1,70 1,00-2,90 0,05 

Leucometria alterada 
4
 1,43 0,83-2,49 0,20 

SOFA na inclusão (por 
ponto) 

1,04 0,97-1,12 0,26 

Hipotermia ou Hipertermia 
5
 0,97 0,59-1,59 0,91 
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Anexo D: Tabela 10 - Análise Univariada para associação com Desfecho 
Primário 

continua 

  

 Odds ratio 95% CI Valor de p 

Variáveis relacionadas à presença e ao manejo da infecção 

Infecção Presumida 
1
 3,06 1,88-5,07  <0,01* 

Infecção Confirmada 
2
 1,91 1,25-2,96 <0,01* 

Grupo Terapia Empírica Precoce 1,88 1,21-2,94 <0,01* 

Variáveis relacionadas ao status clínico  

Ventilação Mecânica 1,87 1,20-2,91 <0,01* 

Causa da Admissão hospitalar: 
Cirúrgica não Trauma 

1,87 1,15-3,07 0,01* 

Lactato (por mmol/L) 1,25 1,02-1,56 0,04* 

Taquicardia sustentada 
3
 1,67 1,01-2,76 0,05* 

Escala SOFA (por ponto) 1,06 0,99-1,14 0,07* 

Ausência de Taquicardia 
4
 1,74 0,94-3,27 0,08* 

Leucometria alterada 
5
 1,55 0,95-2,58 0,08* 

Idade (por ano) 1,01 0,99-1,02 0,14* 

Sexo Masculino 0,71 0,43-1,16 0,17* 

Vasopressores na Inclusão 1,24 0,73-2,09 0,42 

Proteína C-Reativa mg/dL  
(por ponto) 

1,00 0,99-1,00 0,54 

Comorbidades  
(por comorbidade) 

0,96 0,73-1,25 0,75 

Tempo de Estadia na UTI antes da 
inclusão 

1,00 0,98-1,02 0,77 

Temperatura Corporal Alterada 
6
 1,00 0,63-1,57 0,99 

Variáveis relacionadas ao foco de infecção  

Sistema Nervoso Central 3,91 1,39-13,9 0,02* 

Corrente Sanguínea 0,69 0,31-1,52 0,35 

Pneumonia 0,81 0,48-1,35 0,42 

Urinário 0,89 0,37-2,15 0,79 
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Anexo D: Tabela 10 - Análise Univariada para associação com Desfecho 
Primário (continuação) 

Legenda Tabela 10  
BGNNF: Bacilos Gram Negativos não fermentadores: Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia e Burkholderia cepacia; IC: Intervalo de 
Confiança; MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina; MSSA: Staphylococcus 
aureus sensível à meticilina; SAPS 3: Simplified Acute Physiology Score 3; SOFA 
Sequential Organ Failure Assessment Score; PCR: Proteína C-Reativa. 
Variáveis estão ordenadas de acordo com o nível de significância estatística. 
* Variáveis com p < 0,02 foram incluídas na Análise Multivariada (Anexo E Tabela 11) 

1. Fonte provável de infecção diagnosticada de acordo com registros no prontuário 
eletrônico dentro de 14 dias (em oposição a nenhuma fonte de infecção ou 
desconhecida), confirmada ou não por culturas.  

2. Culturas confirmando fonte de infecção presumida. 
3. Frequência Cardíaca mais baixa > 90 bpm dentro de 24 horas da inclusão.  
4. Frequência Cardíaca mais alta < 90 bpm dentro de 24 horas da inclusão. 
5. Leucometria > 12000 células/mm

3 
or Leucometria < 4000 células/mm

3 
.
 
 

6. Temperatura Corporal Aferida > 38ºC e/ou < 36ºC. 

7. Em pacientes com infecção confirmada por culturas.  

 
  

 Odds ratio 95% CI Valor de p 

Variáveis relacionadas ao foco de infecção: Continuação  

Abdominal 1,11 0,45-2,84 0,81 

Ossos e partes moles 0,92 0,34-2,55 0,88 

Variáveis relacionadas ao perfil microbiológico no foco de infecção 
7
  

MRSA 2,31 0,89-6,77 0,09* 

BGNNF sensíveis a carbapenêmicos  1,89 0,87-4,31 0,11* 

S. Coagulase negativo 0,50 0,18-1,33 0,17* 

Enterobactérias resistentes a 
carbapenêmicos 

2,23 0,72-8,24 0,19* 

Enterococos sensíveis a Vancomicina 2,63 0,59-18,32 0,24 

Enterobacterias sensíveis a 
carbapenêmicos 

0,70 0,37-1,31 0,28 

Fungos 2,57 0,32-52,6 0,42 

BGNNF resistentes a 
carbapenêmicos  

0,75 0,37-1,54 0,43 

Outras bactérias 0,73 0,28-1,91 0,52 

Enterococos resistentes a 
Vancomicina 

1,70 0,16-37,02 0,67 

MSSA 0,83 0,27-2,53 0,74 
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Anexo E: Tabela 11 - Análise de sensibilidade: análise multivariada 

baseada no modelo backward stepwise regression 

 
Legenda Tabela 11  
Variáveis na análise univariada (Tabela 10) com valor de p menor que 0,2 foram incluídas 
em um modelo de Regressão Logística do tipo stepwise backward com o desfecho primário 
como variável dependente. Esse é o modelo final incluindo apenas variáveis com um p < 
0,05.  
Foi optado por incluir apenas infecção presumida no modelo (e não infecção confirmada) 
devido a sua associação mais robusta na análise univariada com o desfecho primário. 
Variáveis foram ordenadas de acordo com o nível de significância estatística.  
Variable Inflation Factors (VIF) foram usados para detectar multicolinearidade 

(58)
.  

VIF variaram de 1,02 a 1,12 para todas variáveis, indicando multicolinearidade não 
significativa  
1. Identificação de fonte provável de infecção em 14 dias, de acordo com Registro no 

Prontuário Eletrônico, confirmado ou não por culturas.  
2. Frequência Cardíaca mais baixa > 90 bpm dentro de 24 horas da inclusão. 
3. Frequência Cardíaca mais alta ≤ 90 bpm dentro de 24 horas da inclusão. 

 

  

 Odds ratio IC 95% valor de p 

Infecção Presumida 
1
 2,40 1,42-4,11 <0,01 

Taquicardia Sustentada 
2
 2,27 1,31-3,99 <0,01 

Ventilação Mecânica 1,95 1,19-3,22 <0,01 

Causa da Admissão hospitalar: 
Cirúrgica não Trauma 

1,88 1,10 -3,26 0,02 

Infecção de Sistema Nervoso Central 3,60 1,24-13,11 0,03 

Ausência de Taquicardia 
3
 2,03 1,04-4,03 0,04 
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Anexo F: Figura 7 - Algoritmo sugerido para o manejo de pacientes 

críticos cirúrgicos com suspeita de infecção nosocomial 

 

 

 

Legenda Figura 7  
Nos pacientes críticos cirúrgicos com suspeita de infecção nosocomial, estabelecer uma 
etiologia provável para o quadro deve ser uma prioridade.  
* O elevado risco de evolução para sepse pode ser decorrente: 

- da suspeita de infecção em sítios nobres, como sistema nervoso central. 
- da presença de fatores de risco de progressão para sepse, como por exemplo 

evidenciados no Tabela 11, ou descritos na literatura 
(78–80)

. 
As setas tracejadas indicam mudança de situação e de estratégia de tratamento: 
1) Direcionar tratamento para foco especifico encontrado no paciente que inicialmente 

recebeu terapia empírica devido à instabilidade. 
2) Iniciar imediatamente terapia empírica no paciente que apresenta instabilidade durante o 

período de investigação. 
3) Direcionar tratamento específico para foco diagnosticado no paciente estável.  
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