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RESUMO 
 
Introdução: as infecções são responsáveis por mais de um terço das mortes 

neonatais, sendo a sepse a de maior expressão. A sepse neonatal precoce (SNP) 

aumenta em cinco vezes a taxa de mortalidade entre recém-nascidos (RN) de 

termo e pré-termos tardios e em vinte e cinco vezes a taxa de mortalidade entre 

pré-termos extremos. A Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) vem se 

mostrando capaz de antecipar o diagnóstico, reduzindo em 22% o risco relativo de 

mortalidade entre os pré-termos de muito baixo peso com sepse. Objetivo: verificar 

a VFC de RN com suspeita de SNP; identificar medidas significantes e verificar se, 

associadas a variáveis clínico-laboratoriais, aumentam a chance de identificar 

pacientes passíveis de desenvolver a doença. Método: utilizou-se um 

frequencímetro portátil para aferir as medidas da VFC nos domínios do tempo, da 

frequência e do Caos. Dentre elas, elegeu-se aquelas com curva ROC > 0,75 para, 

com seus valores de cut-off, aplicar regressão logística e identificar as que melhor 

se adequassem ao modelo. As variáveis clínico-laboratoriais significantes que 

restaram da análise univariada foram submetidas à análise multivariada a fim de 

identificar, também, as que melhor se adequassem ao modelo. Resultados: foram 

identificadas quatro variáveis clínico-laboratoriais (sexo masculino, idade 

gestacional < 34 semanas, Score de Rodwell e proteína C-reativa), e nove medidas 

da VFC (RRmean, SDNN, RR tri index, LF, HF, SD2 do plot de Poincaré, ShaEnt, 

CorrDim D2 e SamAsy). Cinco apresentaram área sob a curva ROC > 0,75: SDNN, 

RR tri index, LF, SD2 e CorrDim D2. Depois de aplicada a regressão logística, 

restou apenas a CorrDim D2 com cut-off = 0,1164. Identificadas, as variáveis foram 

submetidas ao cálculo do logit para, com isso, quantificar a chance do paciente 

suspeito de evoluir para a doença, na dependência das três variáveis eleitas: 

CorrDim D2, idade gestacional < 34 semanas e score de Rodwell. Conclusão: o 

estudo mostrou que tanto o modelo preditivo clinico como a CorrDim D2 são 

capazes, de forma independente, de estimar a chance que um futuro paciente com 

sepse suspeitada tem de efetivamente confirmar o diagnóstico de sepse. E que, 

além disso, se a CorrDim D2 for agregada ao modelo preditivo clínico, esta chance 

aumenta consideravelmente. 

 
Descritores: sepse neonatal precoce, variabilidade da frequência cardíaca, 
dinâmica não linear, Teoria do Caos. 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 Introduction: infectious diseases are responsible for more than one-third of 

neonatal deaths, and sepsis is of great importance. Early Neonatal Sepsis (ENS) 

increases five times the mortality rate among term and late preterm newborns. 

Among extreme preterm babies the mortality rate increases by twenty-five times. 

Heart Rate Variability (HRV) has been showing to be capable of anticipating the 

diagnosis, thus reducing by 22 percent the relative risk of mortality of very low 

preterm babies with sepsis. Objective: to verify HRV of newborn babies’ suspects 

of having ENS; to identify significant measures of HRV and to verify if, associated to 

clinical-laboratorial variables, if they improve the chance of identifying patients 

exposed to developing ENS. Method: a portable frequencimeter was used to 

registering the measurements of HRV in the domains of time, of frequency and of 

chaos. Among them, only those with a ROC curve greater than 0.75 were chosen, 

with their cut-off values to enter a logistic regression with the aim of identifying those 

more suitable to the model. The clinical-laboratorial variables which were considered 

significant in a univariete analysis were also submitted to the multivariate analysis 

with the purpose of identifying those better fitted to the model. Results: four clinical-

laboratorial variables (male sex, gestational age less than 34 weeks, the Rodwell 

Score and C-Reactive Protein); similarly, nine measures of HRV (RRmean, SDNN, 

RR tri index, LF, HF, SD2 of Poincaré plot, ShaEnt, CorrDimD2 and SamAsy). Five 

of them presented an area under the ROC curve greater than 0.75: SDNN, RR tri 

index, LF, SD2 and CorrDim D2. Once applied the logistic regression, only CorrDim 

D2 remained, with a cut-off value of 0.1164. The identified variables were, then, 

submitted to the calculation of the logit, with the purpose of quantifying the chance 

of a patient suspect of evolving to a sepsis, in the dependence of the three elected 

variables: CorrDim D2, gestational age under 34 weeks and the Score of Rodwell. 

Conclusion: the study showed that both, the predictive clinical model as CorrDim 

D2 are able, independently, to estimate the chance that a patient with suspected 

sepsis future has to effectively confirm the diagnosis of sepsis. And that, moreover, 

if the CorrDim D2 is aggregated to clinical predictive model, this chance increases 

considerably. 

 

Keywords: Early-onset neonatal sepsis; heart rate variability; non-linear dynamics, 

Chaos theory. 
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I – INTRODUÇÃO 
 
1. Mortalidade Infantil e Neonatal 
       

       Entre 1960 e 1990, o risco de morrer nos primeiros cinco anos de vida foi 

reduzido pela metade, uma grande conquista. A partir de então, a despeito dos 

grandes esforços empreendidos desde a virada do milênio, as melhores cifras 

indicam que aproximadamente sete milhões de crianças menores de cinco 

anos morreram em 2011. 

    O 4º Objetivo de Desenvolvimento Global do Milênio (MDG-4), de reduzir em 

2/3 as mortes de crianças com idade inferior a cinco anos entre 1990 e 2015 

(de 12 para 4 milhões) deverá ser alcançada, assim como a redução na 

mortalidade infantil, o mesmo não ocorrendo com as mortes neonatais (Fig. 1)1. 

Figura 1. Tendência da mortalidade infantil global, 1990-2013 (MDG-4). 

 

 
 
UNICEF, 20141. 
 
       A mortalidade infantil tende a se concentrar no período neonatal à medida 

que decrescem os óbitos por causas evitáveis em função das ações básicas de 

saúde e saneamento2. O período neonatal, que corresponde aos primeiros 28 
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dias de vida, é responsável pela maioria das mortes infantis, ficando as mortes 

pós-neonatais distribuídas em um período de quase 1.800 dias.  

      Em 2013, dentre os óbitos neonatais globais, 36% deles ocorreram no dia 

do nascimento; 37% nos seis dias seguintes e os demais, do sétimo ao 27º dia 

de vida1.  

      No Brasil, a progressiva redução na mortalidade neonatal, que acompanha 

a tendência mundial, chegou de 3,2% ao ano entre 2000 e 2008, mas também 

foi menor que a redução da mortalidade pós-neonatal, que caiu 8,1% ao ano no 

mesmo período2. (Fig. 2).  

     As mortes neonatais são responsáveis por aproximadamente 2/3 da 

mortalidade infantil brasileira3.  

 
Figura 2. Número de óbitos/1.000 nascidos vivos. Brasil, 2000-2011. 
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 RIPSA, 20124. 
 

      A redução das mortes neonatais constitui-se em prioridade de saúde 

pública, principalmente em países como o Brasil, onde ela ainda é alta 

(15,27/1.000 nascidos vivos em 2011) se comparada, por exemplo, aos EUA 

(4,6/1.000 nascidos vivos em 2004) e ao Chile (5,6/1.000 nascidos vivos no 

ano 2000)5. 

O Estado do Espírito Santo possui a 4ª menor taxa de mortalidade 

infantil; neonatal; neonatal precoce e tardia e neonatal específica (por afecções 
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originárias no período neonatal) da Federação, ficando abaixo apenas dos 

Estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todos já abaixo da 

média nacional (Fig. 3)4.  
 
Figura 3. Os quatro Estados brasileiros com menores Taxas de 
Mortalidade Infantil e Neonatal (2011). 
 
 

 
 RIPSA, 20124. 

 

2. Mortalidade Neonatal Precoce 
 

      O risco diário de morte decresce a partir do primeiro dia de vida (Fig. 4)5, 

sendo a mortalidade extremamente elevada nas primeiras 24 horas de vida,  

      Excetuando as malformações incompatíveis com a vida, a concentração 

das mortes infantis na primeira semana de vida também está diretamente 

relacionada a causas evitáveis e à necessidade de melhoria nos quatro níveis 

de assistência prestados: à gestante; ao parto; ao atendimento do recém-

nascido na sala de parto e na UTI neonatal6. 
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Figura 4. Risco diário de morte nos 30 primeiros dias de vida. 
 

 
Lawn et al., 20055. Baseado na análise de 47 conjuntos de dados de IDS (Índice de 
Desenvolvimento Humano), de 1995 a 2003, com 10.048 mortes neonatais.  
        

 

3. Causas de Mortalidade Neonatal 
 

       As infecções são a maior causa de morte neonatal (34%), seguida das 

complicações diretas da prematuridade (28%) e das causas intrapartais (23%)3. 

Um estudo com base nos dados do registro vital de 45 países e estimativa de 

147 países (ano 2000) apontam as infecções como responsáveis por 36% das 

mortes neonatais (Fig. 5)5. 
 

       Entre as causas de óbito neonatal, se agrupadas segundo sua importância 

para as ações de saúde dirigidas à prevenção, destacam-se a prematuridade 

(24%), seguida de infecção (17%), hipóxia/asfixia (14,6%) e afecções 

respiratórias (8,7%), estando todas elas intimamente relacionadas6. 

       



5 
 

Figura 5. Distribuição estimada das causas diretas das 4 milhões de 
mortes neonatais do ano 2000. 

 
 
  Lawn et al., 20055. 
 
        

      Apesar dos bebês com baixo peso ao nascer representarem apenas 14% 

das crianças nascidas vivas, eles respondem por 60-80% das mortes 

neonatais. O baixo peso de nascimento pode ser resultado do curto período de 

gestação (parto prematuro), ou do retardo de crescimento intrauterino (RCIU), 

causas indiretas ou fatores de risco para mortes neonatais, especialmente as 

causadas por infecções.  

      Prematuros geralmente têm um maior risco de morte que recém-nascidos 

de termo com adequado peso para a idade gestacional. O risco aumenta entre 

três e dez vezes quando o bebê de termo tem RCIU5. 

       No Brasil, a prevalência de nascimentos pré-termo aumentou de cerca de 

4% no inicio dos anos 1980 para mais de 10% após o ano 2000, sendo a 

maioria com idade gestacional entre 34 e 36 semanas e com peso ao nascer 

superior a 2.500 gramas 7,8. A tendência de elevação da taxa de prematuridade 

e prematuridade tardia guarda similaridade com os países desenvolvidos e está 

relacionada ao aumento da taxa de cesarianas eletivas; à natalidade em 



6 
 

mulheres com mais de 35 anos; às gestações múltiplas advindas da 

inseminação artificial; às mudanças nos conceitos de viabilidade 9, 10, 11, 12, 13,14; 

melhoria da aferição da idade gestacional15 e dos melhores recursos 

diagnósticos e terapêuticos nas unidades de tratamento intensivo neonatal 

(UTIN). 

 

4. Sepse Neonatal Precoce e Tardia 
             

      As infecções, especialmente a sepse neonatal, são consideradas causas 

preveníveis de mortalidade e o foco na prevenção e antecipação do diagnóstico 

podem significar importante contribuição para a redução da mortalidade infantil 

e neonatal, sendo os recém-nascidos pré-termos e os de baixo-peso ao 

nascerem os de maior risco3. 

      Sepse é definida pelo National Institute of Child Health and Humam 

Development (NICHD) e pelo Vermont Oxford Network (VON) como sendo a 

presença de infecção na corrente sanguínea ou no líquido cefalorraquidiano 

(LCR), comprovado por hemocultura (HCT) ou cultura de LCR16.  

      Sepse precoce é a que ocorre em neonatos com idade gestacional (IG) 

igual ou inferior a 72 horas de vida (IG ≤ 72 horas) e que receberam tratamento 

antibiótico (ATB) por período igual ou superior a cinco dias (≥ 5 dias), ou que 

foram a óbito em menos de cinco dias usando ATB para tratamento da doença. 

E, sepse neonatal tardia, aquela que surge após três dias de vida16.  

      A delimitação temporal da sepse neonatal, porém, tem sido definida de 

modo diferente entre os autores, alguns de acordo com o NICHD/VON17, outros 

considerando precoce a que ocorre nos primeiros sete dias de vida e tardia 

depois de sete dias18 e, ainda outros, que diferenciam o surgimento da sepse 

entre recém-nascidos (RN) de termo, onde ela ocorreria em menores de sete 

dias de vida, daqueles com muito baixo peso, onde ocorreria em RN com idade 

igual ou menor que 72 horas de vida19. 

      No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) define como precoce a sepse que 

ocorre em RN com idade igual ou menor que 48 horas de vida, tomando como 
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base os Critérios Nacionais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

(IRAS), sem diferenciar termo de pretermo20. 

      A importância de se caracterizar a temporalidade do surgimento da sepse 

se deve aos diferentes fatores de risco e etiológicos que irão determinar a 

abordagem diagnóstica e terapêutica.  

      Na sepse precoce, os fatores de risco em sua maioria, estão relacionados à 

contaminação do recém-nascido por agentes infecciosos do canal de parto, 

diferente da sepse tardia, considerada contaminação de origem hospitalar (Fig. 

6)20. 

 

Figura 6. Definição das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 
(IRAS) em Neonatologia 

Fonte: ANVISA, 201320. 

       A dificuldade para se chegar ao diagnóstico de sepse neonatal perpassa 

pelos sinais clínicos que, em ambos os tipos, são inespecíficos podendo, 

inclusive, se dever a diversos problemas não infecciosos.  

      A HCT, por sua vez, considerada “padrão ouro” por sua alta especificidade, 

apresenta baixa sensibilidade.       
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       Estes fatos deram origem, e continuam dando, à criação de vários 

protocolos e escores com o objetivo de se estabelecer o mais precocemente 

possível a suspeita diagnóstica, o início do tratamento e a prevenção de 

complicações que culminam, em quase 20% dos casos, em óbito neonatal.  

 

     Se por um lado a antecipação do tratamento ao surgimento da clínica é 

primordial para um desfecho bem sucedido por outro, superestima-se a 

necessidade de tratamento21.  

       

      A presença de sinais e sintomas inespecíficos em pouco ajudam no 

diagnóstico de sepse, mas a ausência deles não descarta esta possibilidade, já 

que a bacteremia pode ocorrer na ausência de sintomatologia22, elevando a 

incidência de sepse precoce entre os assintomáticos entre 2 a 3 vezes quando 

comparada com o total de nascimentos23. 

 

5. Sepse Neonatal Precoce Suspeitada ou Provável 
 

      A expressão “sepse suspeitada” é um dos diagnósticos mais comuns feitos 

na UTIN22. Sepse suspeitada ou provável refere-se a uma espécie de 

“diagnóstico provisório” usado pelos neonatologistas, quando existem fatores 

de risco ou evidências, na história clínica perinatal, sugestivas da possibilidade 

do neonato desenvolver sepse. 

    A suspeita baseia-se em estudos epidemiológicos que identificam e 

modificam, com o decorrer do tempo, os fatores de risco que levam a suspeita 

da sepse precoce. 

 
5.1 Fatores de risco 
 
      Entre nós, nos dias de hoje, estão estabelecidos como fatores de risco 

maiores: o nascimento pré-termo (o maior deles, associado ou não ao baixo 

peso ao nascer); a colonização do canal de parto pelo Streptococcus do grupo 
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B (SGB); bolsa rota (BR) há mais do que 18 horas antes do parto e sinais e 

sintomas maternos de infecção amniótica20. 

      Os fatores menores incluem variáveis demográficas de ampla abrangência, 

tais como a etnia (o SGB é mais comum na raça negra); situação 

socioeconômica; sexo masculino e baixo score de Apgar aos cinco minutos de 

vida22. 

     No Brasil, a sigla “IRAS-POM” (“Infecção Relacionada à Assistência à 

Saúde de Provável Origem Materna”) foi introduzida em 2008 quando da 

publicação dos “Critérios Nacionais de Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde - Neonatologia”24, mantida na 2ª versão do documento em 201025, assim 

como na recente revisão de 201320.  

      O principal objetivo da criação desta terminologia foi o de trazer consigo o 

conceito de origem da sepse, diferenciando a sepse suspeitada precoce de 

origem materna da sepse tardia, esta denominada “IRAS-POH” (Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde de Provável Origem Hospitalar). 

      Outro objetivo foi o de diferenciar a IRAS-POM da IRAS-POH precoce, 

neste caso quando a evidência diagnóstica de infecção, apesar de ter ocorrido 

precocemente, teve origem hospitalar, por exemplo, devido a um procedimento 

invasivo precoce a que tenha sido submetido o recém-nascido, sem nenhuma 

relação com os fatores de risco perinatais. 

      Os fatores de risco listados para caracterizar a IRAS-POM não diferem muito 

dos usadas pelo CDC (Center for Disease Control and Prevention) e pelo 

NHSN (National Healthcare Safety Network), de onde foi extraída a maioria das 

definições usadas nos critérios brasileiros. 

 

 
5.2 Sinais clínicos 
 
      O diagnóstico clínico de sepse neonatal com base nos sinais apresentados 

pelo recém-nascido é difícil porque quase todos são inespecíficos, podendo ser 

encontrados em doenças não infecciosas e, até mesmo, em situações 

fisiológicas. 
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      A avaliação do estado geral do RN, caracterizando-o como hipoativo, pode 

significar plenitude pós-prandial, prematuridade, hipotermia, sedação, e 

também infecção. 

      Alteração na temperatura axilar (Tax), caracterizando hipotermia 

(Tax<36ºC) ou hipertermia (Tax>37,5ºC), pode se dever ao excesso de 

vestuário, ao aumento da temperatura ambiente, ao descontrole da 

temperatura da incubadora, desidratação ou hipotermia da prematuridade. 

     A hiperglicemia (glicemia >145 mg/dl no plasma) pode se dever à infusão 

rápida de glicose na hidratação venosa, prematuridade, asfixia, uso de cafeína, 

infusão de lipídio na nutrição parenteral, entre outras causas. 

     A apneia (pausa respiratória por mais de 20 segundos; ou menor que 20 

segundos associada à frequência cardíaca diminuída (FC<100) ou de cianose), 

pode ser confundida com apneia primária da prematuridade, ou secundária ao 

uso de anticonvulsivantes, hipoxemia, instabilidade térmica, distúrbios 

metabólicos, refluxo gastresofágico, acometimento do SNC, anemia e 

hipovolemia. 

      O desconforto respiratório pode se dever à prematuridade (doença da 

membrana hialina), síndrome do pulmão úmido ou síndrome de aspiração de 

mecônio, mas também à pneumonia. 

      A intolerância alimentar, acompanhada ou não de vômitos e distensão 

abdominal, pode se dever a quadro obstrutivo intestinal, distúrbios metabólicos 

e Enterocolite Necrotizante (NEC). 

      O sangramento ou distúrbio da coagulação pode se dever à doença 

hemorrágica do RN, à deglutição de sangue durante o parto ou amamentação, 

trombocitopenia imune e hemorragias de origem vascular (hemorragia 

pulmonar, intracraniana, etc.).  

      A instabilidade hemodinâmica e choque, que se caracterizam por 

taquicardia, hipotensão, palidez, redução do débito urinário e má perfusão 

periférica podem ser confundidas com outros tipos de choque (hipovolêmico, 

cardiogênico ou neurológico)20. 

      Outros sinais também devem ser considerados no diagnóstico diferencial 

de sepse tais como icterícia (indireta ou colestática), presença de hepato-
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esplenomegalia (nas infecções congênitas e transplacentárias), queda do 

débito urinário (insuficiência renal de outra origem), entre lesões de pele que 

possam vir a serem confundidas como sendo de origem infecciosa. 

 

 

5.3 Exames laboratoriais 
 
      No Sistema Único de Saúde (SUS)20, a avaliação do leucograma, da 

contagem de plaquetas e a dosagem da PCR (Proteína C-Reativa) fazem 

parte, junto com os sinais clínicos, da abordagem diagnóstica e terapêutica dos 

casos de sepse neonatal precoce suspeitada. O fluxograma da Fig. 7 resume a 

conduta utilizada no Brasil26, com alteração da IG de 35 para 37 semanas, de 

acordo com o Manual de 201320.  Algumas recomendações, entretanto, devem 

ser observadas: 

 

a) Colher hemocultura antes de iniciar a antibioticoterapia empírica; 

 

b) Colher hemograma e PCR preferencialmente entre 12 e 24 horas de vida, por ser 

mais específica que ao nascimento20; 

 

c) Reavaliar o paciente, quiçá colhendo novos exames, com 48-72 horas após iniciado 

o tratamento, ou antes, de interrompê-lo; 

 

d) Dosar a PCR por método quantitativo, que não pelo látex e,  

 

e) Considerar que outras causas inflamatórias ou não (desconforto respiratório, 

hemorragia intraventricular e síndrome da aspiração do mecônio) podem alterar a 

PCR. 
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Figura 7. Fluxograma para a abordagem e acompanhamento da sepse 
neonatal precoce suspeitada. 

 
 
 
FHEMIG, 200826. 
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6. Sepse e Sepse Clínica 
        

      A sepse, quando acompanhada de confirmação microbiológica, denomina-

se septicemia ou somente sepse.  

      Utiliza-se a expressão sepse clínica quando, em vigência de hemocultura 

negativa, existem evidências da presença de processo inflamatório sistêmico 

que caracteriza a infecção generalizada, acompanhada ou não de sinais 

clínicos, ou tão somente pelas alterações dos exames laboratoriais 

inespecíficos. 

      Tendo em vista a baixa sensibilidade da hemocultura22, esta entidade 

clínica tem sido incluída nas pesquisas e publicações como SRIS (Síndrome da 

Resposta Inflamatória Sistêmica) ou chamada tão somente de sepse clínica 

(sepsis-like illness) 27, 28,29.  

       No Brasil20, a sepse com confirmação microbiológica (hemocultura 

positiva) passou, desde 2008, a ser denominada Infecção Primária da Corrente 

Sanguínea Laboratorial (IPCSL) e, a sepse sem confirmação microbiológica, de 

Infecção Primária da Corrente Sanguínea Clínica (IPCSC), sem confirmação 

laboratorial. 

      Os critérios utilizados pelo Ministério da Saúde (MS) para diagnosticar 

sepse clínica (IPCSC) de sepse com hemocultura positiva (IPCSL) são 

descritos nas Fig. 8 e Fig. 9, respectivamente, sendo os sinais descritos mais 

comuns na sepse tardia. 

Figura 8. Critérios para caracterização da sepse clínica: IPCSC. 

 
ANVISA, 201320.  
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Figura 9. Critérios para a caracterização da sepse (septicemia): IPCSL. 
 

 
 
ANVISA, 200320.  
 

      A hemocultura é de coleta obrigatória antes de se iniciar a antibioticoterapia 

empírica, podendo ser colhidas uma ou mais de uma amostra nos casos 

suspeitos.        

      Alguns cuidados devem ser observados por conta do baixo nível de 

bacteremia encontrado em até 2/3 dos recém-nascidos: 

 
a) Volume de sangue coletado: idealmente não menos de 1 ml, mínimo de 0,5 ml. 

Amostras com 1 ml dobram a possibilidade de positividade quando 

comparadas com amostras de 0,5 ml30; 

 

b) Local da coleta: preferencialmente de sangue periférico. Quando coletado de 

cateter umbilical, preferir sangue arterial colhido no momento do cateterismo, 

tendo em vista o alto índice de contaminação. Se colhido do cateter venoso, e 

somente se esta for a única via disponível, colher com preparo adequado entre 

duplo clamp umbilical31. 

 

      A incidência de meningite na sepse neonatal pode variar de 0,3-3%32 e 

ocorrer em aproximadamente 23% dos casos com bacteremia. A análise 

microbiológica do LCR é controversa devido à baixa sensibilidade21 e a análise 

citológica e bioquímica de difícil interpretação. A coleta do LCR está indicada 
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para os casos com hemocultura positiva, nos pacientes que não evoluem bem 

e que resistem ao tratamento antibiótico, mas somente naqueles em que 

ausência de plaquetopenia ou outros distúrbios de coagulação, assim como o 

estado clínico do paciente, não contraindiquem a coleta. Não deve ser feita em 

recém-nascidos assintomáticos e nem em pré-termos com síndrome da 

angústia respiratória32. 

       A coleta de cultura de outros líquidos estéreis deve ser considerada no 

diagnóstico de sepse, tais como do líquido ascítico, urina33 e líquido pleural, de 

acordo com os sinais clínicos de cada paciente, com particular atenção para a 

urocultura, que só deve ser colhida por punção suprapúbica, e não por sonda 

vesical ou saco coletor, devido ao alto índice de contaminação. 

       

7. Outros Testes Diagnósticos  
 

      Um marcador diagnóstico ideal deveria ter alta sensibilidade (teste positivo 

em pacientes infectados) e alto valor preditivo negativo (teste negativo no 

paciente sem infecção). Um marcador de alta especificidade (infecção ausente 

no teste negativo), com um bom valor preditivo positivo (infecção presente 

quando o teste for positivo), poderia minimizar o uso desnecessário de 

antibióticos nos casos falsos positivos34, assim como evitar que não se 

iniciasse antibiótico no resultado falso negativo. Este teste, infelizmente, ainda 

não existe. 

      Em função da resposta deficitária dos sistemas de defesa inatos, 

principalmente nos pré-termo (defesas maternas; barreiras epiteliais e 

mucosas; sistema de reconhecimento de patógenos; imunidade celular inata; 

resposta das proteínas inflamatórias, peptídeos e proteínas antimicrobianas), 

muito se tem pesquisado em busca de indicadores de suspeição ou de 

diagnóstico de sepse neonatal precoce 35,36. 

      

      No fim dos anos 70 e início dos anos 80 passou-se a utilizar os testes 

hematológicos (leucocitose/neutrofilia ou leucopenia/neutropenia; elevação de 

neutrófilos imaturos; razão entre neutrófilos imaturos e neutrófilos segmentados 



16 
 

totais (I:S) e de neutrófilos imaturos e o total de leucócitos (I:T); presença de 

plaquetopenia e alterações degenerativas dos neutrófilos)37,38,39, sendo o Score 

de Rodwell considerado o melhor dentre os protocolos, ainda utilizado pela 

maioria dos autores, assim como pelo Ministério da Saúde, com sensibilidade 

que chega a 96%; valor preditivo negativo se o escore for menor que 2, de 

99%; porém com baixo valor preditivo positivo, em torno de 31%. Estes 

resultados, entretanto, dependem da idade pós-natal em que foi coletado o 

hemograma, assim como da idade gestacional do recém-nascido, e não têm 

sido encontrados em outros estudos40. 

          

      No fim dos anos 80 e início dos anos 90, deu-se início ao estudo das 

proteínas de fase aguda. A dosagem da PCR mostrou-se inicialmente como um 

marcador promissor, mas, com o evoluir das pesquisas, hoje é considerado um 

marcador tardio e de seguimento da doença, de baixo valor diagnóstico41. 

        

      A dosagem de pró-calcitonina (PCT), com sensibilidade e especificidade 

entre 87 e 100% também se mostrou útil, mas como indicador de severidade 

da infecção, no seguimento do tratamento e no prognóstico da doença. 

Utilizada para distinguir recém-nascidos com sepse daqueles com outras 

patologias, mostrou sensibilidade de 81% e 79% respectivamente, porém com 

maior acurácia no diagnóstico da sepse tardia42. 

       

      Em meados e final dos anos 90, dentre os muitos indicadores da resposta 

imune que foram estudados, restou atenção especial para os mediadores pró-

inflamatórios, como a Interleucina 6 (IL-6), com sensibilidade em torno de 89% 

e valor preditivo negativo de 91%; a IL-1β; o fator de necrose tumoral α (FNTα), 

e às citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10 e a IL-1Ra43. Alterações nas 

taxas de citocinas podem anteceder em até dois dias os sinais clínicos de 

sepse neonatal, provável resultado da SRIS que antecede as manifestações 

clínicas.   
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Estudos mais recentes avaliam outros marcadores, como os de superfície 

celular44; fatores estimulantes de colônias de granulócitos32; genomics 45,33, 

proteomics 46,47 e de produtos da imunidade celular inata, como a 

calprotectina48. 

      

      O uso destes marcadores, entretanto, ainda não se firmou como rotina na 

prática clínica, seja pelo seu alto custo; dificuldade na identificação do 

momento ideal para a coleta; interpretação dificultada devido diferentes 

métodos de dosagem entre diferentes laboratórios; sendo, portanto, de difícil 

reprodutividade, avaliação e comparação, inclusive em estudos de meta-

análise34. 

           

      Enquanto o diagnóstico rápido das infecções com base na cultura ou outras 

técnicas em estudo não se estabeleçam como prática, os scores 

hematológicos, a PCR, a hemocultura, os sinais inespecíficos e os dados da 

história clínica perinatal ainda são, em conjunto, os indicadores de suspeição 

mais utilizados22 no Brasil e no mundo. 

       

 

8. Variabilidade da Frequência Cardíaca 
 
      A Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) analisa os complexos QRS 

do eletrocardiograma (ECG), tomando como referência os intervalos entre as 

ondas R, também chamados de intervalos “normal-to-normal” (NN), que se 

originam do nó sinusal (Fig. 10).  

             A análise da VFC pode ser feita em registros eletrocardiográficos 

longos (long-term variability), quantificando alterações nos batimentos 

cardíacos (BC) por período maior que 1 hora e < 24 horas (Holter); 

intermediários (intermediate-term), quantificando alterações por períodos > 5 

minutos a < 1 hora; curtos (short-term variability), que quantificam mudanças de 

um batimento em relação ao próximo, por períodos de até 5 minutos, assim 

como através da relação entre dois índices (medidas) diferentes (ratio HRV).  
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Figura 10. Representação gráfica do ECG com intervalos RR de diferentes 
durações. 
 

 
 Billman, 201149. 

 

      A regulação destes intervalos reflete a capacidade do coração de se 

adaptar a situações e estímulos diversos, capacidade que é modulada 

principalmente pelo Sistema Nervoso Autônomo (SNA). 

      Mudanças nos padrões da VFC constituem indicador precoce e sensível de 

saúde prejudicada, podendo também retratar uma fase do crescimento e/ou 

desenvolvimento ou resposta a uma situação fisiológica (Fig. 11 e Fig. 12). 
      
 
Figura 11. Tacograma evidenciando a VFC em adulto jovem e em RN 
normal.  
 

 
 
Em [A], adulto jovem e, em [B], recém-nascido normal. A VFC no recém-nascido é menor que a 
do adulto jovem50. 
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Figura 12. Exemplo de tacogramas de série de intervalos RR de crianças 
pré-termo em diferentes idades gestacionais e em morte cerebral. 
 

 
 

Em A, pré-termo com 25 semanas de IG. Em B, a mesma criança, com 36 semanas 
de IG. Em C, outra criança, em morte cerebral51. 
 
 
 
      A VFC pode ser avaliada nos domínios do tempo e da frequência (método 

linear) e pelo domínio do Caos (método não linear). 

  
 
 
8.1 Método linear 
 
 
      A análise da VFC pelo método linear pode ser feita no domínio do tempo e 

da frequência. 

 

      Na avaliação no domínio do tempo utilizam-se técnicas matematicamente 

simples para mensurar a variabilidade presente nos intervalos RR por meio de 

cálculos de sua média e das variações do desvio-padrão dos intervalos RR 

(NN) ao longo do tempo52, enquanto que métodos do domínio da frequência 

utilizam a análise espectral, que permite decompor a variação da frequência 

cardíaca em seus componentes oscilatórios fundamentais, expressa em Hz. 
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8.1.1 Domínio do Tempo 
 
      Os índices de domínio de tempo podem ser estudados por métodos 

estatísticos e geométricos. 

     Os métodos estatísticos utilizam as seguintes medidas e razões53: 

 

a) RR mean (ms): média de todos os intervalos RR; 

 

b) SDNN (ms): desvio padrão de todos os intervalos RR normais gravados em 

um intervalo de tempo; 

 

c) rMSSD (ms): raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre os 

intervalos RR adjacentes, em um intervalo de tempo;  
 

d) NN50 (unidade) e pNN50 (%): contagem e percentagem dos intervalos RR 

adjacentes com diferença de duração maior que 50ms, respectivamente. 

      

Os métodos geométricos utilizam as seguintes medidas e razões (Fig. 13.): 

 

e) Índice Triangular (RR tri index): corresponde ao resultado da área do 

triângulo relativa ao número total de intervalos RR, divididos pela altura máxima 

(Y) do histograma do conjunto de intervalos RR registrados54. 

 

h) TINN (interpolação triangular): corresponde à largura da linha de base do 

histograma (M-N), avaliada por meio de interpolação triangular 55,56. 

       

      Alguns autores classificam o plot de Poincaré como método geométrico do 

domínio linear e outros, como não linear. Neste trabalho ele será classificado 

como medida não linear57. 
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Figura 13. Representação gráfica do cálculo do RR tri index e do TINN. 
 

 
Farrell, 199154. 
 

      RR mean, SDNN são obtidos a partir de registros de longa duração e 

representam as atividades simpática e parassimpática.  

      

      Os índices rMSSD, NN50 e pNN50 representam a atividade 

parassimpática, porque são obtidos a partir da análise dos intervalos RR 

adjacentes50, 58. O RR tri index e o TINN avaliam a variabilidade global. 

 
8.1.2 Domínio da Frequência 
  

      A análise no domínio da frequência baseia-se na ausência de não 

estacionariedade, o que implicaria dizer que as propriedades da série histórica 

de intervalos RR não se alterariam com o tempo. Como este não é o caso das 

séries biológicas, há necessidade de que o tacograma seja submetido a um 

processamento matemático, como a Transformada Rápida de Fourier (Fast 

Fourier Transform - FFT) ou ao modelo autorregressivo 59,60, técnicas que 

decompõem a série de registros da VFC em seus componentes oscilatórios 

fundamentais, incluindo somente os intervalos RR normais. A decomposição, 
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por exemplo, pela FFT, funciona como um prisma que filtra os sinais (Fig. 14), 

resultando em componentes de: 
 

a) Alta Frequência (High Frequency – HF), que é um indicador do desempenho 

do nervo vago (parassimpático) sobre o coração; 

 

b) Baixa Frequência (Low Frequency – LF), que reflete a ação conjunta dos 

componentes vagal (parassimpático) e simpático sobre o coração;  

 

c) Muito Baixa e Ultra Baixa Frequência (Very Low e Ultra Low Frequency, VLF 

e ULF, respectivamente), índices que estão relacionados com o sistema 

neuroendócrino (renina-angiotensina-aldosterona), termorregulação e tônus 

vasomotor periférico.  

 

Figura 14. Análise espectral dos batimentos cardíacos pela técnica FFT.  
 

    
 
À esquerda, decomposição da série RR em seus componentes oscilatórios fundamentais. À 
direita, análise espectral de frequências (FFT) de um adulto jovem normal [A] e de um RN 
normal [B]. Todos os componentes (potência total) estão reduzidos no RN, especialmente o 
componente HF, que estará tão mais reduzido quanto mais pré-termo for o RN50. 
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     A relação LF/HF reflete as variações absolutas e relativas entre os 

componentes simpático e parassimpático e o balanço simpático-vagal do 

coração 50,60. A facilidade de aplicação desse método e sua boa apresentação 

gráfica são as principais razões para a sua utilização generalizada. 

       

      Em linhas gerais, existe uma correspondência aproximada dos métodos do 

domínio do tempo e da frequência: o SDNN, o RR tri index e o TINN, com a 

potência total; e o rMSSD e o pNN50%, com HF53. 

 

 
8.2 Método não linear 
 

            Os métodos não lineares são os mais adequados para explicar o 

comportamento de sistemas complexos, que os modelos lineares não 

conseguem explicar. Eles permitem compreender melhor a natureza de 

sistemas dinâmicos que se interrelacionam, que é o que ocorre no corpo 

humano52, na saúde e na doença.  

         

      A Teoria do Caos descreve elementos que manifestam comportamentos 

determinísticos (todo efeito tem uma causa); extremamente sensíveis às 

condições iniciais (os elementos nunca se repetem com comportamento 

exatamente igual, devido à mínima alteração na condição inicial: “efeito 

borboleta”); exigem um senso de ordem, padrão e estrutura, por mais 

aleatórios que possam parecer, e que se atraem, formando um atrator, exigindo 

uma faixa relativamente estreita de valores difíceis de repetir num espaço de 

fase, mas que não são infinitamente grandes ou pequenos61 (Fig. 15). 

       

      Os mecanismos envolvidos na regulação cardiovascular provavelmente 

interagem de um modo não linear, levando em consideração outros 

mecanismos regulatórios neuroendócrinos, moleculares e genéticos, como 

também, influenciado pelo meio ambiente. 
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Figura 15. Imagem ilustrativa do atrator de Lorenz, que representa a 
Teoria do Caos, método não linear. 
 

 
Pesquisado no Google como “imagens da Teoria do Caos”, em 05/01/2015. Disponível em 
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=imagens%20de%20teoria%20do%20caos. 
      

Na análise não linear podem ser utilizadas as seguintes medidas: 

 

a) Plot de Poincaré (Poincaré plot) 57, 62,  

b) Entropia aproximada (ApEnt)63; 

c) Entropia da amostra (SamEnt)64;  

d) Entropia de Shannon (ShaEnt) 65, 66; 

e) Plot de Recorrência (RecPlot)67,68; 

f) Análise de flutuações depuradas de tendências (DFA α1 e α2)69,70 

f) Dimensão de Correlação D2 (CorrDimD2)58; 

g) Assimetria da amostra (SamAsy)71. 
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a) Plot de Poincaré 
 
       No plot de Poincaré, cada intervalo RR é representado em função do 

intervalo RR anterior62. Tais intervalos são plotados em um gráfico espaço de 

fase onde se pode fazer uma observação visual (qualitativa) por meio das 

figuras formadas por seu atrator (linha de identidade).  

      Uma análise quantitativa também é possível de ser feita, por meio do ajuste 

das curvas, de onde derivam três índices (Fig. 16):  

 

Figura 16. Representação gráfica do Plot de Poincaré em um espaço de 
fase (plano cartesiano). 
 
 
 

 
Fonte: Huikuri, 198662. 

 

 

a) STD1 (ou SD1), que significa o desvio padrão da variabilidade instantânea 

da frequência cardíaca, batimento a batimento (short-term variability), 

representada pela dispersão dos pontos, perpendicular à linha de identidade;  

b) STD2 (ou SD2), que significa o desvio-padrão de longo prazo dos intervalos 

RR contínuos (long-term variability), representada pela dispersão dos pontos 

ao longo do eixo da linha de identidade e,  

c) SD1/SD2, que mostra a razão entre as variações curto e longo prazos 57,62. 
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           O componente transversal da linha de identidade é o SD1 que quantifica 

a modulação vagal. O componente longitudinal da linha de identidade é o SD2, 

que corresponde ao sistema nervoso simpático e parassimpático. 

      A figura obtida do plot de Poincaré em adultos jovens saudáveis 

assemelha-se a uma imagem de um cometa, na qual um aumento na dispersão 

dos intervalos RR batimento a batimento é observado concomitantemente ao 

aumento nos intervalos RR total. 
     Uma figura com característica de um torpedo, com pequena dispersão 

global batimento a batimento e baixa dispersão nos intervalos RR de longo 

prazo pode caracterizar fases extremas do crescimento e/ou desenvolvimento, 

dificuldade de adaptação a situações de stress ou desequilíbrio no processo 

saúde-doença 50, 62 (Fig. 17). 

 

Figura 17. Representação gráfica do plot de Poincaré em diferentes fases 
do crescimento e desenvolvimento e em paciente criticamente doente. 
 

 
 
Fonte: Yang, 200672. 
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b) Entropia aproximada (Approximate Entropy – ApEnt) 
 
     Entropia como conceito, mede o grau de incerteza e complexidade. A 

Entropia Aproximada (ApEnt) quantifica a irregularidade e a complexidade de 

uma série temporal. Uma série RR mais regular e previsível aponta para um 

valor inferior da ApEnt. Por outro lado, maior variabilidade na série de 

intervalos RR eleva a ApEnt 61, 63, mostrando maior impredictibilidade da série, 

quantificando a probabilidade que existe de padrões próximos tenderem a se 

manterem próximos mediante pequenos incrementos e variações63. Pacientes 

com redução da homeostase, como os recém-nascidos, principalmente os pré-

termos, mas também os idosos e os doentes apresentam valores menores da 

ApEnt quando comparados a adultos jovens saudáveis. 

 
 c) Entropia da amostra (Sample Entropy – SamEnt). 
 
       O cálculo da SamEnt seguiu-se ao da ApEnt. A principal diferença entre 

elas é a de que a SamEnt exclui da avaliação do vetor que é comparado 

consigo mesmo. Ela é o logaritmo negativo da probabilidade condicional que 

duas sequências similares apresentam de permanecerem semelhantes no 

próximo ponto, considerando que os pontos de partida não são incluídos no 

cálculo da probabilidade. Como a ApEnt, quanto menor seu valor, mais auto- 

similaridade na série histórica. A SamEnt também difere da ApEnt porque, para 

a sua avaliação, podem ser utilizadas séries de pequeno comprimento64. Para 

o cálculo da ApEnt são recomendadas séries com pelo menos 100 a 900 

intervalos RR. 

 

d) Plot de Recorrência (Recurrence Plot) 
 
      O plot de recorrência é uma representação visual de todas as possíveis 

distâncias entre os pontos que constituem o espaço de fase de uma série 

temporal, permitindo a avaliação de diversas variáveis67, 68. 

     As medidas que podem ser avaliadas pelo plot são o comprimento médio 

das linhas diagonais (mean line length – Lmean); o comprimento máximo das 
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linhas diagonais, excetuando a linha de identidade (max line length – Lmax); a 

taxa de recorrência (Recurrence rate – Rec%); o determinismo (Determinism – 

Det%) e a Entropia de Shannon (Shannon Entropy - ShaEnt).  

     Os principais elementos que caracterizam um plot de recorrência são os 

pontos isolados, que reflectem a estocasticidade (probabilidade) do sinal; linhas 

diagonais, que indicam o determinismo; e linhas verticais/horizontais, que 

refletem a estacionariedade (aprisionamento) do sinal (Fig. 18). 

      A Entropia de Shannon (ShaEnt) diz respeito à incerteza da distribuição das 

informações 65,66. No gráfico de recorrência a Entropia de Shannon é calculada 

em relação ao determinismo, ou seja, ao comprimento ou diversidade das 

linhas diagonais.  

      O cálculo dos índices de complexidade é importante porque pode revelar 

situação patológica, indicando perda de interação entre sistemas e 

subsistemas, ação de um sistema sobre outro, redução dos mecanismos de 

regulação e, ainda, função deprimida de órgãos.  

      Entretanto, diferente das outras medidas da entropia, na ShaEnt, quando 

medida pelo gráfico de recorrência, quanto maior o seu valor, mais 

determinismo, comportamento linear e redução da homeostasia66.  

    

Figura 18. Segmento da trajetória no espaço de fase de Lorenz, (A) 
usando seus três componentes, e o seu plot de recorrência (PR) 
correspondente (B). 

  
(A) Um ponto na tragetória que se localiza próximo a seu vizinho é considerado um ponto de 
recorrência (os dois pontos em preto, que estão circundados pelo cículo cinza). Estes vizinhos 
são marcados como pontos pretos no RP (B). Um ponto da trajetória distante de seu vizinho 
(pequeno círculo transparente) em (A) é marcado como ponto branco no RP (B). 
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e) Análise das Flutuações Depuradas de Tendências (Detrended 
Fluctuations Analysis α1 e α2 - DFA α1 e α2). 
 
           O índice DFA é utilizado para quantificar a propriedade fractal de séries 

temporais de intervalos RR e para detectar possíveis anormalidades presentes 

com base em coeficientes α. Ela calcula dois expoentes, α1 e α2, onde α1 está 

relacionado com as flutuações da VFC de curto-prazo (parassimpático) e α2 

com as flutuações de longo-prazo (simpático)69,70.  

      Numa análise de séries temporais da VFC de indivíduos saudáveis o valor 

de α1 é próximo de 1 e é maior do que o valor de α2 (Fig. 19).  

 
Figura 19. Análise comparativa de DFA entre uma pessoa saudável e 
outra doente 

 
Peng, 199570. 
 

      As vantagens da DFA em relação aos métodos convencionais (por 

exemplo, a análise espectral) são de que ela permite a detecção de 

correlações de longo-prazo incorporadas em uma aparente série temporal não 

estacionária, como também evita a inclusão de artefatos não estacionários70. 

    Um decréscimo em DFA em direção a 0,5 indica tendência à aleatorização, 

enquanto o aumento de DFA em direção ao valor de 1,5 indica linearidade.       
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Desta forma, valores próximos de 1 estão relacionados a estados saudáveis e 

os extremos, a estados patológicos. 

 
f) Dimensão de Correlação D2 (Correlation Dimension D2 – CorrDim D2) 
. 

      A dimensão de correlação de uma série temporal é definida como o número 

de pontos no espaço de fase que estão mais próximos, tendo como referência 

certo limiar. Uma matriz de valores é então criada, repetindo o processo para 

certa gama de limiares (Fig. 20). Em seguida, calcula-se a dimensão de 

correlação como sendo o declive da linha de montagem do gráfico log-log em 

função do limiar. Esta característica dá uma medida da dimensionalidade do 

atrator59. Como é uma correlação, o resultado é expresso em unidade (U) e, 

quanto menor o valor, pior (mais determinística ou linear é a série). 

 
Fig. 20 – Apresentação gráfica da Dimensão de Correlação D2. 
 

 
Manual do Kubios®. 
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g) Assimetria da Amostra (Sample Asymmetry – SamAs) 
 
       Com base em observações de que o histograma formado pela 

variabilidade das séries RR tendiam à simetria em recém-nascidos normais, 

Kovatchev e colaboradores71 desenvolveram uma medida chamada de 

Assimetria da Amostra (Sample Asymmetry – SamAs), que quantifica a 

tendência de desvio para a direita (desaceleração - R2) ou para a esquerda 

(aceleração – R1), tomando como base a mediana (ponto zero) do histograma 

sendo, em linhas gerais, a SamAs = R2/R1 (Fig. 21).  

      Os autores observaram que, em pré-termos doentes, quando na eminência 

e/ou desfecho da doença, incluindo pacientes com sepse, não só havia 

redução da VFC global, mas também aumento da não estacionariedade73, com 

possível presença de desacelerações74. 

   

Figura 21. Histograma da série de intervalos RR. 
 

 
A figura lustra uma distribuição inclinada positivamente, com uma cauda mais longa à direita, 
em função da parábola que lhe sobrepõe. Diferente da Mediana, a Média é maior e não 
identifica o centro da distribuição. Neste gráfico, observa-se predomínio de desaceleração (R2) 
sobre aceleração (R1)74. 
___________________________________________________________________________________ 
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      Este comportamento pode representar uma resposta do SNA à infecção em 

função do processo inflamatório que se instala no momento, ou mesmo antes 

do quadro clínico-laboratorial de sepse, ou outra patologia neonatal de similar 

expressão clínica (Fig. 22). 

 

Figura 22. Possíveis interações entre os sistemas imunológico, nervoso e 
cardiovascular. 
 

 
Patógenos ou citocinas enviam impulsos para o tronco cerebral via nervos autonômicos 
aferentes, sinais que também são disparados por barorreceptores em resposta a alterações na 
pressão sanguínea. Os nervos simpáticos e parassimpáticos (vago), em seguida, enviam sinais 
eferentes para o nó sino-atrial levando à freqüência cardíaca compensatória por meio de 
acelerações e desacelerações, o que provavelmente reflete a desregulação das respostas 
autonômicas. O SNA, além de regular VFC, também desempenha um papel importante na 
defesa do hospedeiro, enviando respostas adrenérgicas e colinérgicas para a modulação 
periférica mediante liberação de mediadores inflamatórios, tais como as citocinas75.  
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      Associando a SamAs ao SDNN (desvio padrão de RR) e à SamEnt, os 

autores desenvolveram o Índice das Características dos Batimentos Cardíacos 

(Heart Rate Characteristics index – HRCi) que, se acoplado aos monitores 

cardíacos de uso habitual sob a forma de score, pode funcionar como um alerta 

aos neonatologistas do risco do paciente de desenvolver sepse neonatal (Fig. 

23). 

 
 
Figura 23. Exemplos de diagnóstico precoce de sepse usando o 
monitoramento contínuo do HRCi em diferentes estágios da doença.·. 
 

 
 Moorman, 200674. 
_________________________________ 
 

Os painéis (A) e (B) mostram registros de 

recém-nascidos com sepse, e (C), de uma 

criança com dificuldade respiratória e 

acidose respiratória. 

 

O gráfico superior dos painéis (A) e (B) 

mostra o aumento do risco de desenvolver 

sepse, aferido pelo HRCi. O dia zero (0) 

indica o momento em que a hemocultura foi 

colhida, que coincide com o HRCi mais 

elevado e a deterioração clínica (b).   

 

Os tacogramas sob os gráficos 

correspondem aos registros da VFC nos 

dias que antecederam, coincidiram e que 

se sucederam à detereioração clínica.  

 

Observa-se, nos tacogramas, a presença 

de desaceleração e elevação do HRCi no 

momento zero (b) do painel (A) e redução 

global da VFC no momento zero (b), nos 

painéis (B) e (C)74. 

 

 

_____________________________
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      Os estudos sobre a VFC na sepse neonatal que foram desenvolvidos até 

agora se referem à avaliação da sepse neonatal tardia. 

      Em função da lacuna existente sobre a avaliação da VFC em recém-

nascidos com suspeita de sepse neonatal precoce é que se pauta esta 

pesquisa, que busca identificar alterações ou diferenças na VFC dos recém-

nascidos que se encontram em risco de desenvolver sepse. 

    A hipótese é a de que as técnicas de avaliação da VFC também possam 

contribuir para o diagnóstico de sepse neonatal precoce, permitindo identificar 

diferenças entre os pacientes suspeitos que evoluem daqueles suspeitos que 

não evoluem para a confirmação do diagnóstico de sepse.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



35 
 

II – OBJETIVOS 

 

1. Quantificar a Variabilidade da Frequência Cardíaca dos recém-nascidos 

com suspeita de Sepse Neonatal Precoce. 

 

2. Identificar que índices da Variabilidade da Frequência Cardíaca se 

mostram significantes na diferenciação de pacientes suspeitos que 

evoluíram daqueles suspeitos que não evoluíram para Sepse Neonatal 

Precoce. 

 

3. Verificar se as medidas da Variabilidade da Frequência Cardíaca, quando 

associadas a variáveis clínico-laboratoriais, aumentam a chance de 

identificar pacientes passíveis de desenvolver Sepse Neonatal Precoce. 
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III. MÉTODO 
 
1. Período e Local do Estudo 
 

O estudo foi realizado na UTI neonatal e no alojamento conjunto da 

maternidade do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino 

Alves (HIMABA), localizado na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo 

(ES), Brasil, em 2014, no decorrer de 100 dias. 

      O Hospital, onde o número de nascimentos foi ascendente nos últimos dois 

anos, é voltado para o atendimento materno-infantil e, além de UTIN e 

alojamento conjunto, possui ambulatórios, pronto-socorro, enfermarias, UTI 

pediátrica, centros-cirúgico e obstétrico, banco de leite, serviço de apoio 

diagnóstico e terapêutico 24 horas, follow-up para os egressos da UTIN e é 

centro de referência para cirurgia de cardiopatias congênitas (Fig.24).  

Figura 24. HIMABA: média mensal de nascimentos.  

 

Livro de registros do berçário (HIMABA). 
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O município de Vila Velha situa-se ao sul da capital Vitória, que é uma 

das três ilhas-capitais do Brasil, localizada na Região Sudeste, onde também 

estão as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, limitando-se ao norte com o 

município de Vitória, ao sul com a cidade de Guarapari, a leste com o Oceano 

Atlântico e a oeste com os municípios de Cariacica e Viana. 

 

Com uma população estimada de 465.690 habitantes, Vila Velha é a 

segunda cidade mais populosa do Estado e integra área geográfica de grande 

urbanização denominada Região Metropolitana da Grande Vitória, juntamente 

com os municípios de Vitória, Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, que 

somam uma população estimada em 2014 em torno de um milhão e 885 mil 

habitantes76. 

 

2. Caracterização da Amostra 
 
    Foram estudados cinquenta pacientes com suspeita de sepse neonatal 

precoce. 

   Foi considerado suspeito o paciente que apresentou na história clínica-

perinatal algum dos sete fatores de risco para sepse neonatal precoce ou 

algum dos sinais inespecíficos de sepse que não pudessem ser justificados 

por nenhuma outra patologia ou pela prematuridade, este último, somente em 

pacientes de termo.  

      Os pacientes foram escolhidos de forma não selecionada entre aqueles 

internados na UTIN ou no alojamento conjunto da maternidade, não 

importando a idade gestacional e peso ao nascer; se AIG (Adequado para a 

Idade Gestacional), PIG (Pequeno para a Idade Gestacional) ou GIG (Grande 

para a Idade Gestacional); se em uso ou não de oxigenioterapia ou assistência 

ventilatória; se em uso de nutrição parenteral, enteral ou em dieta zero; se em 

fototerapia ou em uso de incubadora, unidade de cuidados intensivos, berço 

aquecido ou berço comum, entre outras características próprias de pacientes 

de alto e médio risco internados em UTIN, ou de pacientes de baixo risco, 

internados no alojamento conjunto.   

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cariacica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Vit%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fund%C3%A3o_(Esp%C3%ADrito_Santo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarapari
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viana_(Esp%C3%ADrito_Santo)
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2.1 Critérios de inclusão 

       

      Foram oito os critérios de inclusão. Os critérios relacionados aos fatores de 

risco perinatais (critérios de 1 a 7) foram todos extraídos dos manuais 

brasileiros publicados pelo Ministério da Saúde, tendo como eixo principal o 

mais atual e específico dentre eles: os “Critérios Diagnósticos de Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde: Neonatologia”, edição de 201320.       

 

São eles: 

 

1. Bolsa rota por tempo superior a 18 horas antes do parto. 

2. Parto prematuro em gestação menor que 37 semanas sem causa 

aparente20. 

3. Febre materna nas últimas 48 horas, causada por corioamnionite, que foi 

caracterizada pela presença de febre materna (Tax>37,8 ºC) na ausência de 

outro foco infeccioso e dois ou mais dos seguintes parâmetros: taquicardia 

materna (> 100 bpm), taquicardia fetal (> 160 bpm), dor ou desconforto uterino 

persistente, líquido amniótico com odor fétido e leucocitose materna (> 

15.000). 

4. Cerclagem20. 

5. Procedimento de medicina fetal nas últimas 72 horas que antecederam o 

parto20. 

6. Colonização pelo Streptococcus do grupo B (SCgB) em gestante sem 

quimioprofilaxia intraparto quando indicada20. 

7. Infecção do Trato Urinário (ITU). 

      a) Comprovada (urocultura positiva) e sem tratamento20; 

      b) Em tratamento há menos de 72 horas antes do parto20; 

      c) Suspeitada, que tenha ocorrido depois do primeiro trimestre de 

gestação21; não tratada (EAS alterado sem indícios de contaminação) ou 

tratada, mas sem controle de cura (outro EAS normal ou urocultura de controle 

negativa). 
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         O oitavo critério, sinais inespecíficos, só foi aplicado para recém-nascidos 

de termo, quando o sinal não pode ser justificado pela existência de outra 

patologia até o momento de se decidir pela triagem infecciosa.  

      Os sinais considerados para efeito de inclusão dos recém-nascidos de 

termo foram: instabilidade térmica, bradicardia, apneia, intolerância alimentar, 

piora do desconforto respiratório, intolerância à glicose, instabilidade 

hemodinâmica, hipoatividade/letargia, conforme protocolo da ANVISA/MS20, 

conforme Figs. 8 e 9. 

 

      O Ministério da Saúde21 também inclui dentre os fatores de risco, cinco 

outros fatores de risco neonatais: a prematuridade (porque eleva o risco de 

infecção em 8 a 11 vezes); a asfixia perinatal (Apgar < 7 aos 5 minutos de 

vida, por depleção de reservas medulares de neutrófilos); o sexo masculino 

(meninos têm duas a seis vezes mais chance de desenvolver infecção do que 

as meninas, postulado pela deficiência de receptores da interleucina-1); 

taquicardia fetal (> 180 bpm) e o primeiro dentre os gemelares.  

     

      Neste trabalho, por serem considerados critérios menores e que poderiam 

causar um viés de confundimento relativo: ao sofrimento fetal causado por 

outras patologias (taquicardia fetal); à qualidade de assistência prestada em 

sala de parto (Apgar de 5 minutos < 7); por abranger quase metade da 

população de recém-nascidos (sexo masculino); e por ser controverso 

considerar o primeiro gemelar como tendo maior risco de infecção, tais critérios 

não foram utilizados como critérios de inclusão. 

       Foram incluídas na pesquisa crianças nascidas em domicílio ou em outro 

hospital, desde que o paciente não tenha recebido intervenção que se 

justificasse como fator de risco para IRAS-POH precoce, tendo em vista que o 

estudo não pretendeu estabelecer a incidência de sepse precoce na instituição 

coparticipante. 
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2.2 Critérios de exclusão 
 

      Foram excluídos da pesquisa pacientes com suspeita de infecção 

congênita (transplacentária), conforme definição da ANVISA20, tais como sífilis, 

toxoplasmose, herpes simples, citomegalovírus, hepatite B, rubéola e HIV.  

      Não foram incluídos pacientes em uso de, ou que tenham usado, droga 

com efeito cardiovascular ou neurológico nas 24 horas que antecederam a 

coleta de dados da variabilidade da frequência cardíaca. 

       Também não foram incluídos na pesquisa os recém-nascidos cujo 

responsável não concordou em participar do estudo e não assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), nos anexos. 

      Ainda, não foram incluídos pacientes com malformação do sistema nervoso 

central (cód. 101-105); pacientes com defeito cardíaco congênito (cód. 201 a 

212); RN com qualquer suspeita ou anormalidade cromossômica (cód. 501 a 

505); com outros defeitos congênitos (cód. 601 a 610); com anormalidades 

pulmonares (cód. 701) ou outros defeitos congênitos incompatíveis com a vida 

(cód. 100, 901 a 904 e 907), de acordo com o Manual de Operações (parte 2, 

apêndice C) do Vermont Oxford Network 201477. 

      Também foram excluídos os pacientes cujos registros brutos e originais da 

variabilidade da frequência cardíaca apresentaram erro maior que 10%, na 

avaliação do software Polar ProTrainer®. 

 

3. Definições de Sepse 
 
      Neste estudo, com base na literatura corrente, foram usados os seguintes 

termos e definições: 

 

3.1 Sepse (sepsis): para expressar sepse propriamente dita, com hemocultura 

e/ou cultura de LCR positiva16. 

 

3.2 Sepse clínica (sepsis-like illness): para expressar a presença de sepse 

em pacientes com hemocultura e/ou cultura de LCR negativas. A definição de 
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sepse clínica foi dada com base no desfecho de um follow-up de sete dias, 

sendo o diagnóstico feito retrospectivamente. Diante de um pacientes com 

suspeita de sepse, os exames laboratoriais e as culturas foram colhidos, o 

Score de Rodwell foi calculado para cada paciente, assim, como foi realizada a 

coleta da PCR e hemocultura, conforme o protocolo apresentado na Fig. 726.  

      Porém, diferente do protocolo da ANVISA, o que definiu o diagnóstico de 

sepse clínica neste trabalho foi o tratamento antibiótico completo do paciente, 

aqui entendido por tratamento com antibióticos usados por mais de cinco dias 

em pacientes com culturas negativas. Considerando esta abordagem, pode 

acontecer, por exemplo, de vir a ser encontrado um paciente com diagnóstico 

de sepse confirmada que necessariamente não apresentou um Score de 

Rodwell igual ou maior que três, assim como, pacientes com Score igual ou 

maior que três no grupo controle. 

      Optou-se por este critério porque o Score de Rodwell e a PCR também 

foram avaliados no estudo, o ponto de corte de cada um, a sensibilidade e a 

especificidade, a fim de verificar a significância de cada um na confirmação de 

sepse. Além disso, estes exames também foram comparados com as variáveis 

da VFC. 

      A ANVISA/MS20 para definir sepse clínica considera a necessidade de pelo 

menos um sinal ou sintoma sugestivo de sepse e do Score de Rodwell com 

mais de três critérios positivos (Score > 3) e/ou PCR elevada, além do início e 

manutenção do antibiótico pelo médico assistente (Fig. 8).  

       

3.3 Sepse precoce: utilizou-se o conceito temporal preconizado pelo 

NICHD/VON, citado por Stoll (2011)16, sendo a considerada como a sepse que 

ocorre em pacientes ≤72 horas de vida, e não com menos de 48 horas de vida 

conforme preconiza a ANVISA/MS20. 

 

3.4 Sepse suspeitada ou provável: é a que considera os fatores de risco 

como critérios para o início da investigação (Fig. 7)26, que pode culminar com o 

diagnóstico definitivo de sepse neonatal precoce confirmada com hemocultura 
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positiva ou negativa (sepse clínica); ou com o descarte do diagnóstico de 

suspeição, chamada de sepse descartada. 

 

3.5 Sepse neonatal precoce confirmada: é a conclusão a que se chegou, 

depois de sete dias de follow-up, a respeito do diagnóstico (positivo) de sepse. 

Refere-se ao RN que recebeu tratamento antibiótico completo porque houve 

evidências para o diagnóstico de sepse, seja ela clínica, sem confirmação 

microbiológica, seja ela laboratorial, com confirmação microbiológica por 

hemocultura e/ou cultura do LCR. Também foi considerada confirmada a sepse 

do paciente que evoluiu para óbito antes de completar cinco dias de 

tratamento, antibiótico.  

 

3.6 Sepse neonatal precoce descartada: significa o desfecho negativo da 

sepse suspeitada, ou seja, a sepse que não foi confirmada no paciente 

suspeito depois do follow-up de sete dias. Entende-se pelo desfecho daquele 

paciente cujo tratamento antibiótico não foi instituído por não ter evidência para 

tal, ou que o tratamento foi iniciado, mas foi suspenso em menos de cinco dias 

em função da negatividade das culturas e/ou da melhora clínica e laboratorial 

do paciente.  

     Ressalta-se que a conduta na abordagem da sepse suspeitada preconiza a 

coleta de exames laboratoriais específicos (hemocultura e/ou cultura de 

líquidos estéreis) e inespecíficos (hemograma e PCR) nas primeiras 48 horas 

(preferencialmente entre 6-12 horas). E que, diante de alguma alteração, tais 

exames devem ser repetidos ou reavaliados em 48-72 horas depois de iniciado 

o tratamento antibiótico a fim de verificar a resposta clínica ao tratamento e/ou 

se está havendo ou não positividade da hemocultura, sendo o prazo de sete 

dias de follow-up suficiente para confirmar ou descartar a sepse precoce 

suspeitada.  

     Os critérios clínico-laboratoriais que foram utilizados no follow-up de sete 

dias para confirmar ou descartar o diagnóstico de sepse foram os sinais 

inespecíficos (aplicado apenas a recém-nascidos de termo), os exames 

laboratoriais inespecíficos (hemograma e PCR) e a hemocultura. 
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a) Sinais inespecíficos 

 

      Para a confirmação de sepse precoce em recém-nascidos de termo foram 

considerados os seguintes sinais e sintomas: instabilidade térmica, bradicardia, 

apneia, intolerância alimentar, piora do desconforto respiratório, intolerância à 

glicose, instabilidade hemodinâmica, hipoatividade e/ou letargia, os mesmos 

considerados pela ANVISA/MS20, apresentados nas Figs. 8 e 9. 

 

 

b) Exames laboratoriais inespecíficos 

 

       Quanto à análise do leucograma, utilizou-se o Score hematológico de 

Rodwell39, adaptado à contagem diferenciada de neutrófilos descrita por 

Manroe37, que leva em conta o peso de nascimento do recém-nascido37 (Fig. 

25), todos recomendados pela ANVISA/MS20. 

        

       

No Score de Rodwell atribui-se um ponto para cada um dos sete critérios:  

 

a) Leucocitose (> 25.000 ao nascimento; > 30.000 entre 12-24 horas de vida e 

21.000 se > 48 horas de vida); ou leucopenia (< 5.000 leucócitos) 20. 

b) Neutrofilia ou neutropenia: o número de neutrófilos, assim como a 

quantidade de neutrófilos imaturos, levando-se em conta o peso do paciente e 

a idade da coleta37; 

c) Aumento do número de neutrófilos imaturos37; 

d) Relação I:T (índice neutrofílico) aumentada: leucócitos imaturos / leucócitos 

totais37; 

e) Relação I:S: razão neutrófilos imaturos / segmentados > 0,30; 

f) Alteração degenerativa dos neutrófilos/granulações tóxicas e 

g) Plaquetas < 150.00020. 
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Figura 25. Valores de neutrófilos (/mm³) em recém-nascidos, levando em 
consideração a idade e o peso de nascimento. 
 

 
Manroe, 197937.  
 
 

 
4. Tipo do Estudo 
 
        O estudo foi observacional, analítico e de caso-controle (quantitativo e 

qualitativo, de campo, longitudinal e retrospectivo), incluindo pacientes com 

suspeita de sepse neonatal precoce, baseado em fatores de risco perinatais de 

provável origem materna (IRAS-POM) e de sinais sugestivos de sepse, estes 

somente para recém-nascido de termo sem outro diagnóstico que pudessem 

justificá-los. 

       

      No local de estudo (HIMABA), a abordagem do paciente com sepse 

neonatal precoce suspeitada é feita conforme o protocolo estabelecido pelo 

MS, de acordo com o fluxograma da Fig.726, porém, com a idade gestacional 

de corte de 37 semanas, e não 35 semanas, conforme mais recente Manual 

brasileiro20 e consenso de literatura16. 

      

      Os pacientes do estudo foram avaliados clínica e laboratorialmente pelos 

médicos do Serviço, sendo a conduta também traçada por eles em função do 

diagnóstico que se estabeleceu mediante a evolução clínica, se com sepse 
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confirmada ou descartada. Entretanto, simultaneamente, a evolução de cada 

paciente também foi acompanhada pela pesquisadora, sendo o desfecho 

validado no decurso de até sete dias de vida, sendo incluídos somente aqueles 

pacientes cuja conduta estivesse estritamente de acordo com os critérios 

anteriormente descritos e estabelecidos no protocolo de pesquisa. 

       

           Foi com base no desfecho que os pacientes com sepse suspeitada 

foram divididos em dois grupos a fim de avaliar se haveria diferença entre eles 

com relação às medidas da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) e das 

variáveis laboratoriais (Score de Rodwell e PCR). 

 

• Grupo Sepse: sepse suspeitada confirmada, podendo ser a sepse 

clínica (sem comprovação pela hemocultura ou cultura de LCR ou outro 

líquido estéril) ou sepse com confirmação microbiológica. Inclui o 

paciente com suspeita de sepse precoce cujo desfecho da conduta foi o 

tratamento completo com antibióticos. 

 

• Grupo Controle: sepse suspeitada não confirmada, descartada. Inclui o 

paciente em que o antibiótico sequer foi iniciado (neonato que se 

mantivesse assintomático, com exames laboratoriais e evolução clínica 

sem evidências de sepse); ou o neonato onde a suspensão do 

antimicrobiano se fez antes de completar cinco dias de uso. 

 

 
5. Variáveis da Pesquisa 
      

     Os grupos foram caracterizados e comparados com relação aos dados 

clínicos da história clínica perinatal, às características dos recém-nascidos e à 

evolução clínica durante a internação. Também foram comparados, entre os 

grupos, os critérios de inclusão. 

 
 

  



46 
 

5.1 Variáveis clínicas 
 
A - Dados demográficos. 
 

I - História clínica perinatal: 
 

1. Idade materna por ocasião do nascimento do paciente, se < 16 anos; se 

entre 16 e 35 anos ou se > 35 anos; 

2. Paridade materna: se primípara ou multípara; 

3. Presença de morbidade materna na gestação de interesse ou que possa 

interferir na gestação; 

4. Número de consultas de pré-natal realizadas pela gestante: se sem pré-

natal; se com seis ou mais consultas ou se com menos de seis consultas; 

5. Tipo de parto, se normal ou cesariana; 

 

 
II - Características dos recém-nascidos: 
 

1. Peso de nascimento: se com menos de 1.500 gramas; se igual ou maior que 

1.500 gramas e menor que 2.500 gramas; ou se com mais de 2.500 gramas; 

2. Sexo: se masculino ou feminino; 

3. Idade gestacional: calculada pelos médicos do serviço, pelo método de 

Capurro78: se com menos de 34 semanas; se igual ou maior que 34 semanas e 

com menos de 37 semanas e, se igual ou com mais de 37 semanas; 

 

 
III - Internação: 
 

1. Tempo de internação;  

2. Uso de antibiótico por sete ou mais dias (tratamento completo de sepse); 

3. Evolução: se recebeu alta hospitalar; se foi a óbito ou se permanecia 

internado ao término da coleta de dados. 
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B – Fatores de risco. 
 

1. Bolsa rota por tempo superior a 18 horas antes do parto20; 

2. Parto prematuro em gestação menor que 35 semanas sem causa 

aparente20; 

3. Febre materna nas últimas 48 horas causada por corioamnionite, que foi 

caracterizada pela presença de febre (Tax>37,8 ºC) na ausência de outro foco 

infeccioso e dois ou mais dos seguintes parâmetros: taquicardia materna (> 

100 bpm), taquicardia fetal (> 160 bpm), dor ou desconforto uterino persistente, 

líquido amniótico com odor fétido e leucocitose materna (> 15.000). 

4. Cerclagem20; 

5. Procedimento de medicina fetal nas últimas 72 horas que antecederam o 

parto20; 

6. Colonização pelo Streptococcus do grupo B em gestante sem 

quimioprofilaxia quando indicada20; 

7. Infecção do Trato Urinário (ITU):  

      a) Comprovada (urocultura positiva) e sem tratamento20; 

      b) Em tratamento há menos de 72 horas antes do parto20; 

      c) Suspeitada, que tenha ocorrido depois do primeiro trimestre de 

gestação21, não tratada (EAS alterado sem indícios de contaminação), ou 

tratada, mas sem controle de cura (outro EAS normal ou urocultura de controle 

negativa); 

8. Sinais de sepse em recém-nascido de termo sem outra patologia que 

justificasse o quadro clínico. 

 
C - Exames laboratoriais 

 

1. Hemocultura, se positiva (+) ou negativa (-); 

2. Score de Rodwell, se zero ou > que zero, e seus diferentes valores e, 

3. Proteína C-Reativa (PCR): valor da PCR e PCR > 5 mg/dl (quantitativa, 

valor de referência do Serviço). 
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      Estas informações foram coletadas do prontuário eletrônico, nos registros 

médicos e de enfermagem e pela pesquisadora. 

 

 
5.2 Variáveis da VFC  
 

As variáveis da VFC analisadas foram relativas à(s): 

 

A - Coleta dos dados da VFC: 
 

1. Idade da criança no momento da coleta dos dados;  

2. Tempo de duração da coleta;  

3. Número de intervalos RR coletados; 

4. Percentual (%) de erro na quantidade total (bruta) de registros coletados, 

segundo avaliação do Polar pro-Trainer®. 

 

 
B – Medidas da análise da VFC: que podem ser aferidas pelo método linear, 

como pelo método não linear. 
 
 
I - Método linear 
 
I. 1 Domínio do tempo: 
 

1. RR mean50; 

2. SDN50; 

3. rMSSD50; 

4. NN50 e pNN5050; 

5. RR tri index54 

6. TINN 55,56. 
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I. 2 Domínio da frequência: 
 

1. Alta Frequência (High Frequency – HF)50; 

 

2. Baixa Frequência (Low Frequency – LF) 50; 

 

3. LF/HF: relação LF/HF 51, 59. 

      

      Foram mensuradas, mas não analisadas, as medidas de Muito Baixa e 

Ultra Baixa Frequência (Very Low e Ultra Low Frequency, VLF e ULF, 

respectivamente), por não se adequarem ao estudo em pauta. 

 

 

II - Método não linear 
 
 
1. Plot de Poincaré (Poincaré plot) 57, 62,  

2. Entropia aproximada (Approximate Entropy- ApEnt)63; 

3. Entropia da amostra (Sample Entropy – SamEnt)64  

4. Entropia de Shannon (Shannon Entropy - ShaEnt) 65, 66; 

5. Plot de Recorrência (Recurrence plot - RecPlot) 67,68; 

6. Análise de flutuações depuradas de tendências (Detrended Fluctuations 

Analysis α1 e α2 - DFA α1 e α2) 69,70 

7. Dimensão de correlação (Correlation Dimension D2 - CorrDim)58; 

8. Assimetria da amostra, média e mediana (Sample Asymmetry, mean and 

median – SamAsy mean and SamAsy median)71. 
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6. Protocolo experimental: registro da VFC. 
 
    O registro da VFC foi feito entre seis e 72 horas de vida em cada um dos 

pacientes, com a finalidade de comparar os dois grupos em busca de medidas 

significantes que pudessem distinguir um grupo do outro. 

   Os registros foram realizados no ambiente da UTI neonatal ou no alojamento 

conjunto da maternidade, no leito do paciente, sempre com o intuito de 

minimizar e melhor manusear os recém-nascidos, principalmente os pré-

termos. 

      As características do equipamento utilizado, a respectiva calibração e 

aferição da VFC foram de responsabilidade da pesquisadora, atendendo às 

orientações do fabricante. 

 

6.1 Equipamento utilizado 
 
      O aparelho utilizado para captar os batimentos cardíacos foi o Polar RS 

800 CX®, frequencímetro finlandês que sucedeu o modelo Polar Advanced 

S810i, este validado para captação dos intervalos RR da frequência cardíaca79, 

80, 81, inclusive em crianças82. 

        

      O conjunto Polar RS800 CX é composto de uma cinta elástica que contém 

os eletrodos; de uma placa de captação de sinais; de um receptor de sinais; de 

um transmissor de sinais e de um software para interpretação dos sinais 

coletados (Fig. 26) 83. 

       

      A cinta, que funciona como eletrodo e que, tem um comprimento maior que 

o diâmetro do tórax do RN, inclusive a região onde se localizam os eletrodos, 

de aproximadamente 20 cm. Ela foi substituída por uma interface fabricada em 

aço especificamente para este fim, interface já utilizada em trabalhos 

anteriores com recém-nascidos de termo e pré-termos84. 
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Figura 26. Componentes do Polar RS 800 CX®  
 

 
Manual do Polar Pró-trainer83. 

 

      A interface que foi fabricada (Fig. 27) funciona como uma peça de 

transição que conecta a placa receptora a eletrodos tradicionais de tamanho 

próprio para uso no recém-nascido, de forma a substituir os eletrodos contidos 

na cinta. Em todos os registros foram utilizados eletrodos neonatais da marca 

3M®. 

 

Figura 27. Interface de adaptação do eletrodo à placa de captação. 
 

 
Foto da pesquisadora. 
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      A peça “macho” dos eletrodos foi conectada à peça “fêmea” da placa 

receptora, proporcionando segurança para a transmissão dos sinais, desde 

que perfeitamente adaptada ao tórax do recém-nascido (Fig. 28). 

 

Figura. 28– Posicionamento da placa de captação no tórax do RN. 

 
Selig, 2011 84. 

 

      Os sinais captados pela placa são transmitidos remotamente ao receptor, 

que tem o aspecto de um relógio, e que ficou localizado próximo ao recém-

nascido ou de seu leito.  

       

      Os sinais são armazenados no receptor para que possam ser transmitidos 

para o software do Polar®. O transmissor é ligado ao computador por uma 

porta USB e os sinais nele gravados são enviados ao transmissor por meio de 

raios infravermelhos (Fig. 29).    
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Figura 29. Transmissão dos dados coletados para o software do Polar. 

 
        

      Os sinais são captados pelo software Polar Protrainer® onde são salvos 

com a identificação do paciente, data, hora, tempo de duração do registro, 

número máximo e médio dos batimentos cardíacos (Fig. 30).  

 
Fig. 30 – Tacograma da frequência cardíaca obtido pelo Polar®. 

Figura da pesquisadora, obtida do software do Polar Pró trainer®83. 
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  A série de batimentos cardíacos consecutivos de cada paciente foi salva 

como arquivo hrm, para posterior filtragem e análise. 

      O objetivo desta filtragem é o de eliminar batimentos ectópicos prematuros 

e de artefatos. Só foram incluídos na pesquisa registros brutos com mais de 

90% de batimentos sinusais de boa qualidade sem a filtragem do Polar®.   

     

6.2 Sistema de filtragem dos dados 
 

      Para proceder à filtragem do registro original bruto não foi utilizada a 

filtragem do Polar®. Foi desenvolvido um aplicativo (Fig. 31) que utilizou dois 

filtros validados em estudos prévios com sepse neonatal tardia74, 86. 

 
Filtro 1: que remove intervalos que diferem 20% da média dos 15 intervalos 

anteriores, ou intervalos que diferem do próximo em mais que 5 desvios padrão 

(SD) das diferenças, intervalo-intervalo, dos 512 intervalos anteriores e, 

 

Filtro 2: que remove medidas que diferem em mais de 50 milissegundos (ms) de 

ambos seus vizinhos, ou que são menores que 200 ms ou maiores que 1000 ms. 

       

      O Filtro 1 foi considerado severo pelos autores citados, mas apropriado 

para séries de baixa variabilidade, que é o caso do neonato, principalmente do 

pré-termo, sendo aplicado para avaliar todas as medidas da VFC, com 

exceção da SamAsy.  Para avaliar a SamAsy foi utilizado o Filtro 2 que, ainda 

de acordo com os mesmos autores, preserva melhor a estrutura das 

acelerações e desacelerações86.        

      O aplicativo, além de proceder à filtragem por ambos os filtros 

simultaneamente, organiza os arquivos filtrados em pastas contendo      

arquivos múltiplos de 1000 registros RR (1 mil, 2 mil, 3 mil, etc.) até o número 

máximo de registros relativos ao arquivo bruto original de cada paciente. Ele 

também cria uma pasta com os arquivos “hrm” e “txt”, brutos e originais, de 

cada paciente.  
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      Os arquivos filtrados foram submetidos à análise por outro programa, o 

Kubios HRV – Heart Rate Variability Analysis 2.2®, conforme descrito a seguir. 

 
Figura 31. Interface do aplicativo criado para a filtragem dos arquivos 
“hrm” ou “txt” brutos de cada paciente.  
 

 
 

Baseado na descrição de Moorman, 2011a 86. 

 
 
 
6.3 Programa para análise dos registros coletados 
       

      A análise da VFC foi realizada por meio de métodos lineares, nos domínios 

do tempo e da frequência, e por métodos não lineares, no domínio do caos. 

 O programa empregado foi o Kubios®, disponível gratuitamente em: 

Kubios.uef.fi/KubiosHRV/Download/. Ele calculou todas as medidas da VFC 

que foram utilizadas neste trabalho, exemplificado pelo Report Sheet de um 

determinado paciente, apresentado na Fig. 32. 
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Figura 32. Exemplo de um Report Sheet de um paciente do estudo. 
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      A única medida que não foi extraída do Kubios foi a Sample Asymmetry 

(SamAsy), que foi calculada conforme recomendação dos autores de sua 

criação, no apêndice de sua publicação, tanto com base na média como na 

mediana71. 

        

      Todas as medidas da VFC foram submetidas ao Filtro 1, sendo a única 

exceção o cálculo da SamAsy (mean e median), onde foi utilizado o Filtro 2, 

considerado mais sensível para detecção de acelerações e desacelerações86. 

       

      As medidas da VFC que foram calculadas de cada paciente foram plotadas 

em planilhas de Excel, respectivamente no grupo 1 para pacientes com Sepse 

e, no grupo 2, para pacientes Controle, com sepse descartada. Estas medidas 

foram submetidas à análise estatística comparativa entre os dois grupos, de 

acordo com as variáveis do estudo. 

       

7. Desenho do estudo 
 
      O grupo 1, com sepse confirmada, foi chamado de grupo SEPSE, e o 

grupo 2, com sepse descartada, foi chamado de CONTROLE. As medidas da 

VFC de cada grupo foram comparadas com o objetivo de verificar se alguma 

das variáveis relativas à VFC se mostraria significante na diferenciação entre 

os grupos (objetivo principal). 

       

      Também foram comparadas, entre os dois grupos, as variáveis clínico-

laboratoriais que foram utilizadas para a suspeição da sepse precoce, assim 

como os fatores de risco perinatais utilizados na pesquisa como critérios de 

inclusão. 
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8. Análise estatística 
 
      As variáveis quantitativas foram descritas com média, desvio-padrão e 

mediana. As variáveis qualitativas foram descritas com número de casos e 

porcentagem. As variáveis quantitativas contínuas com distribuição gaussiana 

foram analisadas estatisticamente com auxílio do teste t não pareado. As 

variáveis quantitativas discretas e as contínuas com distribuição não gaussiana 

foram analisadas com auxílio do teste de Mann-Whitney. As variáveis 

qualitativas foram analisadas estatisticamente com auxílio do teste qui-

quadrado ou, alternativamente, com auxílio do Teste Exato de Fisher, na 

dependência da regra decorrente do tamanho amostral inferior a vinte e/ou 

valores esperados inferiores a cinco.  

      De acordo com o grau de interesse em uma determinada variável, foi feito 

o cálculo de sensibilidade, especificidade, Valor Preditivo Positivo (VPP) e 

Valor Preditivo Negativo (VPN), com base no melhor valor de corte (cut-off), 

assim como sua representação gráfica com auxílio de curva ROC, calculando-

se também a área sob a curva. Foram consideradas com relevância clínica 

áreas sob a curva iguais ou maiores que 0,75.  

      Alguns resultados foram representados graficamente com o auxílio de 

gráficos Box-plot, evidenciando-se valor mínimo, quartis, valor da mediana e 

valor máximo, além de eventuais outliers. 

     Com base nas variáveis que demonstraram expressiva significância 

estatística foi feita análise de regressão logística para cálculo de chance de 

ocorrência do evento alvo (sepse).  

      Foi admitido erro alfa de 5% sendo considerados significantes valores de p 

menores ou iguais a 0,05. 
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9. Aspectos éticos 
 
      Os responsáveis pelos recém-nascidos foram informados sobre o objetivo 

da realização do estudo, dos critérios de inclusão e exclusão, bem como sobre 

o preparo do recém-nascido para a realização da coleta de dados e do 

aparelho usado para registrar a VFC. 

      Os responsáveis foram informados dos horários e períodos de mensuração 

e investigação, enfatizando que o procedimento seria feito com o mínimo de 

manuseio, com risco estimado como mínimo para a saúde de seus filhos 

recém-nascidos. 

      A pesquisadora foi responsável pela realização dos registros e pela 

explicação aos pais dos procedimentos que seriam realizados, assim como 

responsável pela coleta da anuência dos mesmos no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

      Uma vez lido e aceito, tal documento (Anexos) foi assinado e, somente 

depois de assinado é que se deu início aos procedimentos de coleta e 

avaliação dos dados dos pacientes. 

      As informações da investigação estão sob a guarda e responsabilidade da 

pesquisadora. Os dados e resultados serão divulgados em forma de relatórios 

e comunicações científicas, entretanto, sem a identificação dos pacientes ou 

de seus responsáveis. 

      O trabalho foi realizado seguindo as normas que regulamentam a pesquisa 

em seres humanos contidas na Resolução 466/126 CNS/MS (Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde). 

      Foi obtida Declaração de Anuência e Termo de Compromisso da Instituição 

coparticipante (Anexos), assim como parecer consubstanciado do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo, SP (Anexos), através da Plataforma Brasil, onde a inscrição da 

pesquisa pode ser acessada pelo CAAE: 03333212.8.0000.5421 no endereço 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil. 

 
 

  

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil
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IV – RESULTADOS 
       
1. Variáveis Clínico-laboratoriais 
 
A - Dados demográficos: 
 
Tabela 1. Estatística descritiva das variáveis demográficas dos grupos estudados 
(sepse e controle): 
 

 Sepse  
(16 casos) 

Controle  
(34 casos) 

Total p-value TE 

História perinatal      
Idade materna 22,94±7,76 [20] 24,70±7,16 [24]  0,4314 (*) 
Paridade    0,2694 (**) 

Primípara 10 (20%) 14 (28%) 24 (48%)   
Multípara 6 (12%) 20 (40%) 26 (52%)   

Morbidade materna 3 (6%) 8 (16%) 11 (22%) 0,7925 (***) 
N Consultas pré-natal      

≥ 6 6 (12%) 11 (22%) 17 (34%) 0,7267 (***) 
< 6 6(12%) 12 (24%) 18 (36%) 0,8782 (***) 

Nenhuma 4 (8%) 11 (22%) 15 (30%) 0,6246  (***) 
Tipo de parto    0,3469 (**) 

Normal 11 (22%) 17 (34%) 28 (56%)   
Cesariana 5 (10%) 17 (34%) 22 (44%)   

      
Características RNs      
Peso Nascimento (g)  2.325±1.249 [2.082] 2.915±636 [3.045]  0,0144 (****) 

< 1.500 3 (6%) 1 (2%) 4 (8%) 0,0985  (***) 
≥ 1.500g a <2.500 5 (10%) 8 (16%) 13 (26%) 0,5765  (***) 

> 2.500 8 (16%) 25 (50%) 33 (66%) 0,1208  (***) 
Sexo      

Masculino 14 (28%) 18 (36%) 32 (64%) 0,0190 (**) 
Feminino 2 (4%) 16 (32%) 18 (36%)   

Idade pós-Conceptual 33,31±5,38 [34] 37,96±2,84 [39]  0,0043 (****) 
< 34 sem 7 (14%) 3 (6%) 10 (20%) 0,0081 (***) 

≥ 34 a < 37 sem 4 (8%) 6 (12%) 10 (20%) 0,5620 (***) 
≥ 37 sem 5 (10%) 25 (50%) 30 (60%) 0,0064 (***) 

      
Internação      
Duração (dias) (#) 9,63±5,18 [10] 7,87±11,26 [3]  0,0299 (****) 
Uso de ATB ≥ 7 dias 16 (32%) 8 (16%) 24 (48%) <0,0001  
Evolução      

Sobrevivente 12 (24%) 34 (68%) 46 (92%)   
Óbito 4 (8%) 0 4 (8%) 0,0079 (***) 

 
p-value < 0,05 
p-value: valor de P /  TE: teste estatístico / Dados numéricos em: média±DP [mediana] / (*) Teste t não 
pareado / (**) Teste qui-quadrado. / (***) Teste exato de Fisher. / (****) Teste de Mann-Whitney / Os 
números inteiros referem-se a número de casos, seguido de (%) / N: número / RNs: recém-nascidos. / (g): 
gramas / sem: semanas / ATB: antibiótico. (#) 44 pacientes avaliados. 
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I - História clínica perinatal: 
       Nesta categoria, nenhuma variável foi significante. 

 

1. Idade materna por ocasião do nascimento do paciente, se < 16 anos; se 

entre 16 e 35 anos ou se > 35 anos:  

• 88% das pacientes (44 casos) tinha idade igual ou maior que 16 anos e 

igual ou menor que 35 anos.  

• Não houve quantidade suficiente de casos para fazer comparação dos 

subgrupos de mães com menos de 16 anos (três casos, dois no grupo 

com sepse e um no grupo controle); e com idade > que 35 anos (três 

casos, um no grupo com sepse e dois no grupo controle).  

 

2. Paridade materna: se primípara ou multípara:  

• A quantidade de partos da gestante incluiu o parto do recém-nascido 

estudado. 

• 52% das gestantes estudadas eram multíparas.  

• No grupo com sepse, 62,5% eram primíparas contra 41,2% do grupo 

controle. 

 

3. Presença de morbidade materna na gestação de interesse, ou patologia 

prévia anterior: 

• Foi constatada a presença de morbidade materna em 22% das 

pacientes estudadas.  

• No grupo com sepse, as morbidades maternas encontradas foram: uma 

paciente com litíase biliar na gestação de interesse, uma paciente 

drogadita (crack e maconha) e uma paciente oligofrênica; e, no grupo 

controle: três pacientes drogaditas (crack e maconha), duas com história 

prévia de sífilis, uma com cálculo renal, uma com DHEG e uma com ITU 

no primeiro trimestre de gestação. 
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4. Número de consultas de pré-natal realizadas pela gestante: se sem pré-

natal; se com seis ou mais consultas ou, se com menos de seis consultas:  

• 34% das pacientes fizeram seis ou mais consultas; 36% menos de seis 

consultas e 30% nenhuma consulta de pré-natal. 

• Não houve quantidade de pacientes suficientes entre os subgrupos para 

que a variável pudesse se expressar. 

 

5. Tipo de parto, se normal ou cesariana: 

• O parto normal ocorreu em 56% dos casos estudados. 

• O parto normal foi o tipo de parto predominante entre os pacientes com 

sepse (68,75% dos casos).  

• Entre os pacientes do grupo controle, metade nasceu de parto normal e 

metade de parto cesariana. 

 

II - Características dos recém-nascidos: 
      Todas as variáveis relativas às características dos recém-nascidos foram 

significantes. 

 

1. Peso de nascimento: se com menos de 1.500 gramas; se igual ou maior que 

1.500 gramas e menor que 2.500 gramas ou, se com mais de 2.500 gramas: 

• Os recém-nascidos de baixo-peso ao nascer representaram 34% do 

total da amostra (17/50). 

• Entre os que evoluíram para sepse, 50% dos pacientes foram de baixo-

peso ao nascer e, entre o grupo controle, 26,47%.  

• Na amostra, três pacientes (6%) foram de extremo-baixo-peso (< 

1.000g), com 660, 680 e 980 gramas. 

• O peso de 2.096 gramas separou os doentes dos controles. 

• A variável se expressou com baixa sensibilidade (56,2%) alta 

especificidade (91,2%) e com razoável relevância clínica (área sob a 

curva de 0,71), como mostra a Fig. 33. 
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2. Sexo, se masculino ou feminino: 

 

• 64% dos recém-nascidos da amostra foram do sexo masculino. 

• Na comparação entre os grupos houve diferença significante entre a 

quantidade de casos do sexo masculino no grupo que desenvolveu 

(14/16), e o grupo que não desenvolveu sepse (18/34) respondendo, 

respectivamente, por 87,% e 52,94% dos casos. 

• Todos os recém-nascidos pré-termos doentes eram do sexo masculino 

e, entre os recém-nascidos de termo doentes, 60% eram do sexo 

masculino. 

 

Figura 33. Curva ROC do peso de nascimento dos grupos estudados 
(sepse x controle). 

 
3. Idade Gestacional calculada pelo método de Capurro78: se com menos de 

34 semanas; se igual ou maior que 34 semanas e com menos de 37 semanas 

ou, se igual ou maior que 37 semanas: 

 

• O grupo com sepse foi constituído de maior quantidade de RN pré-

termos (11/16): 68,75%, do que o grupo controle, 26,47% dos casos. 
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• Foi ainda mais significante a diferença entre os grupos quando os 

recém-nascidos eram menores que 34 semanas: 7/17 no grupo com 

sepse (43,75%), contra 3/34 no grupo controle (8,82%). 

• De forma inversa, houve diferença estatisticamente significante para a 

idade gestacional ao nascimento entre os pacientes ≥ 37 semanas, com 

predomínio no grupo controle (73,53%). A significância entre pacientes 

deste subgrupo, entretanto carece de importância clínica, tendo em vista 

ser o oposto do grupo de < 34 semanas. 

• Na amostra, foram quatro os pacientes pré-termo extremos (<30 

semanas): três com idade gestacional de 27 semanas ao nascimento e 

um com 26 semanas, todos integrantes do grupo sepse. 

• A idade gestacional de corte foi 35,016 semanas, com sensibilidade de 

62,5%, especificidade de 85,3%, com área sob a curva ROC de 0,747, 

com significância clínica (Fig. 34). 

• Valor Preditivo Positivo (VPP): 66,7% e Valor Preditivo Negativo (VPN): 

82,8%. 

 

Figura 34. Curva ROC da Idade gestacional ao nascer (sepse x controle). 
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III – Internação: 
 

1. Tempo de internação: 

• Seis pacientes ainda se encontravam internados quando do término da 

coleta de dados, sendo a variável avaliada nos demais 44 pacientes. 

• A duração da internação, em dias, entre os doentes, foi 

significantemente maior, ilustrado pelo gráfico da Fig. 35. 

 
2. Uso de antibiótico por sete ou mais dias (tratamento completo de sepse): 

• Todos os pacientes do grupo sepse usaram antibiótico por sete ou mais 

dias. 

• Mas, também oito (23,53%) dentre os do grupo controle: cinco pré-

termos e três pacientes de termo. 

 
 
Figura 35. Distribuição do tempo de internação (dias) em 44/50 pacientes 
dos grupos estudados (sepse x controle). 
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3. Evolução: se recebeu alta hospitalar; se foi a óbito; ou se permanecia 

internado ao término da coleta de dados: 

 

• Todos os quatro pacientes que foram a óbito foram do grupo séptico. 

• Três foram de extremo-baixo-peso e 1, com peso de 1.760 gramas; eram 

pré-termos extremos (três de 27 e um de 26 semanas de idade 

gestacional) e do sexo masculino, todas variáveis clínicas significantes. 

• Além disso: todos os pacientes que foram a óbito não apresentaram 

morbidade materna; todos nasceram de parto normal; dois tiveram com 

Score de Rodwell = 1; um com Score 0, e um com Score 3; em dois as 

mães não fizeram pré- natal e, em dois, as consultas de pré- natal foram 

iguais ou maiores que seis; dois com PCR < 5; um com PCR = 5,2 e um 

com PCR = 25,3. 

• Quanto aos critérios de inclusão: um com bolsa rota > 18 horas antes do 

parto, três com febre materna e, um caso com ITU na gestação materna 

vigente. 

• O tempo médio de internação, em dias, entre os que foram a óbito foi 

menor que entre os sobreviventes. 

 

 

B - Fatores de risco (critério de inclusão): 
 

• Os pacientes com sepse tiveram 28 fatores de risco positivos em 64 

possíveis porque alguns pacientes apresentaram mais de um fator de 

risco gestacional.  

• Da mesma forma, os que não desenvolveram sepse tiveram 42 fatores 

de risco positivos em 136 possíveis. 

• Não houve diferença estatisticamente significante entre a quantidade de 

fatores de risco (critérios de inclusão) presentes versus ausentes 

comparando pacientes com sepse confirmada e aqueles com sepse 

descartada.  
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Tabela 2. Estatística descritiva das variáveis fatores de risco dos grupos 
estudados (sepse x controle): 
 
 
Fator de Risco perinatal 

 
Sepse 

(16 casos) 
 

 
Controle 

(34 casos) 
 

 
Total 

 
p-value 

 

 
Nº de casos / Nº casos possíveis (%) 

28/64  
(43,7%) 

42/136  
(30,8%) 

70/200  
(35%) 

0,0803 

 
Bolsa rota > 18 horas antes do parto 

 
5 (10%) 

 
8 (16%) 

 
13 (26%) 

 
0,5765 

 
Trabalho de parto em gestação 
< 35 semanas 

 
11 (22%) 

 
9 (18%) 

 
20 (40%) 

 
0,0064 

 
Febre materna 72 hs antes do parto 

 
7 (14%) 

 
7 (14%) 

 
14 (28%) 

 
0,1102 

 
ITU comprovada, em tratamento ou 
suspeitada e não tratada 

 
5 (10%) 

 
18 (36%) 

 
23 (46%) 

 
0,1683 

     
 
Clínica no RN de termo: 

    

 
com outro fator de risco associado 

 
4/5 (13,3%) 

 
4/25 (13,3%) 

 
8/30 (26,6%) 

 
0,0116 

 
sem outro fator de risco associado 

 
2/5 (6,7%) 

 
1/25 (3,3%) 

 
3/30 (10%) 

 
0,0665 

 

p-value < 0,05 

 

• Quando os fatores de risco perinatais foram analisados individualmente, 

o trabalho de parto prematuro (espontâneo) foi o único fator de risco 

significante.  

• O número de partos prematuros coincidiu com o número de 

nascimentos de recém-nascidos pré-termos, que somaram 20 casos, 

com nível de significância para a variável, com p=0,0064 (Teste exato 

de Fisher). 

 

      Não houve diferença significante na comparação dos grupos com relação à 

bolsa rota, febre materna e ITU. 

 

      Não houve nenhum caso submetido à cerclagem ou procedimento de 

medicina fetal nas 72 horas que antecederam o parto. 
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      O fator de risco relativo à “colonização pelo Streptococcus do grupo B em 

gestante sem quimioprofilaxia intraparto quando indicada” não pode ser aferido 

devido à falta de confiabilidade nos dados coletados. 

 

      Os sinais de sepse só foram valorizados em recém-nascido de termo sem 

outra patologia que justificasse o quadro clínico (30 pacientes), para evitar viés 

de confundimento, caso fossem também incluídos os pré-termos.  

      Os sinais e sintomas foram considerados fator de risco em quatro dos 

cinco recém-nascidos de termo que adoeceram e quatro, dos 25 pacientes que 

não adoeceram. 

 

Desta forma, a variável se expressou de forma significante e: 

• Em três pacientes este foi o único critério de inclusão. Dentre eles, dois 

desenvolveram sepse.  

• Como critério isolado, a variável não foi significante para distinguir 

pacientes de termo que evoluíram, dos que não evoluíram para sepse. 

 

Todas as variáveis desta categoria foram avaliadas pelo Teste exato de Fisher. 

 
C - Exames laboratoriais 
 

1. Hemocultura, se positiva (+) ou negativa (-): 

 

• Apenas um paciente (recém-nascido de termo) apresentou hemocultura 

positiva, 2% do total de casos estudados. 

• A positividade da hemocultura não mostrou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p-value 0,6667), com sensibilidade de 

6,25%, especificidade de 100% e área sob a curva ROC de 0,53, sem 

expressão clínica. 

• O VPP: 100% e o VPN: 34,8%. 
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2. Score de Rodwell (se zero ou > que zero, até o limite de 7): 

      

      Houve diferença estatisticamente significante com relação ao valor do 

Score de Rodwell, comparando doentes com os que não desenvolveram a 

doença, sendo entre os doentes o Score maior (p= 0,0256, Teste de Mann-

Whitney). A Fig. 36 compara doentes e controles e mostra o Score máximo e a 

mediana de cada grupo. 

 
 
Figura 36. Distribuição do Score de Rodwell entre os grupos estudados 
(sepse x controle). 

 
 

• Quando os grupos foram comparados com relação ao Score de Rodwell 

igual ou maior que 3 houve diferença estatisticamente significante entre 

doentes e os que não desenvolveram a doença. Ocorreram 

significantemente mais casos com índice 3 ou maior que 3 entre os 

doentes que entre sadios: p=0,0333 (Teste exato de Fisher).  

• A sensibilidade para scores > 3 foi de 15% e a especificidade, de 97%. 

A área sob a curva ROC foi de 0,61 (baixa). 

• VPP: 80% e VPN: 73,3%. 
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3. Proteína C-Reativa (PCR): valor e PCR > 5 (referência do Serviço). 

       
      Houve diferença estatisticamente significante com relação ao valor da PCR 

comparando doentes e controles. Os doentes apresentaram valor maior da 

PCR. Também houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

quando foi analisada a quantidade de doentes e não doentes com PCR > 5. 

Foi maior o número de casos com PCR > 5 entre os doentes do que entre os 

que não desenvolveram a doença (p= 0,0311, Teste exato de Fisher). 

 
• O valor médio da PCR entre o grupo com sepse foi de 14,8, contra 4,4 

no grupo controle (mediana 6,65 e 1,65, respectivamente), conforme 

ilustrado na Fig. 37. Todos os pacientes que não desenvolveram sepse 

tiveram PCR negativa (<5), 1 com Score de Rodwell de 2, e 1 com 

Score de 1. Os demais, todos com Score zero.  

• A sensibilidade para a PCR foi de 68,7% e a especificidade 73,5%, com 

área sob a curva ROC de 0,74. Na Fig. 38, a representação da curva 

ROC mostra o ponto de corte da PCR. 

• VPP: 55% e o VPN: 83,3%. 

 
Figura 37. Distribuição da PCR (mg/dl) entre os grupos estudados (sepse 
x controle). 
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Figura 38. Curva ROC para a PCR (sepse x controle). 

 

 

        As variáveis clínicas que se mostraram significantes em diferenciar os 

grupos, e que foram eleitas para serem submetidas à análise multivariada por 

regressão logística foram (Tab. 3). A variável peso de nascimento e trabalho 

de parto prematuro não foram incluídas na análise multivariada porque elas 

poderiam estar expressando o mesmo significada, a prematuridade. A 

variável escolhida foi a idade gestacional calculada pelo método de Capurro. 

 

Tabela 3 – Variáveis clínicas significantes usadas na análise multivariada 
 

 Sepse (16 casos) Controle (34 casos) p-value TE 

Sexo Masculino 14 (70%) 18 (36%) 0,0190 (*) 

Idade gestacional < 34 
semanas 

7 (14%) 3 (6%) 0,0081 (**) 

Score de Rodwell (0-7) 12 (24%) 34 (100%) 0,0256 (****) 

Proteina C- Reativa 
(valor) 

4 (8%) 0 0,0046 (****) 

 
(*) teste do qui quadradro / (**) Teste exato de Fisher / (***) Teste de Mann-Whitney. 
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     Terminada a análise, as únicas variáveis clínicas que se mantiveram no 

modelo com relacionamento independente foram: 

 

 
Idade gestacional < 34 semanas e Score de Rodwell 

 
 

com o seguinte logit: 

b = -2,318974+2,664329 (IG<34 sem) + 0,942297 (Score de Rodwell). 

 
 
2. Variáveis da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC)  
       

      A Tabela 4 apresenta os resultados encontrados de todas as medidas 

estudadas. 

    

      Não houve diferença significante com relação à idade do recém-nascido no 

momento da coleta dos registros dos intervalos RR; nem quanto ao número de 

intervalos coletados; nem da duração do tempo de coleta e, tampouco, do 

percentual de erro nos registros coletados com o Polar®, quando comparados 

pacientes com sepse e o grupo controle. Os gráficos das figuras 39, 40, 41 e 

42 ilustram os resultados. 
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Tabela 4 - Estatística descritiva das variáveis da VFC nos grupos 
estudados (sepse e controle): 
 

 Sepse (16 casos) Controle (34 casos) p-value 
Coleta de dados    

Idade do RN (h) 32,83±21,04 [24,49] 27,94±14,68 [22,92] 0,4103 
Intervalos RR (u) 3662±1187 [3853] 4034±1514 [3839] 0,3921 

Duração da coleta (m) 28,57±9,07 [29,55] 33,05±10,88 [30,85] 0,1605 
Erro no tacograma (%) 2,53±2,54 [1,4] 2,56±2,08 [2,5] 0,9716 

    
Método Linear    
    
Domínio do Tempo    

RR mean (ms) 451,43±57,82 [442,9] 489,80±60,95 [482] 0,0401 
SDNN (ms) 18,85±11,43 [15,75] 31,74±14,17 [30,5] 0,0026 

rMSSD (ms) 11,76±11,46 [8,7] 16,98±12,55 [14,2] 0,1652 
pNN50 (%) 0,58±0,89 [0,25] 0,23±3,55 [0,80] 0,0751 

RR tri index 4,79±3,14 [3,80] 7,21±2,93 [6,36] 0,0107 
TINN (ms) 154,68±159,53 [107,5] 187,94±120,54 [165] 0,4169 

    
Domínio da Frequência    

LF (power – ms2) 85,62±165,26 [36,5] 285±315,96 [156,5] 0,0001 
HF (power - ms2) 28,06±42,80 [9,5] 95,79±199,45 [50] 0,0052 

LF/HF  4,12±4,05 [3,05] 5,6±4,26 [3,65] 0,2521  
    

Método não Linear (Caos)    
    

Poincaré plot – SD1 (ms) 8,31±8,09 [6,1] 12,01±8,87 [10,1] 0,1636 
Poincaré plot – SD2 (ms) 24,83±14,91 [21,45] 42,81±19 [38,5] 0,0017 

ApEnt  0,81±0,36 [0,89] 0,93±0,31 [0,93] 0,2300 
SamEnt 0,71±0,38 [0,75] 0,87±0,39 [0,85] 0,1934 
ShaEnt 4,21±0,44 [4,17] 3,97±0,36 [4,03] 0,0455 

DFA, α1 1,13±0,41 [1,25] 1,25±0,26 [1,30] 0,1930 
DFA, α2 1,11±0,18 [1,17] 1,12±0,20 [1,14] 0,8602 

 CorrDim, D2 0,28±0,53 [0,09] 0,74±0,77 [0,55] 0,0342 
Recurrence plot    

Lmean (beats) 37,53±26,18 [27,26] 26,68±16,49 [23,18] 0,1433 
Lmax (beats) 632,68±229,4 [591] 625,38±284,02 [580,5] 0,9288 

DET (%) 99,69±0,20 [99,71] 99,5±0,59 [99,65] 0,2149 
REC (%) 53,45±13,99 [49,19] 49,45±11,20 [47,21] 0,2810 

SampAsy (mean) 1,51±1,5 [0,95] 0,96±0,42 [0,89] 0,0510 
SampAsy (median) 4,56±6,69 [1,52] 2,16±4,56 [0,84] 0,0483 

p-value <0,05 
 
p-value: valor de P / Dados numéricos em: média±DP [mediana] / Teste da Mann-Whitney para LF e HF 
e Teste t não pareado para as demais variáveis / (h): hora / (u): unidade / (m): minutos / (%) porcentagem 
/ ms (milissegundo) / ms2 (milissegundo quadrado) / ApEnt: Approximate Entropy / SamEnt: Sample 
Entropy / ShaEnt: Shannon Entropy / DFA α1 DFA α2: Detrended Fluctuation Analysis / CorrDim D2: 
Correlation Dimension D2 / Lmean: linha média / Lmax: linha máxima / DET%: % determinismo / 
REC%: % recorrência / SamAsy: Sample Asymmetry. 
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A - Coleta de dados da VFC: registros RR. 
       
Figura 39. Distribuição da idade dos neonatos (dias) no momento da 
coleta da VFC nos grupos estudados (sepse x controle). 
 

 
 
Figura 40. Distribuição do número de intervalos RR coletados (unidade) 
nos grupos estudados (sepse x controle). 
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Figura 41. Distribuição da duração da coleta (minutos) da VFC nos 
grupos estudados (sepse x controle). 

 
Figura 42. Distribuição do percentual de erro (%) nos registros da VFC 
coletados nos grupos estudados (sepse x controle). 
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B – Medidas da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC): 
       

      As medidas da VFC que se mostraram significantes quando o grupo com 

sepse e o grupo controle foram comparados foram: 

 

RR mean (ms); SDNN (ms); RR tri index; LF (ms2); HF (ms2);  
SD2 (Poincaré plot); ShaEnt; CorrDim D2 e SamAsy (median). 

      

      Nas Figuras. 43 e 44, gráficos para ilustrar duas medidas não significantes 

da VFC, Entropia Aproximada (ApEnt) e Entropia da Amostra (SamEnt), 

respectivamente. Nas Figuras 45 e 46, gráficos para ilustrar duas medidas 

significantes, a Dimensão de Correlação D2 (CorrDim D2) e a Assimetria da 

Amostra (SamAsy), respectivamente. 

      

       A Figura 47 ilustra a curva ROC para uma das variáveis significantes, a 

SamAsy (median). 

 

Figura 43. Distribuição da ApEnt nos grupos estudados (sepse x 
controle). 
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Figura 44. Distribuição da SamEnt nos grupos estudados (sepse x 
controle). 
 

 
 
Figura 45. Distribuição da CorrDim D2 nos grupos estudados (sepse x 
controle). 
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Figura 46. Distribuição da SamAsy (median) nos grupos estudados 
(sepse x controle). 

 
Figura 47. Curva ROC para a SamAsy (median) nos grupos estudados 
(sepse x controle). 
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       A curva ROC foi aplicada nas variáveis significantes (Tabela 5) e foi 

possível detectar cinco variáveis com áreas elevadas (maior que 0,75) 

indicando que a validade clínica dessas variáveis era boa (com alta 

sensibilidade e alta especificidade).  

       

      Foram elas:  

 

CorrDim D2; SD2 (Poincaré plot); LF, RR tri index e SDNN. 
 

 
Tabela 5. Variáveis significantes da VFC na análise univariada (sepse x 
controle). 
       
 

 
 
DP: desvio-padrão / p-value: valor de P / VPP: Valor Preditivo Positivo / VPN: Valor Preditivo Negativo / 
N: número de casos / CorrDim D2: Dimensão de Correlação D2 / SD2 (plot de Poincaré) / LF: Baixa 
Frequência / HF: Alta Frequência / RR tri Index: Índice Triangular / ShanEnt: Entropia de Shannon / 
SampAsy (median): Assimetria da Amostra (mediana).  
 

 
Variável 
da VFC 

Média±DP 
[mediana] 

 
SEPSE 
(N=16) 

 

Média±DP 
[mediana] 

 
CONTROLE 

(N=34) 

 
 

p-value 

 
Área 
sob a 
curva 
ROC 

 
 

Cut-off 

 
 

Sensi
bilida

de 

 
 

Espe
cifici
dad

e 

 
 

VPP 

 
 

VPN 

CorrDim 
D2 

0,281±0,535 
[0,10] 

0,748±0,7740 
[0,55] 

0,0005 0,796 0,1164 0,687 0,912 0,7857 0,8611 

SD2 
(ms) 

24,835±14,927 
[21,45] 

42,8276±19,0055 
[38,52] 

0,0003 0,810 22,2201 0,688 0,941 0,8461 0,8648 

LF 
(ms2) 

86,375±164,879 
[36,50] 

285,0±315,9600 
[156,50] 

0,0002 0,818 71,9920 0,875 0,765 0,6363 0,9285 

HF 
(ms2) 

28,06±42,800 
[9,5] 

95,794±199,4560 
[50] 

0,0052 0,741 30,9260 0,812 0,647 0,1520 0,8800 

RR tri 
Index 

4,797±3,149 
[3,80] 

7,214±2,9300  
[6,37] 

0,0025 0,761 3,9540 0,625 0,912 0,7692 0,8378 

SDNN 
(ms) 

18,850±11,432 
[15,75] 

31,741±14,1740 
[30,50] 

0,0006 0,794 19,5120 0,750 0,823 0,6666 0,8750 

ShaEnt 4,216±0,443 
[4,171] 

3,9710,3690  
[4,031] 

0,0455 0,652 3,7980 0,812 0,470 0,4190 0,8420 

SamAsy 
(median) 

4,562±6,692 
[1,522] 

2,169±4,5630 
[0,845] 

0,0483 0,672 0,7400 0,875 0,441 0,4240 0,8820 
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      Com os valores de cut-off, aplicou-se regressão logística, restando apenas 

uma variável significante, do método não linear, a Dimensão de Correlação D2 

(CorrDim D2), com cut-off = 0,1164.  

     Isso quer dizer que, a variável CorrDim D2, com seu valor de cut-off  ≤ 

0,1164, foi significante para distinguir pacientes suspeitos que evoluíram 

(CorrDim D2 ≤ 0,1164) daqueles que não evoluíram para sepse (CorrDim D2 > 

0,1164). 
 

    Esta variável, juntamente com as duas variáveis clínicas que restaram 

significantes da análise multivariada (Idade Gestacional < 34 semanas e o 

Score de Rodwell), foi utilizada para o cálculo da Odds, cuja fórmula é: 

  

Odds = e^b 
 

Onde, e = constante de Euler (2,71828), e b = logit Y da equação de regressão 

logística.  

           

Desta forma, montou-se a seguinte equação: 

 
logit Y= - 4,289548+3,992433(CorrDim)+3,654413(34 semanas)+1,437931(Score Rodwell) 
       

Onde: CorrDim for ≤ 0,1164=1 e CorrDim for > 0,1164=0 e onde,  

          IG < 34 sem=1 e < 34 sem=0. 

 

     Esta equação permite quantificar a chance de um futuro paciente com 

suspeita de sepse de evoluir para a doença.  

       

     Com a aplicação das fórmulas de Logit (somente variáveis clínico-

laboratoriais) e de Logit Y (variáveis clínico-laboratoriais + CorrDim D2) da 

regressão logística para o cálculo da chance de confirmar o diagnóstico de 

sepse foi possível desenvolver, no Excel, uma forma de estimar o risco 

conforme apresentado na Fig. 48. 
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Figura 48. Demonstrativo do cálculo da Odds de Logit e Logit Y 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

       

      Considerando-se, por exemplo, um paciente hipotético com Idade 

Gestacional < 34 semanas (IG < 34 semanas, célula verde) e com CorrDim ≤ 

0,1164 (célula rosa), preenche-se as células com o dígito “1”. Caso o paciente 

tivesse IG ≥ 34 semanas e/ou CorrDim > 0,1164, o dígito seria “0”.  

      Na célula do Score de Rodwell (azul), anota-se o valor real do escore. Feito 

isso, automaticamente é calculado o Logit e o Logit Y (células amarelas), 

assim como a Odds de cada situação, se com (Logit Y) ou se sem (Logit) a 

CorrDim D2 (células laranja).  

 

      Com a utilização destes cálculos foi possível elaborar um aplicativo de fácil 

utilização cuja interface está apresentada da Fig.49, onde se simula um 

paciente com menos de 34 semanas de idade gestacional, Score de 

Rodwell=1 e CorrDim D2 ≤ 0,1164.  

 

      Para a utilização do aplicativo basta o usuário completar as caselas com os 

valores a CorrDim D2, da Idade gestacional e do Score de Rodwell do paciente 

que automaticamente verá o resultado do logit e logit Y, assim como da Odds 

nas duas situações. 

 

 

Logit = b          odds = e^b
e = Constante de Euler =2,71828

logit = -2,318974+2,664329(ipc<34 sem)+0,942297(escore Rodwell)
IG <34 semanas 1
Score de Rodwell 2

logit= 2,229949 odds= 9,29937785

logit Y = -4,289548+3,992433(CorrDim) +3,654413 (<34 semanas) +1,437931(escore Rodwell)
CorrDim <ou=0,1164 1
IG <34 semanas 1 logit= 6,23316 odds= 509,360393
Score de Rodwell 2

54,77359897
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Figura 49 – Interface do aplicativo desenvolvido para calcular a Odds em 
pacientes com suspeita de sepse neonatal precoce, incluindo somente as 
variáveis clínicas (Logit) ou incluindo, além das variáveis clínicas, a 
CorrDim D2 (Logit Y). 
 

 
 

 

Porém, ainda caberia a seguinte pergunta: 

 

      Em que magnitude a variável CorrDimD2 agrega valor às variáveis clínico-

laboratoriais na quantificação da chance de desenvolver sepse entre pacientes 

suspeitos?  

      

      A Fig. 48 (célula vermelha) e a Tab. 6 ilustram respostas a esta pergunta, 

exemplificando em quantas vezes aumentaria a chance de um futuro paciente 

suspeito de vir a confirmar o diagnóstico de sepse caso sejam consideradas 

apenas as variáveis clínico-laboratoriais ou, estas mesmas variáveis, 

associadas à CorrDim D2. 
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Tabela 6. Chance de um futuro paciente com menos de 34 semanas com 
sepse suspeitada de vir a confirmar a doença se a CorrDim D2 ≤ 0,1164 
for ou não for incluída na análise, para Score de Rodwell de 0 a 4. 
 

 
Score de 
Rodwell 

 

 
Odds sem  

CorrDim D2 
 

 
Odds com  

CorrDim D2 
 

 
Odds com CorrDimD2  

: 
Odds sem CorrDimD2 

 

 
 

p-value 
 

0 1,41 28,71 20,36 <0,001  

1 3,62 120,93 33,40 <0,001 

2 9,3 509,36 54,77 <0,001  

3 23,86 2145,42 89,75 <0,001 

4 61,22 9036,45 147,60  <0,001 

Cut-off da CorrDim D2 ≤ 0,1164 
 

      Observe-se, por exemplo, que em um paciente futuro com sepse 

suspeitada que tenha menos de 34 semanas de idade gestacional e Score de 

Rodwell = 1, se somente forem incluídas as variáveis clínico-laboratoriais, a 

chance da confirmação de sepse aumenta em 2,6 vezes. 

      Da mesma forma se, além das variáveis clínico-laboratoriais, também for 

incluída na análise a CorrDimD2 ≤ 0,1164, a chance aumenta em 119,9 vezes.  

     Neste exemplo, a inclusão da CorrDim D2 no modelo aumentou a chance 

em 32,4 vezes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



84 
 

V – DISCUSSÃO 
 
    A - Variáveis Clínico-laboratoriais: 
 

     A prematuridade e a infecção, em conjunto, podem aumentar a incidência 

de sepse precoce de 0,4% em pretermos tardios e pacientes de termo87, para 

2% em pretermos extremos13, assim como da taxa de mortalidade, de 1,2% 

para 30%, repectivamente. 

     A taxa de sobrevivência aumenta com o aumento da idade gestacional. Nos 

EUA, entre 2003 e 2007, a taxa de sobrevivência de pretermos com 28 

semanas foi de 92%13. A título de exemplo, na região central do Brasil 

registrou-se, entre 2009 e 2010, uma taxa de sobrevida de 67,4%, entre pré-

termos de 28 semanas88. Em uma maternidade privada do estado de São 

Paulo, a taxa de sobrevivência foi de 69% entre pré-termos de 25-27 semanas 

e 86%, entre pré-termos de 28-30 semanas no período de 2000 a 200489. 

      Todos os recém-nascidos que foram a óbito neste estudo (quatro) foram 

pretermos extremos com sepse, com idade gestacional entre 26 se 27 

semanas. 

      Aos custos econômicos imputados à sepse, estimados em torno de US$ 10 

mil por episódio90, somam-se outros custos em saúde como, por exemplo, do 

aumento da chance de desenvolver doença pulmonar crônica (OR: 1,25), 

retinopatia da prematuridade (OR: 2,04), hemorragia intracraniana (OR: 2,42) e 

morte ou injúria cerebral (OR: 2,92) entre pretermos sobreviventes, quando 

comparados com pacientes não sépticos91. 

      Os desafios na abordagem da sepse precoce são o de identificar os recém-

nascidos que estão submetidos ao risco de desenvolver sepse; de distinguir 

pacientes de risco com aparência saudável daqueles com sinais clínicos, que 

precisam e dos que não precisam de tratamento, e de descontinuar o 

tratamento naqueles em que a sepse venha a ser descartada22. 

      O tratamento desnecessário com antibióticos de pacientes não sépticos, o 

que ocorreu em oito pacientes do grupo controle nesta pesquisa (8/34 = 

23,5%), aumenta o risco de sepse tardia e infecção fungica; reduz a flora 
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intestinal; pode levar a distúbios recorrentes de sibilância e, até mesmo, 

morte92. 

      O CDC americano, a despeito da redução de até 40% na incidência de 

sepse neonatal precoce em alguns serviços93, tratou de mudar, em sua mais 

recente versão (2010), a recomendação de triagem infecciosa e início de 

tratamento irrestrito em recém-nascidos de gestantes cuja profilaxia para o 

Streptococo do grupo B fosse indicada e não realizada, acrescentando que 

este critério só deveria ser considerado se associado a outro fator de risco, 

como febre materna, ou gestação menor que 37 semanas ou bolsa rota a mais 

que 18 horas antes do parto.   

      Esta medida já surtiu o efeito de reduzir em um quarto a triagem infecciosa 

nos recém- nascidos suspeitos94, assim como de tratamento desnecessário. 

No Manual brasileiro de 201320, entretanto, ainda se mantém esta indicação da 

mesma forma que era recomendado no CDC 2002, embora citando como 

referência o CDC 2010.  

      Aos oito pacientes que foram tratados com antibióticos que não evoluíram 

para sepse neste trabalho, atribuiu-se o tratamento desnecessário, também, a 

frágeis fatores de risco, talvez supervalorizados em rotinas brasileiras21, como 

a ITU materna tratada, mas sem controle de cura; e urocultura materna 

contaminada. É possível, também, que os médicos tenham sido influenciados 

por fatores sociais não inclusos como riscos oficiais, tais como a ausência de 

pré-natal (4/8 gestantes), uso de drogas (1/4 gestantes) e de uma delas ser 

presidiária. As outras duas crianças apresentaram lesão de pele localizada que 

não evoluiu para infecção generalizada.     

      Nenhuma das variáveis relativas aos dados demográficos foi significante, 

restando às características dos recém-nascidos, aos fatores de risco 

perinatais, ao resultado dos exames laboratoriais inespecíficos e à cultura de 

líquidos estéreis, principalmente a hemocultura, como parâmetros de decisão 

para a condução do diagnóstico e tratamento do recém-nascido com sepse 

neonatal precoce suspeitada. 

       A sepse neonatal precoce, apesar de pouco prevalente, considerada até 

mesmo um evento raro pode, entretanto, evoluir para um desfecho catastrófico 
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ou dar origem a desabilidade futura, que é o que se quer evitar com a 

antecipação do diagnóstico, com base nos princípios da medicina preditiva. 

     A dificuldade diagnóstica, que se pautam em fatores de risco, sinais clínicos 

e em exames laboratoriais inespecíficos, principalmente quando se trata de 

recém-nascido maior que 34 semanas, tem levado os autores a investir no 

refinamento de antigos critérios diagnósticos para a elaboração de algorítimos 

com tratamento matemático, epidemiológico e informacional complexos, que 

agregam esta ou aquela evidência, e que possam auxiliar os médicos nas 

decisões necessárias quando da abordagem de neonatos com sespse 

suspeitada. 

      O problema dos algorítimos os escores vigentes, tal como o que se usa 

entre nós (Score de Rodwell), é que se pautam somente em variáveis 

categóricas, que dicotomizam a informação, definindo se o paciente está ou 

não sujeito a determinado fator de risco, sem levar em conta o caráter 

dinâmico do risco (da variável). Além disso, inclui como fator de risco, sinais 

inespecíficos, qualitativos e subjetivos, sem discriminar se em pretermos ou 

recém-nascidos de termo20.  

      Com a finalidade de estimar o risco de sepse entre crianças com mais de 

34 semanas assintomáticas foi criado, por exemplo, um algorítmo que utiliza 

somente informações objetivas colhidas depois do nascimento.  

       O algoritmo, que se baseia em variáveis clínicas, associa variáveis 

contínuas (idade gestacional, tempo de bolsa rota e a temperatura peripartal 

materna), a variáveis categóricas de caráter epidemiológico (incidência local de 

sepse precoce) e variáveis categóricas relativas à presença de colonização 

materna pelo Streptococo do Grupo B e profilaxia materna com antibiótico (se 

positiva, negativa ou desconhecida). Este algorítmo pode ser acessado para 

utilização no endereço: 

http://www.dor.kaiser.org/external/DORExternal/research/ 

InfectionProbabilityCalculator.aspx.95. 

      A vantagem deste tipo de algoritimo é a de levar em consideração 

situações que se alteram dependendo do comportamento da variável.  
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      Por exemplo, observou-se que o risco com relação à idade gestacional, 

decresce com o aumento da idade gestacional entre 34 e 40 semanas, mas 

aumenta depois de 40 semanas. Quanto á temperatura materna, ela pouco 

altera o risco se entre 37,5 e 38ºC, mas o risco aumenta em temperaturas 

superiores a 38ºC. E, quando à bolsa rota, o risco mantém uma relação linear, 

aumentando quanto maior o tempo de bolsa rota em relação ao parto. 

       

      A hemocultura, padrão ouro no diagnóstico de sepse, tem sensibilidade 

baixa. As bacteremias assintomáticas dificultam a identificação de pacientes 

com sepse também pela baixa contagem de colônias que ocorre em 25% dos 

recém-nascidos infectados, além de se fazer necessária a coleta de pelo 

menos um mililitro de sangue, o que nem sempre é possível22.  

      Sobre a coleta de outras culturas em líquidos estéreis, verificou-se, por 

exemplo, que a infecção do trato urinário no recém-nascido é atribuída à 

colonização do rim por bacteremia sistêmica, e não por via ascendente, o que 

geralmente ocorre em crianças a partir de dois meses de idade. Portanto, a 

urocultura não faz parte do protocolo diagnóstico de sepse precoce22.  

      O aspirado gástrico de líquido amniótico, por sua vez, representa 

inflamação materna e mostrou pouca relação com sepse neonatal, assim como 

a cultura de superfície. E o aspirado traqueal, que pode tem valor para a 

identificação etiológica, só serve se colhido no ato da primeira tentativa de 

intubação22.  

      A coleta de líquido céfalo-raquidiano também é controversa porque os 

parâmetros bioquímicos e citológicos não são consensuais com relação aos 

valores “normais” para diferentes idades gestacionais e dias de vida pós-natal. 

Apesar da incidência de meningite ser elevada (23%) em pacientes sépticos, a 

hemocultura também de pouco ajuda na indicação da punção lombar (PL) 

diagnóstica, por sua baixa positividade em pacientes com meningite (38%). Por 

isso as indicações de PL diagnóstica ficam reservadas aos pacientes que não 

evoluem bem com determinado esquema ou dose de antibiótico; ou que 

apresentam fortes indícios de sepse pelo leucograma ou que apresentam 

hemocultura positiva22. 
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      Sobre a valorização dos componentes do leucograma muito se evoluiu e, 

atualmente, é consenso que a neutropenia é, dentre eles, o mais sensível. A 

relação I:T (imaturos:total) é o segundo parâmetro mais significante mas, 

ambos, servem mais para descartar pacientes sem sepse que para confirmar 

(bom Valor Preditivo Negativo) 22. Entretanto, existem situações que podem 

levar à neutropenia, tais como DHEG, asfixia e doença hemolítica, além dos 

valores variarem de acordo com o tipo de parto (valores mais baixos na 

cesariana); do tipo de vaso acessado (valores menores em sangue arterial) e 

da altitude (valores mais altos em locais mais elevados).  

      Hornik et al.96, estudando 166.092 neonatos internadas em 265 UTINs 

americanas, encontrou boa especificidade para a neutropenia, mas baixa 

sensibiidade. Além disso, 60% dos pacientes com hemocultura positiva tinham 

valores normais de leucócitos. A contagem de plaquetas também apresentou 

baixa sensibilidade, se < 100.000 ou < 150.000 (14 e 32%, respectivamente), 

assim como baixo Valor Preditivo Positivo (14 e 13%, respectivamente).  

      Newman et al.40, estudando 67.623 recém-nascidos de termo (≥ 39 

semanas), observou que o melhor momento para se colher o leucograma é, no 

mínimo, entre 6-12 horas de vida, e não precocemente, ao nascimento, para 

que dê tempo da resposta inflamatória se estabelecer. 

      Os critérios de Manroe37 ainda são utilizados para definir valores limites 

dos neutrófilos dependendo do peso de nascimento e horas de vida pós-natal, 

mas não mais somente o Score de Rodwell39. Além disso, a sensibililidade 

difere entre os componentes do Score, com pouca ou nenhuma significância 

de alguns componentes, e maior expressividade de outros, o que 

impossibilitaria que todos tivessem o mesmo “peso” na pontuação do Score. 

     

      Quanto à proteína C Reativa (PCR), Nabulsi et al.41, avaliando o impacto 

da PCR na tomada de decisão clínica, assim como da evidência de infecção 

em crianças com diversos tipos de infecção (pneumonia, sepse, ITU, etc), 

concluiu por sua pequena contribuição como marcador para a tomada de 

decisão com relação ao tratamento, mas com custo que considerou elevado 
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(US$ 140,7/paciente) quando estabelecida como coleta de rotina na triagem 

infecciosa de neonatos. 

       Por outro lado, Couto et al.97 comparando, em dois períodos, em que no 

primeiro (1996-1998) foi estabelecido que o tratamento de sepse durararia 14 

dias e que, no segundo período (1998-2002), a PCR serviria para determinar a 

interrrupção do tratamento se ≤ 12 mg/L em pré-termos com idade gestacional 

≤ 28 semanas, encontrou significância na redução do tempo de tratamento de 

16 para 9 dias quando a PCR foi utilizada, sem aumento na mortalidade.  

      Além disso, a sensibilidade da PCR varia em relação ao momento da 

coleta, de 60% na fase inicial da sepse precoce, para 82 e 84% 

respectivamente se a coleta for feita com 24 e 48 horas de vida 

respectivamente, caracterizando-se, portanto, como um marcador tardio e de 

seguimento da doença, considerado atualmente com baixo valor diagnóstico41. 

       

      Nesta pesquisa não pode ser avaliado o momento da coleta da 

hemocultura, nem do hemograma e nem da PCR, por causa de informações 

faltantes e insconstantes. No entanto, todas foram feitas com menos de 72 

horas, provavelmente em torno de 24 horas, por ser a rotina do Serviço. Se por 

um lado a coleta dos exames em torno de 24 horas de vida é precoce para a 

detecção da PCR por outro, é tardio para a coleta do hemograma. 

      

      Entretanto, com relação à coleta de dados da Variabilidade da Frequência 

Cardíaca, foi possível não só aferir a idade da criança no momento da coleta, 

mas também o tempo de duração da coleta, o número de intervalos RR 

coletados e o percentual de erro do tacograma, todos sem significância entre 

os grupos com sepse e controle, mostrando homogeneidade da amostra de 

pacientes com sepse suspeitada no estudo (Tabela 3). 

       

      Estudos recentes focados em marcadores da resposta do hospedeiro à 

infecção podem vir a serem úteis como auxiliares no diagnóstico da sepse 

precoce. Eles referem-se a novas interpretações dos índices hematológicos40; 

dos reagentes de fase aguda, incluindo a proteína C-reativa e à 
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procalcitonina42; das citoquinas pró-inflamatórias e novos marcadores 

moleculares44; bem como marcadores de proteína48; proteomics46, e expressão 

genômica (que pode feita por meio da regulação diferencial de mais de 6.000 

genes45); além destes marcadores poderem ser combinados entre si47. No 

entanto, o uso atual desses biomarcadores carece de aplicabilidade devido à 

baixa capacidade diagnóstica (baixa sensibilidade e especificidade), aos 

resultados tardios e aos custos elevados.  

      

       A resposta do hospedeiro à infecção, que envolve interações dinâmicas 

entre órgãos, células, mediadores, moléculas e genes caracterizam um 

sistema não linear complexo, que não deveria ser dividido para ser estudado.  

       

      Um bom marcador diagnóstico deveria incluir, minimamente, alguma 

variável dinâmica e contínua, não categórica, que expressasse o maior número 

de situações possíveis. O estudo da VFC vem, aos poucos e cada vez mais, 

dando conta de preencher esta lacuna. 

      

      A monitorização da VFC de longo prazo, ou mesmo monitoriação contínua 

e ininterrupta, que já pode ser feita por monitores cardíacos de uso habitual 

devidamente adaptado para tal seria a forma ideal de registro, mesmo que a 

VFC fosse calculada, por exemplo, a cada “janela” de 6 horas. 

       

      Neste estudo utilizou-se o monitoramento intermitente, em verdade pontual 

(Polar Pro-trainer®) porque a finalidade era experimental e, também, por causa 

da portabilidade do aparelho, de fácil instalação, baixo custo, pouco incômodo 

para o binômio mãe-filho e de risco mínimo, tendo em vista que os registros 

puderam ser obtidos no alojamento conjunto, muitas vezes de recém-nascidos 

assintomáticos. 

 

 

  

 

  



91 
 

B - Variáveis da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) 
 
 
      A resposta inflamatória que acompanha a sepse está associada a uma 

disfunção do sistema nervoso autônomo, seja simpático ou parassimpático.  

      A ativação simpática pode elevar a produção de catecolaminas, levando à 

disfunção diastólica, isquemia miocárdica, elevação da resistência vascular e 

edema pulmonar, hipercoagulabilidade, isquemia intestinal, supressão da 

medula óssea, hiperglicemia e hiperlipidemia e estimulação do crescimento 

bacteriano, assim como elevação da frequência cardíaca (taquicardia), com 

consequente redução dos intervalos RR, caracterizando uma aceleração. 

Postula-se que estes efeitos sejam causados pela sub-regulação adrenérgica 

a nível celular75. 

      No coração, por sua vez, espera-se do parassimpático o efeito fisiológico 

de redução da frequência cardíaca (bradicardia), alargamento dos intervalos 

RR e desaceleração75.  

      Patógenos ou citocinas enviam impulsos para o tronco cerebral via nervos 

autonômicos aferentes (simpático e, principalmente, o parassimpático), que 

também são disparados por barorreceptores em resposta a alterações na 

pressão sanguínea. Em resposta, tanto o simpático como o parassimpático, 

(este, principalmente através do nervo vago), enviam sinais eferentes para o 

nó sino-atrial, levando à frequência cardíaca compensatória por meio de 

acelerações e desacelerações75. Além disso, ambos, mas principalmente o 

parassimpático através dos ramos eferentes do nervo vago, desempenha 

importante atividade antinflamatória (resposta antinflamatória colinérgica), 

resultando em diminuição da ativação de interleucinas (IL-1β), do fator de 

transcrição (NF-kapaB), fator de necrose tumoral (α) e de outras citocinas, por 

provável ligação da acetilcolina a receptores nicotínicos dos macrófagos 

teciduais98.       

      Na sepse neonatal, entretanto, além da resposta antinflamatória colinérgica 

e da esperada atividade fisiológica do nervo vago, também ocorre uma 

marcada hipoatividade eferente vagal, comprovada pela redução do 
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componente HF, levando a uma redução da variabilidade com o aparecimento 

de ocasionais e largas desacelerações75.  

      Talvez estes dois mecanismos possam, somados à imaturidade do SNA 

em recém-nascidos de termo e, principalmente em pré-termos, explicar os 

achados relativos à redução na Variabilidade da Frequência Cardíaca global 

na sepse, o que também ocorre em adultos e crianças, mas também a 

presença das desacelerações transitórias que foram observadas, como nos 

fetos, também em recém-nascidos pré-termos27. 

            

      Em vigência de sepse, espera-se que o pNN50, a ShaEnt, as medidas do 

Recurrence plot (Lmean, Lmax, DET% e REC%) e a SamAsy (mean e median) 

aumentem tanto mais quanto menor for a variabilidade. De modo inverso, 

espera-se que as demais medidas, (RRmean, SDNN, RR tri index, TINN, LF, 

HF, LF/HF, SD1 e SD2  do plot de Poincaré, AproEnt, SamEnt, DFA e a 

CorrDim D2 se apresentem reduzidas, monstrando menor variabilidade. No 

estudo, todas estas medidas se comportaram exatamente desta forma, umas 

significantes e outras não significantes em diferenciar os dois grupos (sepse x 

controle). 

      

      As medidas que se mostraram significantes na análise univariada 

expressam as atividades (de): 

 

• Simpática e parassimpática (RR mean, SDNN, RR tri index, LF, SD2 e 

SamAsy (median) e 

• Parassimpática ( HF e SD1); 

 

     Também foram significantes a Entropia de Shanonn (ShaEnt), que expressa 

determinismo, e uma medida invariante, a Dimensão de Correlação D2 

(CorrDim D2), do domínio fractal. 

 

  



93 
 

       Os resultados mostraram uma redução global da VFC no grupo doente, 

comportamento mais linear, determinismo, redução da complexidade, da 

homeostasia e da invariância. 

       

      A análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca difere de outras 

ciências analíticas que usam dados epidemiológicos e modelos estatísticos de 

base populacional para estudar o valor absoluto das variáveis clínicas. Ela 

estuda os padrões de variação de ritmos ou flutuações ao longo do tempo e 

abrange conceitos de dinâmica não linear, fractais e teoria do caos.  

     

      A discussão das medidas da Variabilidade da Frequência Cardíaca com 

vistas a contribuir para a antecipação do diagnóstico de sepse neonatal será 

feita por tópicos, de acordo com os resultados encontrados pelos autores que 

estudaram o tema na sepse neonatal tardia. 

       
 1. Domínio do tempo e Assimetria da Amostra (SamAsy) 
 

      Postulando que as alterações encontradas na frequência cardíaca de fetos 

em sofrimento e em neonatos com doença grave poderiam também ser 

encontradas no início do curso da sepse e da sepse clínica, Griffin e Moorman 

(2001)27 observaram, durante 45 meses (1995-1999), tacogramas de recém-

nascidos saudáveis e com sepse tardia. Foram 89 pacientes, em sua grande 

maioria de muito baixo peso (<1.500g) e com idade gestacional < 32 semanas 

ao nascimento, divididos em três grupos: sépticos (40), com sepse clínica (23) 

e sem sepse, pacientes controle (26). Encontraram redução na variabilidade 

da frequência cardíaca basal e presença de desacelerações de curta duração 

nas séries RR dos pacientes estudados, quando comparado com os controles.  

      Verificaram que RRmean não foi muito diferente entre os pacientes 

saudáveis (323 ms), daqueles com desacelerações isoladas (308 ms) ou com 

muitas desacelerações (302 ms), mas encontraram diferenças de SDNN entre 

pacientes saudáveis (32 ms) e em pacientes com desacelerações isoladas (11 

ms). Estas medidas, entretanto, não foram suficientes para diferenciar séries 
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temporais anormais com poucas ou muitas desacelerações porque os 

episódios de desacelerações subclínicas eram responsáveis por elevar o 

SDNN para um valor aparentemente normal de, por exemplo, 26 ms.  

      Diante destes dados, eles se concentraram em analisar um problema real, 

que seria o de antecipar o diagnóstico de sepse, ainda na fase subclínica da 

doença86. Utilizaram os dados coletados de um tacograma de 4096 batimentos 

em pacientes saudáveis e também entre seis e três horas antes da suspeita 

clínica de sepse. Construíram um histograma dos intervalos RR e 

desenvolveram medidas estatísticas para quantificar as alterações 

encontradas, usando as distribuições de momentos e percentis de séries RR 

normalizadas para reportar a assimetria dos histogramas. Encontraram 

histogramas assimétricos nos períodos que antecederam (seis e três horas) o 

episódio agudo de manifestação clínica da sepse.  

      Eles também compararam as medidas de assimetria encontradas com o 

SNAP (Score for Neonatal Acute Physiology) e com o NTISS (Neonatal 

Therapeutic Intervention Scoring System), com a finalidade de identificar se as 

alterações na VFC mantinham relação com os escores clínicos preditores de 

prognóstico. Tanto os escores como a VFC contribuíram de forma 

independente para a antecipação do diagnóstico de sepse, mas o modelo 

usando ambos (escore e VFC) foi superior27. 

      Para verificar se os resultados (redução da variabilidade e presença de 

desacelerações transitórias) que ocorriam no início da sepse ou da sepse 

clínica poderiam ser generalizados para outras UTINs, Griffin et al. (2003) 99 

validaram os achados e os modelos de regressão, comparando 316 pacientes 

da Universidade da Virgínia (UVA), local original do estudo, com 317 pacientes 

da Universidade Wake Forest (WFU). Na coorte de validação (WFU) os 

achados relativos à redução da variabilidade mostraram forte evidência da 

eminência de sepse, acresentando informação significativa aos dados 

demográficos (peso de nascimento, idade gestacional e dias de vida pós-natal) 

na predição de sepse. 

      No mesmo ano, Kovatchev et al. (2003)71 desenvolveram uma medida 

quantitativa, a Assimetria da Amostra (Sample Asymmetry - SamAsy), para 
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quantificar a assimetria de frequência dos histogramas, com respeito à média, 

mediana ou um outro ponto, e validaram seu uso para detectar acelerações e 

desacelerações que ocorriam antes do episódio agudo de sepse.  

      Testaram a medida em 50 pacientes com sepse ou SIRS, comparando 

com 50 controles, todos pré-termos menores de 34 semanas e de muito baixo 

peso. A SamAsy não foi capaz de detectar episódios isolados de redução da 

variabilidade e nem de diferenciar sinais periódicos de não periódicos, mas se 

elevou três a quatro dias antes dos sinais clínicos. Os autores observaram que 

as reduções das acelerações contribuíam mais que as desacelerações para o 

diagnóstico de sepse, mas que ainda seriam necessários outros estudos para 

testar a hipótese de que a atividade simpática estaria maximizada na fase pré-

clínica da doença. 

     Conforme encontrado pelos autores citados, nesta pesquisa também houve 

redução do RRmean e do SDNN, assim como da SamAsy, todas significantes 

na análise univariada para diferenciar o grupo séptico do não séptico. A 

SamAsy só foi significante quando calculada com base na mediana, 

confirmando sua melhor sensibilidade quando comparada com a SamAsy 

calculada pela média86. 

      Beaucheé et al. (2009)100, em estudo realizado na França, não 

encontraram diferenças significantes nos padrões de distribuição (média, 

mediana, assimetria, curtose ou SamAsy) e nem em medidas mais usuais dos 

métodos lineares (SDNN e rMSSD). 

 

2. Domínio da Frequência 

       

      Chang et al. (2001)101, estudando medidas do domínio da frequência, 

observaram que as séries RR de neonatos exibem ressonância estocástica e 

que o poder espectral é reduzido em todas as freqüências, incluindo as 24 

horas que antecedem o diagnóstico clínico de sepse. Escolheram o Lomb 

peridrogram, ao invés do FFT (Fast Fourrier Transform), como sendo o método 

mais adequado para a detecção de RSA e análise no domínio da frequência 

no período neonatal.  
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      Os autores entenderam que o processo de interpolação criado para as 

amostras de RR agem como um filtro passa-baixo removendo o poder de HF, 

restando somente LF como significante na análise de regressão logística 

multivariada, quando pareada com dados demográficos. 

      No estudo francês100, os autores não encontraram diferenças significativas 

em LF, HF, LF+HF e LF:HF, entre o grupo séptico e não séptico. 

    Na análise univariada desta pesquisa, tanto LF como HF diminuiram e foram 

significantes em diferenciar os grupos. Porém, analisando a curva ROC de 

ambos, houve maior significado clínico em LF (simpático e parassimpático, 

com predomínio simpático) e também um (a) melhor sensibilidade, 

especificidade, Valor Preditivo Positivo e Valor Preditivo Negativo de LF. 

 
3. Entropia e não estacionariedade 
 

      Os picos de dados (acelerações e desacelerações) que inflam SDNN 

ampliam a janela de tolerância para a similaridade, permitindo que haja mais 

correspondência do modelo com uma linha de base, com dados relativamente 

invariantes. Como resultado, esperam-se estimativas de entropia mais baixas. 

      Lake et al. (2002)102 estudaram 89 pacientes com 19 episódios de sepse e 

sepse clínica na tentativa de avaliar se a entropia poderia ser utilizada como 

indicador na detecção da fase precoce da doença. Eles desenvolveram uma 

nova medida para testar a regularidade das séries RR, chamada Sample 

Entropy (SamEnt). Concluíram que a SamEnt era melhor do que a 

Approximate Entropy (ApEnt) para avaliar a sepse na fase pré-clínica porque 

evita o viés que as auto-partidas introduzem na estimativa, mantendo uma 

relação mais estreita com a teoria de dados probabilísticos58. 

      No estudo de Beaucheé et al. (2009] 100 os autores encontraram uma 

associação significativa entre valores baixos de entropia e sepse sendo, 

portanto, variáveis significantes. A diminuição, por regressão logística, de 0,1 

unidade da ApEnt foi associada com um aumento superior a duas vezes na 

probabilidade de apresentar sepse. Também para a SamEnt, um valor mais 
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baixo foi associado com o risco de apresentar sepse, com 90% de 

sensibilidade e 84,2% de especificidade. 

      Para avaliar medidas de estacionariedade e determinar se a não-

estacionariedade aumenta antes da sepse, mas também para testar se estas 

medidas distinguiriam crianças com sepse do grupo controle, Cao et al. 

(2004)73 estudaram 15 neonatos com 20 episodios de sepse e sepse clínica, 

comparando dados simulados com dados clinicamente observados. A 

conclusão principal foi a de que as séries RR neonatais são frequentemente 

não estacionárias e tornam-se cada vez mais não-estacionárias no início e no 

curso da doença.  

       Os pesquisadores da Universidade da Virgínia também observaram que 

tanto a ApEnt como a SamEnt são especialmente traiçoeiras na avaliação das 

séries RR neonatais, onde já se observa não-estacionariedade em situação 

não patológica, e que ela, a não-estacionariedade, aumenta ainda mais na 

fase pré-clínica da doença86. Mas que, no entanto, isto não significa um 

aumento na complexidade e, nem tampouco necessariamente reflete ordem. 

Segundo eles, tudo isso se deve à presença de desacelerações103. 

       Cao et al (2004)73 também testaram o tamanho da amostra e observaram 

que o número de episódios analisados pode ter um grande efeito sobre os 

resultados. Eles argumentaram que a amostra deve ser curta o suficiente, em 

termos de duração, para que a estacionariedade possa ser assumida, mas que 

também precisa ser longa o suficiente para que a totalidade ou parte dos 

momentos de interesse, tais como as desacelerações de 50 ms, sejam 

capturadas. Eles constataram que os resultados foram semelhantes para 

séries com número superior a 1000 intervalos RR e que a redução nos valores 

da SamAsy poderia ser atribuída, em grande parte, à presença de não 

estacionariedade73. Neste estudo, no grupo séptico, tanto a ApEnt como a 

SamEnt se monstraram diminuídas, confirmando maior regularidade nos 

registros RR entre os doentes, mas não significantes para diferenciar o grupo 

com sepse do grupo controle.  
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4. Flutuações Depuradas de Tendências (Detrended Fluctuations Analysis 
– DFA α1 e α2) 
 

      Beaucheé e col. (2009)100 estudaram 48 crianças que desenvolveram 

sepse tardia, com idade gestacional < 33 semanas, com um ou mais episódios 

de bradicardia e/ou que necessitaram ressucitação com balão e máscara, por 

um período de 20 meses, de 2003-2007.  

       Das cinco variáveis que restaram da análise univariada como variáveis 

explicativas (peso, assimetria, LF, ApEnt, SamEnt e DFA α2), o melhor modelo 

logístico incluiu o peso, a ApEnt e DFA α2.  

      Em escalas de tempo longas, séries RR de bebês prematuros não 

infectados mostraram correlações de longo alcance com α2 próximo de 1, 

enquanto que as crianças com sepse comprovada exibiram padrões 

significativamente diferentes, com α2 em torno de 0,8 (p <0,01). A área sob a 

curva ROC foi de 0,7 para o diagnóstico de sepse (p <0,05), melhor que as 

áreas sob as curvas ROC da SamEnt e ApEnt. O ponto de corte foi α2 <0,85, 

com uma sensibilidade de 70% especificidade de 63,1%. 

      DFA é uma técnica de análise não linear que quantifica propriedades 

fractais. Tem sido sugerido que a invariância de escala pode ser um princípio 

de organização central de estruturas e funções fisiológicas. Os autores 

observaram que os prematuros não infectados com bradicardias frequentes e 

graves mostraram um padrão "maduro" da dinâmica do intervalo RR 

semelhante ao de adultos jovens saudáveis, com dinâmicas complexas e 

fractais. Este resultado é consistente com os achados de Nelson et al. 

(1998)104 e sugerem um sistema de regulação cardiovascular altamente 

adaptável. Do mesmo modo, observou-se uma queda desta organização em 

crianças infectadas. Tem-se especulado que tal fato possa estar associado 

com a perda de capacidade de resposta fisiológica integrada, ou seja, um 

sistema menos adaptável, com certa aleatoriedade ou comportamento 

previsível104. Tal degradação das propriedades de correlação de longo alcance 

também está associada a diversos outros estados patológicos, de fetos a 

idosos104. 
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5. Desacelerações 
           

      Em um recém-nascido com uma frequência cardíaca de 110 a 170 bpm, a 

variabilidade média do intervalo RR é 550 a 350 ms. A arritmia sinusal 

respiratória (Respiratory Sinus Arritmia - RSA) dura aproximadamente 1 

segundo e a Arritmia da Pressão Arterial (Blood Pressure Arritmia - BPA) dura 

em torno de 12 a 14 segundos (ciclo de Mayer) 105. A combinação das duas 

pode ser responsável por uma variação de 5% do tempo médio de intervalos 

RR neonatais.  

      Diferente de RSA e BPA, as desacelerações são raras (1/1.000 

batimentos) e podem vir isoladas (mais comum) ou em grupos (cluster), com 

uma duração média de 15 segundos (correspondente a 45 bpm). Elas têm 

uma amplitude mínima de até 200 ms e máxima, de até 1000 ms, que é maior 

do que a variação média dos intervalos RR. Como resultado, elas são 

improváveis de serem atribuídas à arritmia respiratória e da pressão 

sanguínea105. 

      Flower et al., (2010) 106 estudaram as desacelerações e observaram que 

eles têm características semelhantes, de criança para criança. Eles criaram 

uma expressão analítica para descrever uma desaceleração isolada e 

utilizaram um padrão de busca e um algorítmo de escalonamento, com 

recursos do método de Wavelet (Wavelet Transform Method - WTM). Os 

autores observaram que a frequência das desacelerações aumenta perto da 

hora do diagnóstico clínico de sepse neonatal. Eles constataram que várias 

crianças apresentaram repetidas e quase aglomeradas e periódicas 

desacelerações. A dinâmica de agrupamento pode ser modelada como uma 

bifurcação Hopf, que é um padrão de caos em sistemas dinâmicos103. 

      Ao definir a amplitude de uma aceleração ou desaceleração não se pode 

correr o risco de confundi-la com um artefato, razão porque foram utilizados os 

filtros (Filtro 1 e Filtro 2) recomendados pelos autores que se dedicaram ao 

estudo da VFC na sepse neonatal tardia 27, 64, 71, 73, 86, 99, 101, 102, 104, 106. 

      Nesta pesquisa, foi chamado de Filtro 1, aquele que remove intervalos que 

diferem 20% da média dos 15 intervalos anteriores, ou intervalos que diferem 
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do próximo em mais que 5 desvios padrão (SD) das diferenças, intervalo-

intervalo, dos 512 intervalos anteriores; e de Filtro 2, aquele remove medidas 

que diferem em mais de 50 ms de ambos seus vizinhos, ou que são menores 

que 200 ms ou maiores que 1000 ms, preferindo o Filtro 2 para análise das 

acelerações e desacelerações, por consideraram melhor para preservar sua 

estrutura em neonatos pré-termos. 

      Na análise quantitativa das variáveis da VFC, a presença de 

desacelerações pode ser notada de forma indireta pela SamAsy calculada com 

base na mediana, considerada mais sensível do que quando calculada pela 

média, que se expressa pela relação  R2/R1, onde R2 significa desaceleração 

e R1, aceleração.  

      Neste estudo, a SamAsy com base na mediana foi significante na análise 

univariada (apesar de não ter apresentado área sob a curva ROC > 0,70 e de 

não ter permanecido no modelo depois da regressão logística), expressando 

anormalidade e presença de possíveis desacelerações, quando comparado o 

grupo com sepse com o grupo controle. Qualitativamente (Fig. 49), as 

desacelerações puderam ser observadas no tacograma de alguns pacientes 

pré-termos com sepse (setas vermelhas em A), mas não em todos os 

pacientes. 

      As acelerações puderam ser observadas em pacientes de termo com 

sepse (setas verdes em B), mas também não em todos os pacientes. 

      Em C, o tacograma de paciente pré-termo do grupo controle e, em D, o 

tacograma de paciente de termo do grupo controle.  

      Em C (pré-termo controle), observa-se maior número de intervalos RR 

(maior frequência cardíaca) que em D (paciente de termo controle), situação 

própria do recém-nascido pré-termo. 

     Em A e B, respectivamente, paciente pré-termo e de termo do grupo 

doente, observa-se acentuada redução da variabilidade (setas azuis), se 

comparado com seus pares C e D respectivamente, do grupo controle, 

situação esperada em pacientes doentes. 
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Figura 50. Exemplos de tacogramas de quatro pacientes estudados. 
 

A – Paciente pré-termo com sepse 

 
 

B - Paciente de termo com sepse 

 
 
C - Paciente pré-termo controle 

 
 
D – Paciente de termo controle 
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6. Índice das Características dos Batimentos Cardíacos  
(Heart Rate Characteristics index – HRCi) 
 

      Associando a SamAsy ao SDNN e à SamEnt, os autores do grupo da 

Universidade da Virgínia 27, 64, 71, 73, 86, 99, 101, 102, 104, 106, desenvolveram o Índice 

das Características dos Batimentos Cardíacos (Heart Rate Characteristics 

index – HRCi) 107 que, se acoplado aos monitores cardíacos de uso habitual 

sob a forma de escore, pode funcionar como um alerta aos neonatologistas do 

risco do paciente de desenvolver sepse neonatal.  

      A medida pode ser calculada com a seguinte fórmula, que ainda 

tentaremos reproduzir e avaliar com os resultados de SDNN, R1, R2 e 

SamASy obtidos nesta pesquisa:  

 

 

HRC índex = [exp (A) / 1+ exp (A)] 
 

 

Onde: A = intercept + SDNN + R1 (SamAsy) + R2 (SamAsy) + SamEnt.  

          R1: acelerações e R2: desacelerações. 

 
7. Dimensão de Correlação D2 (CorrDim D2) 
 

      Aferiu-se a Dimensão de Correlação D2 nesta pesquisa conforme proposto 

por Grassberger e Procaccia (1983)108, mas com as transformações 

matemáticas necessárias adaptadas a sistemas biológicos, como séries RR 

não estacionárias109. Dimensão de Correlação (CorrDim) é uma medida não 

linear que atende aos princípios da Teoria do Caos. Ela é construída com 

vetores e informa sobre o número mínimo de variáveis dinâmicas necessárias 

para modelar o vetor subjacente. Ela se assemelha ao cálculo da ApEnt e 

SamEnt, onde uma “curva” log-log é plotada num espaço de fase sendo que, 

na prática, o valor limite (D2) representa a inclinação da curva de regressão.       
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Ou seja, quanto mais horizontalizada, mais estacionária ou menos complexa e 

invariante é a série RR estudada.  

      A Dimensão de Correlação D2 (CorrDim D2) nesta pesquisa apresentou 

seu ponto de corte em 0,1164 (IC95% -4,289548+3,992433) mostrando-se 

significante para distinguir pacientes sépticos (se os valores forem iguais ou 

menores que este), dos pacientes controle (valores maiores que este). 

 

      Koichubekov et al. (2015) 110, estudando a CorrDim D2 em grupos de 

diferentes faixas etárias (Fig 51, com o SDNN e a CorrDim D2 de cada grupo), 

verificaram que “a análise das diferenças relacionadas à idade indica que a 

dinâmica da frequência cardíaca mais complexa encontra-se em faixas etárias 

de jovens e adolescentes de 8-13 e 14-17 anos. Sabe-se que, com a idade de 

dez anos, a influência colinérgica torna-se predominante, mas os mecanismos 

adrenérgicos ainda desempenham um papel modulador. Influências 

adrenérgicas afetam diferentes partes do metabolismo da acetilcolina, 

definindo a velocidade de desenvolvimento da regulação colinérgica do 

coração”. 

       
Figura 51. SDNN e CorrDim D2 em grupos de diferentes faixas etárias 

 
(*) indica que a diferença do grupo marcado com relação ao seu antecessor foi 
estatisticamente significante. Adaptado de Koichubekov et al. 110. 
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      E que, “em comparação com crianças de 14-17 anos, a faixa etária de 18-

21 apresentou valores estatisticamente menores de D2”. E ainda que, “a partir 

da faixa etária de 22-35 a dinâmica da FC torna-se mais simples, o ritmo torna-

se menos "caótico" e mais regular devido ao aumento da atividade simpática. 

Sabe-se que, a partir desta idade a variação dos intervalos RR diminui isto é, o 

sistema nervoso simpático começa a exercer o seu efeito estabilizador. Estes 

processos são ainda mais expressivos na faixa etária de 55 anos ou mais, que 

é caracterizada por menores valores de parâmetros não lineares, ou seja, 

mostrando o ritmo mais regular, sem significativas modulações caóticas". 

       

      Estes mesmos autores acrescentam ainda que, “a Dimensão de 

Correlação dá a informação sobre o número de componentes funcionais 

independentes necessários para descrever o sistema subjacente e o grau de 

acoplamento entre estes componentes não lineares. Em sistemas biológicos, 

quanto maior D2, maior é o grau de liberdade do sistema e, por conseguinte, 

uma maior gama de possíveis respostas adaptativas. É uma medida útil para 

avaliar a auto-similaridade de um sinal. Ela terá maior valor se intervalos RR 

variam mais e vice-versa. Nos grupos com diferentes equilíbrios de atividades 

do sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático vemos que, quando 

o balanceamento autônomo se desloca em direção à regulação simpática, a 

Dimensão de Correlação e a entropia diminuem, já que a maior complexidade 

e o "caráter caótico" do ritmo cardíaco são observados em pessoas com 

influência predominante do parassimpático. A mudança para a regulação 

simpática traz, ao contrário, a regularidade e torna o ritmo cardíaco menos 

"caótico" e mais simples. No entanto, o resultado não é simplesmente a soma 

destas influências, mas o resultado da ativação simultânea de ambos os ramos 

simpático e parassimpático do sistema nervoso autônomo”. 

       

      É possível que tais mecanismos possam explicar, pelo menos em parte, o 

que também ocorre no processo saúde-doença, assim como em recém-

nascidos de termo e em pré-termos. 
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 8. Relacionamento das variáveis clínico-laboratoriais com a VFC 

 

     Griffin et al. (2005a)111 testaram, em 678 neonatos (149 com hemocultura 

positiva), entre 1999-2003, os exames laboratoriais inespecíficos que poderiam 

se alterar na presença ou iminência de sepse e somente a relação I:T > 0,2; a 

contagem de leucócitos > 20.000 ou < 5.000 µg/l; a dosagem de glicose (>180 

mg/dl) e do PH (<7,2) se mostraram, como o HRCi, significativamente 

associados à sepse.  

     Goldstein (2005)112 critica a definição de sepse dessa publicação, por incluir 

pacientes com infecção, sepse, sepse severa, choque séptico e disfunção de 

órgãos, indistintamente. Considerou também que, se usado em uma amostra 

maior, mais heterogênea, o HRC índex poderia não se mostrar tão significativo 

para sepse, tendo em vista que também poderia se alterar diante de outras 

patologias, já que VFC está diminuída também na NEC (enterocolite 

necrotizante), na SRIS e na IVH (hemorragia intraventricular). Na ocasião, ele 

também sugeriu que seriam necessários estudos incorporando achados do 

exame físico num modelo de regressão logística multivariada, o que foi feito e 

publicado no mesmo ano113 por Griffin et al. (2005b).  

      Dois anos depois, baseado em coeficientes de regressão, Griffin et al. 

(2007)114 identificaram e elegeram alguns sinais clínicos sugestivos de sepse 

tardia e elaboraram um escore clínico, onde foram atribuídos dois pontos para: 

presença de intolerância alimentar; apnéia com necessidade de VPM 

(Ventilação Pulmonar Mecânica); aumento de 50% nos episódios de apnéia 

nas últimas 24 horas e relação I/T > 0,2. E atribuíram um ponto para: 

necessidade de aumento do suporte ventilatório; hipotonia e/ou letargia; 

instabilidade térmica com dois episódios de Tax >38,2 ou < 36,2 em 8 horas; 

glicemia > 180mg/dl e para leucocitose (>25.000) ou leucopenia (<5.000).  O 

escore foi aplicado em 1022 neonatos (458 de muito baixo-peso), parte na 

Universidade da Virgínia (1999-2003) e parte na WFU (1999-2001), onde o foi 

validado e comparado com o HRC índex.  

      Concluíram que todos os sinais clínicos, assim como o score, 

apresentaram razão de chance (OR) menor que o HRC índex como preditor de 
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sepse, além de o HRC índex aumentar mais precocemente e continuar 

aumentando no decorrer das 24 horas precedentes à suspeita clínica da 

doença114. 

      Trabalhando com a hipótese de que a elevação das citocinas circulantes 

pudesse contribuir para a elevação do HRCi, Raynor et al. (2012) 107 coletaram 

sete citocinas plasmáticas de 188 pacientes com suspeita de sepse tardia e 

relacionaram os resultados com o HRC índex. Identificaram quatro citocinas 

que melhor se manifestaram: o fator estimulador de colônias de granulócitos 

(Granulocyte Colony–Stimulating Factor, G-CSF), a isoleucina 6 (IL-6), a 

isoleucina 8 (IL-8) e o Fator de Necrose Tumoral α (Tumoral Necrosis Factor α, 

TNF-α) e criaram um escore.  

      O HRC índex foi mais bem correlacionado aos níveis plasmáticos de IL-8 e 

IL-1ra, mas menos com as outras cinco citocinas e com o cytokine score. O 

HRC índex foi anormal, mas não ajudou na suspeição etiológica da sepse, 

diferente do que aconteceu com os marcadores plasmáticos (seis citocinas se 

elevaram mais na bacteremia por Gram-negativo que por Gram-positivo ou na 

candidemia). O escore de citocina, usando G-CSF, IL-6, IL-8 e TNF-α, teve 

100% de sensibilidade e VPP de 69% para Gram-negativo. A IL-6 < 130 mg/ml 

apresentou sensibilidade de 100% e VPP de 52%.  

      Além disso, outras condições clínicas, como a descompensação 

respiratória, apnéia grave, NEC e IVH se mostraram associadas a um HRCi 

alterado.  

      Neste mesmo trabalho, a PCR não se mostrou significantemente 

relacionada ao aumento do HRC índex, podendo ser útil, porém, na decisão da 

interrupção do tratamento. 

      Das sete citocinas analisadas, a IL-6 foi a que melhor precisão apresentou 

na identificação da sepse, melhor inclusive que qualquer outra combinação de 

citocinas. Na prática clínica, porém, uma crescente elevação do HRC índex 

pode levar os médicos a iniciarem antibiótico até que a sepse seja descartada 

com cultura negativa, o que é não é possível ser feito quando se trata da 

coleta dos marcadores, cocmo as citocinas, por serem variáveis categóricas. 
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      Griffin et al. (2004)115 estudaram 14 óbitos ocorridos entre 341 pacientes 

da Universidade da Virgínia e validaram os achados em 23 óbitos ocorridos 

entre 344 pacientes da Universidade de Wake Forest, totalizando 37 óbitos 

entre 685 pacientes dos dois serviços. Desenvolveram uma medida com base 

na acumulação do HRC index, que chamaram de HRCi cumulativo (cHRC) 

medida relativa ao “grau de morbidade” do paciente internado na UTIN. Esta 

medida significa algo como saber qual a carga total de doença estaria 

associada a um desfecho ruim, neste caso o óbito neonatal.  

      O cHRC é a soma das diferenças entre o HRC índex e o risco esperado de 

sepse nas próximas 24 horas (podendo também ser o HRCi de outra 

patologia), se fossem considerados apenas os aspectos demográficos (peso, 

idade gestacional e dias de vida pós-natal). O cHRC tende a ser zero quando 

se trata de sobreviventes e a ser significantemente maior para aqueles que 

morrem, mostrando-se útil na predição do prognóstico e da mortalidade. 

      

      O cHRC também mostrou um bom VPP para o risco de desenvolver 

paralisia cerebral ou déficit no desenvolvimento cognitivo, que foi avaliado num 

follow up de 65 crianças nascidas com muito baixo peso, aos 12 e 18 meses 

de idade por Addison et al. (2009)116. Crianças com dois desvios-padrão 

abaixo da média na Escala de Bayley apresentaram um cHRC maior que 

aqueles sem problemas no desenvolvimento75. 

 

      A despeito da sugestão de El-Khatib (2006) 117, que considerou somente a 

análise da entropia como medida suficiente para prever sepse, no final de 

2011, Moorman et al.118 publicaram um estudo clínico multicêntrico 

randomizado e controlado realizado em nove UTINs neonatais americanas, 

que envolveu a avaliação de 2.989 crianças com peso de nascimento < 1.500g 

e com menos de 33 semanas de idade gestacional corrigida, no período de 

abril de 2004 a maio de 2010, com o objetivo de, dentre outros, avaliar se 

haveria queda da mortalidade com a utilização de um monitor cardíaco que 

também registrasse o HRC índex.  
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      Nos pacientes estudados o HRCi era mostrado aos neonatologistas na tela 

do monitor, enquanto no grupo controle os registros eram gravados, mas não 

acessados pelos neonatologistas. O desfecho foi avaliado num follow-up de 

120 dias e mostrou que houve redução de 22% no risco relativo de mortalidade 

entre os pré-termos de muito baixos pesos monitorizados com relação ao 

grupo controle, aumentados para 26% quando analisado o subgrupo de 

menores que 1.000 gramas 118. 

      Muitos resultados apresentados estão de acordo com os dados de 

literatura, porém, não se encontrou nenhuma publicação sobre a CorrDim D2 

relativa ao estudo da sepse em neonatos, seja precoce ou tardia. 

 

     A este estudo pode-se atribuir algumas limitações, que serão aqui 

discutidas: 

 

      A primeira, relativa ao tamanho da amostra, considerada pequena para 

que se possam extrapolar resultados para a população, o que não foi o 

objetivo da pesquisa. Apesar disso, questionando-se se o tamanho da amostra 

seria suficiente para se chegar aos resultados que se chegou foi simulada uma 

amostra em dobro, e nada mudou, os resultados foram os mesmos.  

      A segunda, sobre a impossibilidade de se anotar o momento exato da 

coleta do hemograma dos pacientes, diferente do que ocorreu com a coleta de 

dados da Variabilidade da Frequência Cardíaca. Apesar desta impossibilidade, 

a interpretação do hemograma foi considerada fidedigna porque os médicos do 

serviço e, retrospectivamente a pesquisadora, fizeram a interpretação dos 

resultados de acordo com a ”janela” da idade, em horas de vida, que os 

exames foram coletados (por exemplo, entre zero e seis horas de vida; ou 

entre seis e doze horas de vida, e assim por diante), não se alterando, em 

cada uma destas janelas, os valores de referência com os quais os resultados 

dos exames foram comparados. 

      A terceira, de que a pesquisa não distingue paciente pré-termo dos 

pacientes de termo entre o grupo de doentes e o grupo controle, o que 

supostamente poderia ter dado origem a um viés de interpretação, já que a 
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amostra (50 pacientes suspeitos) se constituiu de 20 pacientes pré-termo e 30 

pacientes de termo.  Foi comparado internamente o grupo de pacientes pré-

termo (20 pacientes, 11 com sepse e nove sem sepse) e o grupo de pacientes 

de termo (30 pacientes, cinco com sepse e 25 sem sepse) e não foi 

encontrada variável significante, mesmo dobrando o valor da amostra.  
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VI – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
        
O estudo mostrou que: 

 

1. A prematuridade (subgrupo de < 34 semanas de idade gestacional) 
foi a única variável clínica capaz de diferenciar o grupo séptico do gupo 

controle depois da análise multivariada. O sexo masculino, significante 

na análise univariada, não foi capaz de manter-se no modelo depois da 

análise multivariada. Nenhuma variável clínica relativa à História Clínica 

Perinatal, Fator de Risco Materno e Sinais inespecíficos em recém-

nascidos de termo foi significante em diferenciar o grupo com sepse do 

grupo controle.  

 

2. Dentre as variáveis laboratoriais, restou com significância clínica após a 

análise multivariada, apenas o Score de Rodwell (valor) A hemocultura 

e o valor da Proteína C-Reativa, significantes na análise univariada, não 

se mantiveram significantes no modelo multivariado. 

 

3. Apenas uma variável da VFC, a Dimensão de Correlação D2 (CorrDim 
D2), com cut-off = 0,1164, se manteve significante depois da regressão 

logística, apesar de mais quatro variáveis (SD2 do plot de Poincaré; LF, 

RR tri index e SDNN) se mostraram significantes em diferenciar os 

grupos depois da análise univariada e da eleição da área > 0,75 sob a 

curva ROC, indicando uma possível validade clínica destas variáveis, 

que também se mostraram com alta sensibilidade e especificidade. 

 

4. A Dimensão de Correlação D2 (CorrDim D2), juntamente com as 

variáveis clínico-laboratoriais que restaram significantes da análise 

multivariada (Idade Gestacional < 34 semanas e o Score de Rodwell), 
foi utilizada para o cálculo da Odds, que permitiu quantificar a chance de 

um futuro paciente com suspeita de sepse de evoluir para a doença. 
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5. Independente do uso da CorrDim D2, as variáveis clínico-laboratoriais 

sozinhas (Idade Gestacional < 34 semanas e Score de Rodwell, 
(valor), quando presentes, aumentam a chance de um futuro paciente 

de desenvolver sepse. 

 

6. No entanto, quando a variável CorrDim D2 é acrescentada ao modelo 

preditivo clínico, a chance de distinguir pacientes suspeitos que venham 

a evoluir para sepse aumenta consideravelmente, agregando indiscutível 

valor aos parâmetros clínicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



112 
 

VII – Referências Bibliográficas 
 
1. UNICEF, WHO, World Bank and UN DESA/Population Division. Levels and 

trends in child mortality. World Health Report. 2014. Disponível em 

http://www.who.int/gho/child_health/child_health_001.jpg Acessado em 

16/09/2014. 

 

2. OPAS (Organização Pan-americana de Saúde). Saúde nas Américas. 

Publicação Científica e Técnica 2007; vol. 2, no. 622:1-25. 

 

3. Victora GC, Aquino EML, Leal MC, Monteiro CA, Barros FC e Szwarcwald 

CL. Saúde de mães e crianças no Brasil: progressos e desafios. Saúde no 

Brasil. The Lancet 2011; vol. 2: 32-46. 

 

4. RIPSA (Rede Interagencial de Informações para a Saúde). Indicadores de 

dados Básicos – Brasil – 2012. IDB – 2012. Disponível em 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/matriz.htm#mort. Acessado em 

01/10/2014. 

 

5. Lawn JE, Cousens S, and Zupan J. 4 million neonatal deaths: when? 

Where? Why? The Lancet 2005; vol. 365: 891-900. 

 

6. OPAS (Organização Pan-americana de Saúde). Rede Interagencial de 

Informações para Saúde. A importância crescente da mortalidade infantil 

neonatal. Informe de Situação e Tendências: demografia e saúde. Estatística e 

informação em saúde 2009; série G 35:26-28. 

 

7. Silveira MF, Santos IS, Barros AJ, Matijasevich A, Barros FC and Victora 

CG. Increase in preterm births in Brazil: review of population-based studies. 

Rev Saud Pub 2008; vol.42: 957–964. 

 

  

http://www.who.int/gho/child_health/child_health_001.jpg%20Acessado%20em%2016/09/2014
http://www.who.int/gho/child_health/child_health_001.jpg%20Acessado%20em%2016/09/2014
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/matriz.htm%23mort


113 
 

8. Barros FC, Victora CG, Matijasevich A, Santos IS, Horta BL, Silveira MF, 

and Barros AJD. Preterm birth, low birth weight and intra-uterine growth 

restriction in three birth cohorts in Southern Brazil: 1982, 1993 and 2004. Cad 

Saud Pub 2008; 24 Sup 3: S390-S398. 

 

9. Amon E, Shyken JM, and Sibai BM. How small is too small and how early is 

too early? A survey of american obstetricians specializing in high-risk 

pregnancies. Am J Perinatol 1992; 9 (1): 17-21. 

 

10. Singh J, Fanaroff J, Andrews B, Caldarelli L, Lagatta J, and Plesha-Troyke 

S, et al. Resuscitation in the “Gray Zone” of viability: determining physician 

preferences and predicting Infant outcomes. Pediatrics 2007; vol.120, no. 3: 

519-527. 

 

11. Seri I, and Evans J. Limits of viability: definition of the gray zone. Jour 

Perinat 2008; 28: S4–S8. 

 

12. Griswold KJ, and Fanaroff JM. An evidence-based overview of prenatal 

consultation with a focus on infants born at the limits of viability. Pediatrics 

2010; 125; e931. 

 

13. Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF, Shankaran, S, Laptook AR, Walsh MC et al. 

Neonatal outcomes of extremely preterm infants from the NICHD Neonatal 

Research Network. Pediatrics 2010; 126: 443-456. 

 

14. Salihu HM, Salinas-Miranda AA, Hill L, and Chandler K. Survival of pre-

viable preterm infants in the United States: a systematic review and meta-

analysis. Sem Perin. 2013; 37: 389–400. 

 

15. OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). Rede Interagencial de 

Informação para a Saúde (RIPSA). Indicadores básicos para a saúde no Brasil: 

conceitos e aplicações 2008; 2ª Ed: 1-349. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Amon%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1550626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shyken%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1550626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sibai%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1550626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1550626%23%23


114 
 

16. Stoll BJ, Hansen NI, Sánchez PJ, Faix RG, Poindexter BB, and Van Meurs 

KP, et al. Early-onset neonatal sepsis: the burden of group B Streptococcal and 

E. coli disease continues. Pediatrics, 2011; 127: 817–826. 
 

17. Buhimschi IA, and Buhimschi CS. The role of proteomics in the diagnosis of 

chorioamnionitis and early-onset neonatal sepsis. Clin Perinatol 2010; 37(2): 

355–374. 

 

18. Seale AC, Mwaniki M, Newton CRJC, and Berkley JA. Maternal and early 

onset neonatal bacterial sepsis: burden and strategies for prevention in sub-

Saharan Africa. Lancet Infect Dis 2009; 9(7): 428–438. 

 

19. Koenig JM and Keenan WJ. Group B Streptococcus and early-onset sepsis 

in the era of maternal prophylaxis. Pediatr Clin North Am 2009 June; 56(3): 

689–711. 

 

20. ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Critérios Diagnósticos 

de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. Neonatologia. Série 

Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde 2013; 1ª Ed: 1-74.  

 

21. MS (Ministério da Saúde). Sepse neonatal precoce. Intervenções comuns, 

icterícia e infecções. Normas e manuais técnicos. Atenção à saúde do recém-

nascido: guia para os profissionais de saúde 2011; vol. 2, cap. 14(14)79-93.  

 

22. Polin RA, and Committee on fetus and newborn. Management of neonates 

with suspected or proven early-onset bacterial sepsis. Pediatrics 2012; 

129:1006-1015. 

 

23. Mukhopadhyay S, Eichenwald EC, and Puopolo KM. Neonatal early-onset 

sepsis evaluations among well-appearing infants: projected impact of changes 

in CDC GBS Guidelines. J Perinatol 2013 March; 33(3): 198–205. 

  



115 
 

24. ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Neonatologia: critérios 

nacionais de infecções relacionadas à assistência à saúde em neonatologia 

Out 2008. 
 

25. ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Neonatologia: critérios 

nacionais de infecções relacionadas à assistência à saúde em neonatologia (2ª 

versão) Set 2010. 

 

26. FHEMIG (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais). Diretrizes 

Clínicas. Protocolos Clínicos 2008; vol.31, Sepse Neonatal. Última revisão em 

08/08/2013. Disponível em www.fhemig.mg.gov.br. Acessado em 07/12/2014. 

 

27. Griffin MP and Moorman JR. Toward the early diagnosis of neonatal sepsis 

and sepsis-like illness using novel heart rate analysis. Pediatrics 2001; vol. 107: 

97-104. 

 

28. Meireles LA, Vieira AA e Costa CR. Avaliação do diagnóstico da sepse 

neonatal: uso de parâmetros laboratoriais e clínicos como fatores diagnósticos. 

Rev Esc Enferm USP 2011; 45(1): 33-9. 

 

29. Freitas BAC, Peloso M, Manella LD, Franceschini SCC, Longo GZ, Gomes 

AP e col.. Sepse tardia em pré-termos de uma unidade de terapia intensiva 

neonatal: análise de três anos. Rev Bras Ter Intens 2012; 24(1): 79-85. 

 

30. Connell TG, Rele M, Cowley D, Buttery JP, and Curtis N. How reliable is a 

negative blood culture result? Volume of blood submitted for culture in routine 

practice in a Children's Hospital. Pediatrics 2007; 119: 891. 

 

31. Polin JI, Knox I, Baumgart S, Campman E, Mennuti MT, and Polin RA. Use 

of umbilical cord blood culture for detection of neonatal bacteremia. Obstet 

Gynecol 1981 Feb; 57(2): 233-7. 

 

  

http://www.fhemig.mg.gov.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polin%20JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7465130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knox%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7465130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumgart%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7465130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campman%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7465130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mennuti%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7465130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polin%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7465130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7465130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7465130


116 
 

32. Tripathi S, and Malik GK. Neonatal sepsis: past, present and future; a 

review article. Internet Jour of Medic Update 2010 July; 5(2): 45-54. 

 

33 Pammi M, Flores A, Leeflang M, and Versalovic J.  Molecular assays in the 

diagnosis of neonatal sepsis: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics 

2011; 128: e973–e985. 

 

34. Ng PC. Diagnostic markers of infection in neonates. Arch Dis Child Fetal 

Neonatal 2004; vol. 89: 229–235. 

 

35. Wynn JL, and  Levy OL. Role of innate defenses in susceptibility to early 

onset neonatal sepsis, Clin Perinat 2010; vol.37, no.2: 307-337. 

 

36. Cuenca  AG, Wynn JL, Moldawer LL, and Levy O. Role of innate immunity 

in neonatal infection. Am J Perinatol 2013; 30(2): 105–112. 

 

37. Manroe BL, Rosenfeld CR, Weinberg AG, and Browne R. The differential 

leukocyte count in the assessment and outcome of early-onset neonatal group 

B streptococcal disease. J Pediatr 1977 Oct; 91(4): 632-637. 

 

38. Philip AG, and Hewitt JR. Early diagnosis of neonatal sepsis. 

Pediatrics 1980 May; 65(5): 1036-41. 

 

39. Rodwell RL, Leslie AL, and Tudehope DI. Early diagnosis of neonatal 

sepsis using a hematologic scoring system. J Pediat1988 May; 112(5):761-7. 

 

40. Newman TB, Puopolo KM, Soora W, Draper D and Escobar GJ. 

Interpreting complete blood counts soon after birth in newborns at risk for 

sepsis. Pediatrics 2010 Nov; 126(5): 903–909. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manroe%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=333072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenfeld%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=333072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weinberg%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=333072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Browne%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=333072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manroe+et+al+1977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philip%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7367117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hewitt%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7367117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philip+and+Hewitt%2C+1980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodwell%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3361389
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leslie%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3361389
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tudehope%20DI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3361389
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3361389


117 
 

41. Nabulsi M, Hani A, and Karam M. Impact of C-reactive protein test results 

on evidence-based decision-making in cases of bacterial infection. BMC Pediat 

2012; 12: 140-153. 

 

42. Vouloumanou EK, Plessa E, Karageorgopoulos DE, Mantadakis E, Falagas 

ME. Serum procalcitonin as a diagnostic marker for neonatal sepsis: a 

systematic review and meta-analysis. Intens Care Med 2011; 37: 747–762. 

 

43. Cianciarullo MA; Ceccon MEJ, Yamamoto L, Del Negro GMB e Okay TS. 

Mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios na sepse neonatal: 

associação entre homeostase e evolução clínica. Rev Bras Cresc Desenv Hum 

2008; 18 (2): 135-147. 

 

44. Bhandari V, Wang C, Rinder C, and Rinder H. Hematologic profile of sepsis 

in neonates: neutrophil CD64 as a diagnostic marker. Pediatrics 2008; 121-

129. 

 

45. Wong HR, Cvijanovich N, Lin R, Allen GL, Thomas NJ, Willson DF, et al. 

Identification of pediatric septic shock subclasses based on genome-wide 

expression profiling. BMC Medicine 2009; 7:34. 

 

46. Buhimsch IA, and Buhimschi CS. The role of proteomics in the diagnosis of 

chorioamnionitis and early-onset neonatal sepsis. Clin Perinatol 2010 Jun; 

37(2): 355–374. 

 

47. Ng PC, Ang IL, Chiu RWK, Li K, Lam HS, Wong POR, et al. Host-response 

biomarkers for diagnosis of late-onset septicemia and necrotizing enterocolitis 

in preterm infants. J Clin Invest 2010; 120(8): 2989–3000. 

 

48. Terrin G, Passariello A, Manguso F, Salvia G, Rapacciuolo L, Messina F, et 

al. Serum calprotectin: an antimicrobial peptide as a new marker for the 

  



118 
 

diagnosis of sepsis in very low birth weight newborns. Clin Develop Immun 

2011; 6: 1-6. 

 

49. Billman GE.  Heart rate variability – a historical perspective, review article. 

Clinical and translational physiology. Front Phys 2011; vol.2, art.86: 1-13. 

Disponível em www.frontiersin.org. Consultado em 12/12/2014. 

 

50. Vanderlei LCM, Pastre CM, Hoshi RA, Carvalho TD e Godoy MF. Noções 

básicas de variabilidade da frequência cardíaca e sua aplicabilidade clínica. 

Rev Bras Cir Cardiov 2009; 24(2): 205-217. 

 

51. Sugihara G, Allan W, Sobel D, and Allan KD. Nonlinear control of heart rate 

variability in human infants. Proc Natl Acad Sci 1996 March; vol. 93: 2608-

2613. 

 

52. Godoy MF, Takakura IT e Correa PR. Relevância da análise do 

comportamento dinâmico não linear (Teoria do Caos) como elemento 

prognóstico de morbidade e mortalidade em pacientes submetidos à cirurgia 

de revascularização miocárdica. Arq Cienc Saúde 2005; 12(4): 167-171. 

 

53. Task Force, 1996. Task Force of the European Society of Cardiology and 

the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart rate 

variability - standards of measurement, physiological interpretation, and clinical 

use. Europ Heart Jour 1996; 17: 354–381. 

 

54. Farrell TG, Bashir Y, Cripps T, Malik M, Poloniecki J, Bennetp D, et al.  Risk 

stratification for arrhythmic events in post infarction patients based on heart rate 

variability, ambulatory electrocardiographic variables and the signal-averaged 

electrocardiogram. J Am Cardiol 1991; 18: 687-697. 

 

55. Marães VRFS, Teixeira LCA, Millan LA, Catai AM, Oliveira L, Gallo JR L e 

col.. Determinação e validação do limiar de anaerobiose a partir de métodos de 

  

http://www.frontiersin.org/


119 
 

análise da frequência cardíaca e de sua variabilidade. Rev Soc Cardiol Estado 

de São Paulo 2003; 13(4): 1-13. 

 

56. Bittencourt MI, Barbosa PRB, Drumond Neto C, Bedirian R, Barbosa EC, 

Brasil F e col.. Avaliação da função autonômica na cardiomiopatia hipertrófica. 

Arquiv Brasil Cardiol 2005; vol.85, no. 6: 388-396. 

 

57. Brennan M, Palaniswami M, and Kamen P. Do existing measures of 

Poincaré plot geometry reflect nonlinear features of heart rate variability? 

(communications). IEEE Transl Biom Eng. 2001 Nov; vol.48, no.11: 1342-1347. 

 

58. Bravi A, Longtin A, and Seely AJE, Review and classification of variability 

analysis: techniques with clinical applications, Biom Eng Online 2011: 10:90. 

 

59. Higgins JP. Nonlinear systems in medicine. Yale Journ Biol Medic 2002; 75: 

247-260. 

 

60. Tulppo MK, Makikallio TH, Seppanen T, Laukkanen RT, and Huikuri HV. 

Vagal modulation of heart rate during exercise: effects of age and physical 

fitness. Am J Physiol 274 (Heart Circ Physiol) 1998; 43: H424–H429. 

 

61. Huikuri HV, Seppanen T, Koistinen MJ, Airaksinen KEJ, Ikaheimo MJ, 

Castellanos, and Myerburg RJ. Abnormalities in beat-to-beat dynamics of heart 

rate before the spontaneous onset of life-threatening ventricular 

tachyarrhythmias in patients with prior myocardial infarction. Circulation 1996; 

93: 1836–1844. 

 

62. Acharya UR, Joseph KP, Kannathal N, Lim CM, and Suri JS. Heart rate 

variability: a review.  Med Bio Eng Comput 2006; vol.44: 1031-1051. 

 

63. Pincus SM. Approximate entropy as a measure of system complexity. Proc 

Natl Acad Sci 1991; vol.88: 2297–2301. 

  



120 
 

 

64. Richman JA, and Moorman JR. Physiological time-series analysis using 

approximate entropy and sample entropy. Am J Physiol 2000; 278: H2039-

H2049. 

 

65. Shannon CE. A mathematical theory of communication. The Bell Syst Tech 

Jour (reprinted with corrections) 1948; vol.27: 379–423 (Jul): 623–656 (Oct). 

 

66. Godoy MF, Marques GN, Maeda J, Madalozzo BB, Carrai LHM, Lorente 

GB e col. Gravidade da cardiopatia congênita e nível de redução da 

variabilidade da frequência cardíaca. Arq Bras Cie Sau 2012; vol.37, no.1: 19-

22. 

 

67. Marwan N, Romano MC, Thiel M, and Kurths J. Recurrence plots for the 

analysis of  complex systems, Phys Repor 2007; 438 (5-6): 237-329. 

Disponível em http://www.recurrence-plot.tk/marwan_PhysRep2007.pdf. 

 

68. Marwan N. Encounters with neighbors. Currents developments concepts 

based on recurrence plots and their applications [PhD thesis] 2007. Natural 

science. Theoretical physics. Postdan University. Germany. 

 

69. Penzel T, Kantelhardt JW, Grote L, Peter JH, and Bunde A. Comparison of 

detrended fluctuation analysis and spectral analysis for heart rate variability in 

sleep and sleep apnea. IEEE Trans Biomed Eng 2003; 50(10): 1143-1151. 

 

70. Peng CK, Havlin S, Stanley HE, and Goldberger AL. Quantication of scaling 

exponents and crossover phenomena in nonstationary heartbeat time series. 

Chaos 1995; 5: 82-87. 

 

71. Kovatchev BP, Farhy LS, Cao H, Griffin MP, Lake DE, and Moorman JR. 

Sample Asymmetry analysis of heart rate characteristics with application to 

  

http://www.recurrence-plot.tk/marwan_PhysRep2007.pdf


121 
 

neonatal sepsis and systemic inflammatory response syndrome. Pediatr Res 

2003; vol.54: 892–898. 

 

72. Yang ACC. Poincaré plot: a mini review. HRV 2006. Disponível em 

www.physionet.org/events/hrv-2006/yang.pdf. Acessado em 13/01/2015. 
 

73. Cao H, Lake DE, Griffin MP, and Moorman JR. Increased nonstationarity of 

neonatal heart rate before the clinical diagnosis of sepsis. Ann of Biom Eng 

2004; vol.32, no.2: 233–244. 

 

74. Moorman JR, and Griffin MP. Heart Rate Characteristics monitoring for 

neonatal sepsis. IEEE Trans Biom Eng. 2006; vol.53, no.1: 126-132. 

 

75. Fairchild DK and O’Shea TM. Heart rate characteristics: physiomarkers for 

detection of late-onset neonatal sepsis. Clin Perinat 2010; 37(3): 581-598. 

 

76. Disponível em 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=32&search=espirito-santo. 

Acessado em 19/01/2015. 

 

77. VON (Vermont Oxford Manual of Operations). Manual of operations: part 2. 

Data definitions and infant data forms. Appendix C: birth defect codes. 

Disponível em https://public.vtoxford.org//wp-

content/uploads/2014/11/Manual_of_Operations_Part2_v19.pdf. Acessado em 

19/01/2015. 

 

78. Capurro H, Konichezki S, Fonseca D, and Caldeyro-Barcia R. A simplified 

method for diagnosis of gestational age in the newborn infant. J Pediatr 1978; 

93: 120-2. 
 

  

http://www.physionet.org/events/hrv-2006/yang.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moorman%20JR%22%5BAuthor%5D
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=32&search=espirito-santo
https://public.vtoxford.org/wp-content/uploads/2014/11/Manual_of_Operations_Part2_v19.pdf
https://public.vtoxford.org/wp-content/uploads/2014/11/Manual_of_Operations_Part2_v19.pdf


122 
 

79. Gamelin FX, Berthoin S e Bosquet L. Validade do monitor de frequência 

cardíaca polar S810 para medir intervalos RR em repouso. Med Sci Sport 

Exerc 2006; 38: 887-893. 

 

80. Vanderlei LCM, Silva RA, Pastre CM, Azevedo FM e Godoy MF.  

Comparison of the Polar S810i monitor and the ECG for the analysis of heart 

rate variability in the time and frequency domains. Braz J Med Biol Res, Oct 

2008; vol.41 (10): 854-859. 

 

81. Pimentel AS, Alves EA, Alvim RO, Nunes RT, Costa CMA, Lovisi JCM e 

col..  Polar S810 como recurso alternativo ao eletrocardiograma no teste de 

exercício de 4 segundos. Arq Bras Cardiol [on line] 2010; vol.94, no. 5: 580-

584. Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2010005000037. 

 

82. Gamelin FX, Baquet G, Berthoin S, and Bosquet L. Validity of the Polar 

S810 to measure R-R intervals in children. Int J Sports Med 2008; 29(2): 134-

138. 

 

83. Manual do Polar RS800CX. Disponível em:  

http://www.polar.com/e_manuals/RS800CX/Polar_RS800CX_user_manual_Po

rtugues/manual.pdf. Acessado em 20/01/2015. 

 

84. Selig FA, Tonolli ER, Silva EVCM e Godoy MF. Variabilidade da frequência 

cardíaca em neonatos prematuros e de termo. Arq Bras Cardiol [on line] Jun 

2011; vol.96, no.6, 443-449. 

 

85. Santos L, Barroso JJ, Macau EEN, Godoy MF. Influence of the HRV time 

series length on the predictive ability for adverse clinical events. Brazilian 

Society of Applied and Computational Mathematics: proceeding series 2013; 

1(1). 

 

  

http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2010005000037
http://www.polar.com/e_manuals/RS800CX/Polar_RS800CX_user_manual_Portugues/manual.pdf
http://www.polar.com/e_manuals/RS800CX/Polar_RS800CX_user_manual_Portugues/manual.pdf


123 
 

86. Moorman JR, Delos JB, Flower AA, Cao H, Kovatchev BP, Richman JS et 

al. Cardiovascular oscillations at the bedside: early diagnosis of neonatal 

sepsis using heart rate characteristics monitoring. Physiol. Meas 2011a. 32: 

1821–1832. 

 

87. Cohen-Wolkowiez M, Moran C, Benjamin DK, Cotton CM, Clark RH and 

Smith PB. Early and late onset sepsis in late preterm infants. Pediatr Infect Dis 

J. 2009; vol. 28, no. 12: 1052-1056. 

 

88. Castro MP, Rugolo LMSS, Margotto PR. Sobrevida e morbidade em 

prematuros com menos de 32 semanas de gestação na região central do 

Brasil. Rev Bras Ginecol Obstet 2012; vol.34 (5): 235-242. 

 

89. Lima EV, Oliveira DMP, Draque CM, Mori H, Pinto FLS, Saraiva MA et al. 

Sobrevida de recém-nascidos de muito baixo peso em maternidade privada de 

nível terciário. Rev Paul Pediat 2006; 24(2):155-62. 

 

90. Johnson TK, Patel AL, Jegier B, Engstrom JL and Meier P. The cost of 

morbidities in very low birth weight infants. J Pediatr 2013; 162(2): 243–49. 

 

91. Klinger G, Levy I, Sirota L, Boyko V, Lerner-Geva I and Reichman B et al. 

Outcome of early-onset sepsis in a national cohort of very low birth weight 

infants. Pediatrics 2010; 125: e736-e740. 

 

92. Mukhopadhyay S and Puopolo KM. Risk assessment in neonatal early-

onset sepsis. Semin Perinatol 2012 December; 36(6): 408–415. 

 

93. Puopolo KM and Eichenwald EC. No Change in the incidence of ampicillin-

resistant in neonatal early-onset sepsis over 18 years. Pediatrics 2010; 125; 

e1031; originally published online April 12, 2010. 

 

  



124 
 

94. Mukhopadhyay S, Eichenwald EC and Puopolo KM. Neonatal early-onset 

sepsis evaluations among well-appearing infants: projected impact of changes 

in CDC GBS Guidelines. J Perinatol 2013 March; 33 (3): 198–205. 

 

95. Puopolo KM and Escobar GJ. Early-onset sepsis: a predictive model based 

on maternal risk factors. Curr Opin Pediatr 2013; 25:161–166. 

 

96. Hornik CP, Benjamin DK, Becker KC, Benjamin Jr. DK, Li J, Clark RH et al. 

Use of the complete blood cell count in early-onset neonatal sepsis. Pediatr 

Infect Dis J 2012 August; 31(8): 799–802. 

 

97. Couto RC, Barbosa JAA, Pedrosa TMG and Biscione FM. C-Reactive 

Protein-Guided approach may shorten length of antimicrobial treatment of 

culture-proven late-onset sepsis. An intervention study. Braz Journ Infect Dis 

2007; 11(2):240-245. 

 

98. Tracey KJ. Physiology and immunology of the cholinergic anti-inflammatory 

pathway. J Clin Invest 2007; 117:289–296. 

 

99. Griffin MP, O’Shea TM, Bissonette EA, Harrell FE, Lake DE, and Moorman 

JR. Abnormal heart rate characteristics preceding neonatal sepsis and sepsis-

like illness. Pediatr Res. 2003; 53: 920-926. 

 

100. Beuchée A, Carrault G, Bansard JY, Boutaric E, Bétrémieux P and. Pladys 

P. Uncorrelated randomness of the heart rate is associated with sepsis in sick 

premature infants. Neonatology 2009; vol. 96 (2): 109–114. 

 

101. Chang KLK, Monahan KJ, Griffin MP, Lake DE and Moorman JR. 

Comparison and clinical application of frequency domain methods in analysis of 

neonatal heart rate time series. Ann Biom Eng. 2001; 29: 764-774. 

 

  



125 
 

102. Lake DE, Richman, JS, Griffin, MP and Moorman, JR. Sample entropy 

analysis of neonatal heart rate variability. Am J Physiol Regul Integr Comp 

Physiol 2002, vol. 283: 789–797. 

 

103. Moorman JR, Rusin CE, Lee H, Guin LE, Clark MT, Delos JB, et al. 

Predictive monitoring for early detection of subacute potentially catastrophic 

illnesses in critical care 2011b, August 30 - September 3. 33rd Annual 

International Conference of the IEEE EMBS Boston, Massachusetts USA. 

 

104. Nelson JC, Rizwan U; Griffin MP and Moorman JR. Probing the order 

within neonatal heart rate variability. Pediat Res June 1998; vol. 43 (6): 823-

831. 

 

105. Andriessen P, Koolen AM, Berendsen RC, Wijn PF, ten Broeke ED, Oei 

SG, et al. Cardiovascular fluctuations and transfer function analysis in stable 

preterm infants. Pediatr Res 2003 Jan; 53(1):89-97. 

 

106. Flower, A, Moorman JR, Lake DE, and Delos JB. Dynamical theory of 

periodic heart rate decelerations in premature infants. Exp med Biol 2010, 

vol.235: 531-538. 

 

107. Raynor LL, Saucerman JJ, Akinola MO, Lake DE, Moorman JR and 

Fairchild KD. Cytokine screening identifies NICU patients with gram-negative 

bacteremia. Ped Res 2012, vol. 71, no. 3, pp. 261-266. 

 

108. Grassberger P and Procaccia I. Measuring the strangeness of strange 

attractor. Phys 9D 1983: 189-208. 

 

109. Skinner JE, Carpeggiani C, Landisman CE and Fulton KW. Correlation 

dimension of heartbeat intervals is reduced in conscious pigs by myocardial 

ischemia. Circ Res 1991; 68: 966-976. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andriessen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12508086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Koolen%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12508086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berendsen%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12508086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wijn%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12508086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=ten%20Broeke%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12508086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oei%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12508086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oei%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12508086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andriessen+P%2C+Koolen+AMP%2C+Berendsen+RCM%2C+Wijn+PFF%2C+Ten+Broeke+EDM%2C+Oei+SG%2C+Blanco+CE.+Cardiovascular+fluctuations+and+transfer+function+analysis+in+stable+preterm+infants.+Pediatr+Res+2003%3B53%3A89%23%23


126 
 

110. Koichubekov B, Korshukov I, Omarbekova N, Riklefs V, Sorokina 

M, and Mkhitaryan X. Computation of nonlinear parameters of heart rhythm 

using short time ECG segments. Comp and Math Meth in Med 2015.  
 

111. Griffin MP, Lake DE and Moorman JR. Heart rate characteristics and 

laboratory tests in neonatal sepsis. Pediatrics 2005a; vol.115: 937-941. 
 

112. Goldstein B. Heart Rate Characteristics in neonatal sepsis: a promising 

test that is still premature. Pediatrics 2005; vol. 115: 1070. 
 

113. Griffin MP, Lake DE, Bissonette A, Harrell FE, O’Shea TM and Moorman 

JR. Heart rate characteristics: a novel physiomarkers to predict neonatal 

infection and death. Pediatrics 2005b; vol. 116: 1070-1074. 
 

114. Griffin MP, Lake DE, O’Shea TM and Moorman JR. Abnormal heart rate 

characteristics and clinical signs in neonatal sepsis. Pediatr Res 2007; vol. 61 

(2): 222-227. 
 

115. Griffin MP, O'Shea M, Bissonette EA, Harrell JR, Lake DE, and Moorman 

JR. Abnormal heart rate characteristics are associated with neonatal mortality. 

Pediatr Res. 2004; 55: 782–788. 
 

116. Addison K, Griffin MP, Moorman JR, Lake DE and O’Shea TM. Heart rate 

characteristics and neurodevelopmental outcome in very low birth weight 

infants. Jour of Perinat. 2009; 29: 750-756. 
 

117. El-Khatib M. Physiomarkers of neonatal heart rate. Pediatrics 2006, 

vol.117: 1853-1854. 
 

118. Moorman JR, Carlo WA, Kattwinkel J, Schelonka RL, Porcelli PJ, 

Navarrete CT, et al. Mortality reduction by heart rate characteristic monitoring in 

very low birth weight neonates: a randomized trial. J Pediatr 2011c; vol. 159 

(6): 900-906. 

  

http://www.hindawi.com/47690732/
http://www.hindawi.com/94038425/
http://www.hindawi.com/62180309/
http://www.hindawi.com/30562154/
http://www.hindawi.com/89875190/
http://www.hindawi.com/73565027/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moorman%20JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carlo%20WA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carlo%20WA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schelonka%20RL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schelonka%20RL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Navarrete%20CT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21864846%23%23


 

ANEXO I 

 
 

  



 

ANEXO II 
 

 
 
 
 
 

  



 

ANEXO III 
 
 

 
 

  



 

ANEXO IV 

 
 

  



 

 
 
 

  



 

ANEXO V 
 

 
 

  



 

ANEXO VI 
 

 

  


	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
	FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
	Variabilidade da Frequência Cardíaca na
	Sepse Neonatal
	Cíntia Ginaid de Souza
	Área de concentração: saúde, ciclos de vida e sociedade.
	Orientador: Prof. Dr. Arnaldo Augusto Franco de Siqueira.
	São Paulo
	Variabilidade da Frequência Cardíaca na
	Sepse Neonatal
	Cíntia Ginaid de Souza
	Área de concentração: saúde, ciclos de vida e sociedade.
	Orientador: Prof. Dr. Arnaldo Augusto Franco de Siqueira.
	São Paulo
	Lista de Figuras
	Figura 1. Tendência da mortalidade infantil global, 1990-2013 (MDG-4).
	2. Mortalidade Neonatal Precoce
	Figura 4. Risco diário de morte nos 30 primeiros dias de vida.
	3. Causas de Mortalidade Neonatal
	Figura 5. Distribuição estimada das causas diretas das 4 milhões de mortes neonatais do ano 2000.
	III. MÉTODO
	88. Castro MP, Rugolo LMSS, Margotto PR. Sobrevida e morbidade em prematuros com menos de 32 semanas de gestação na região central do Brasil. Rev Bras Ginecol Obstet 2012; vol.34 (5): 235-242.


