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Perfil e Prognóstico de Pacientes Sépticos Submetidos ao Controle 

Glicêmico Rigoroso 

 

 
Resumo 

A sepse tem grande relevância em termos de saúde pública. A hiperglicemia é 

comum em pacientes sépticos com ou sem diabetes mellitus, estando 

associada a uma maior taxa de mortalidade, assim como, a hipoglicemia e a 

grande variabilidade da glicemia. No entanto, o tratamento da hiperglicemia 

tem sido ainda um assunto bastante discutido na literatura. O objetivo deste 

estudo é avaliar o perfil clínico e prognóstico de pacientes com sepse, sepse 

grave e choque séptico submetidos ao controle glicêmico rigoroso. É uma 

pesquisa de caráter quantitativo analítico de corte transversal, com dados 

secundários. Espera-se que este estudo possa contribuir para o 

enriquecimento dos bancos de dados científicos, estabelecendo um resultado 

confiável sobre os efeitos benéficos e ou/ maléficos exercidos pelo controle 

glicêmico rigoroso e uso da insulinoterapia nos pacientes sépticos, e 

colaborando também para a construção de um protocolo de controle glicêmico 

que garanta a segurança e melhor prognóstico do paciente. 

 

Introdução 

A sepse tem grande relevância em termos de saúde pública, sendo a 

causa mais comum de admissão em unidades de terapia intensiva (UTI). 

Estima-se que no mundo haja de 20 a 30 milhões de pacientes com sepse e a 

cada dia 24 mil morrem pela doença e cerca 8 milhões de vidas são perdidas 

anualmente devido à sepse (REINHART et al., 2013). 

Durante alguns anos, a abordagem de pacientes sépticos baseava-se 

essencialmente em suporte hemodinâmico e ventilatório adequados e no 

emprego de antibióticos. Não era conhecido, até o momento, nenhum fármaco 

ou terapêutica que, isolados, pudessem causar impacto na sobrevida destes 

pacientes. Atualmente, a estratégia de adoção do controle glicêmico rígido, 

com insulinoterapia endovenosa em pacientes com sepse têm demonstrado 

redução de mortalidade em unidades de terapia intensiva (CERQUEIRA, 2007). 

A hiperglicemia é comum em pacientes sépticos com ou sem diabetes 

mellitus, estando associada a uma maior taxa de mortalidade, assim como, a 



hipoglicemia e a grande variabilidade da glicemia. No entanto, o tratamento da 

hiperglicemia tem sido ainda um assunto bastante discutido na literatura (FAHY 

et al., 2009). 

Diante ao exposto faz-se necessário voltar os estudos para os efeitos do 

uso do controle glicêmico rigoroso e insulinoterapia sobre os paciente sépticos, 

visando elucidar a lacuna existente sobre seus benefícios, para a futura 

elaboração de um protocolo glicêmico que contribua para um melhor 

prognóstico destes pacientes. 

 
Objetivos 

Avaliar o perfil clínico e prognóstico de pacientes com sepse, sepse grave e 

choque séptico submetidos ao controle glicêmico rigoroso. E associar a 

incidência de hiperglicemia, hipoglicemia e variabilidade da glicose com a 

morbimortalidade destes pacientes. 

 

Metodologia 

Pesquisa de caráter quantitativo analítico de corte transversal, com 

dados secundários. A pesquisa será realizada no Hospital Regional de Mato 

Grosso do Sul (HRMS), a coleta de dados será realizada no período de agosto 

a outubro de 2014, na Unidade de Terapia Intensiva. O estudo será realizado 

por meio de revisão de prontuários de pacientes diagnosticados com sepse, 

sepse grave e choque séptico, mediante protocolo norteador. Serão incluídos 

na pesquisa pacientes maiores de 18 anos, não diabéticos, que durante o 

tempo de internação foram submetidos ao controle glicêmico rigoroso e 

insulinoterapia. Serão excluídos menores de 18 anos, diabéticos, e pacientes 

sépticos que não realizaram o controle glicêmico rigoroso e insulinoterapia. O 

estudo foi aprovado pela instituição hospitalar (HRMS) e o projeto de pesquisa 

foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa Plataforma Brasil, 

e aguarda parecer. Os dados serão organizados em um banco de dados e 

submetidos à estatística descritiva e analítica. 

 

Desenvolvimento 

Mediante assinatura do Termo de Compromisso para Coleta de Dados 

em Arquivos (TCCDA), os dados serão coletados pela revisão dos prontuários 



selecionados mediante um instrumento de coleta de dados norteador, contendo 

as seguintes variáveis idade, sexo, procedência, motivo de internação na UTI, 

tipo de sepse (sepse, sepse grave, choque séptico), co-morbidades 

associadas, glicemia Inicial, maior glicemia, menor glicemia, hipoglicemia, 

hiperglicemia, protocolo de insulinoterapia, desfecho (alta ou óbito, evolução, 

complicações, tempo de permanência na UTI, número de disfunções orgânicas, 

tempo de uso de drogas vasoativas). Serão selecionados prontuários do 

período de julho de 2013 a julho de 2014. 

 
Resultados preliminares 

Diante dos resultados dos ensaios clínicos realizados na área até o 

momento serem contraditórios, não foi possível estabelecer resultados 

comprobatórios dos benefícios ou malefícios do controle rigoroso da glicemia 

nos pacientes com doenças críticas.  

Portanto espera-se que este estudo possa contribuir para o 

enriquecimento dos bancos de dados científicos, estabelecendo um resultado 

confiável sobre os efeitos benéficos e/ou maléficos exercidos pelo controle 

glicêmico rigoroso e uso da insulinoterapia nos pacientes sépticos, e 

colaborando também para a construção de um protocolo de controle glicêmico 

que garanta a segurança e melhor prognóstico do paciente. 

Este estudo não possui resultados preliminares, devido à pesquisa ser 

recentemente aprovada pela instituição hospitalar e aguarda parecer ético da 

plataforma Brasil. Durante este período estão sendo feitos levantamentos 

bibliográficos. 
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