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Resumo 

Objetivo:  

Avaliar a eficácia do uso de uma infusão contínua de insulina em reverter a resposta 

neuroendócrina ao estresse em crianças criticamente doentes com disfunção de múltiplos 

órgãos.  

Métodos:  

Estudo prospectivo, randomizado, aberto, realizado na UTIP do hospital São Lucas da 

PUC RS no período de abril de 2008 a abril de 2009. Foram consideradas crianças entre 1 

mês e 16 anos com doença crítica necessitando de suporte ventilatório e disfunção de 2 ou 

mais órgãos. Foram excluídas : Crianças com ordem de limitação de tratamento ; crianças 

com doença de base associada com alteração no metabolismo de carboidratos e crianças com 

previsão de necessidade de ventilação mecânica menor que 2 dias (de acordo com a opinião 

do medico atendente). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

HSL PUC RS. O consentimento informado foi obtido dos pais ou responsáveis legais das 

crianças antes da inclusão no estudo. Dentro de seis horas da inclusão no es tudo uma amostra 

para avaliar o perfil neuroendrócrino foi obtida. O perfil neuroendócrino foi avaliado usando-

se kits comercias para medida de hormônio de crescimento, IGF-1, IGF-1BP, leptina, 

prolactina, cortisol, ACTH.. Novo perfil foi coletado nos dias 2, 4 e 7 após randomização. 

Após a primeira coleta os pacientes foram randomizados em grupos que receberam insulina 

(0,1 UI/Kg/h) associada a glicose endovenosa para manter uma glicemia entre 80 e 150 mg/dl 
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e os livres de insulina. Durante a primeira noite foram realizadas coletas durante 6 horas (com 

intervalo de 20 minutos) para avaliação do GH. 

Resultados: 

Durante o período de recrutamento 58 crianças foram elegíveis para estudo. Destas, 31 

completaram o protocolo de estudo. Em 25 os pais não assinaram o consentimento informado 

e 2 morreram antes da randomização. Treze crianças foram randomizadas para receber 

insulina. Não foram observadas diferenças nas características basais entre crianças que 

receberam insulina e as crianças do grupo livre de insulina.  

Para descrever o perfil neuroendócrino de crianças gravemente enfermas  foram 

analisados os níveis de hormonais na admissão em todas as crianças e os níveis hormonais das 

crianças que não receberam insulina nos dias 2 e 4.  

No dia da admissão, as crianças mostraram uma grande variação no nível de GH, que 

vão de 0,29-36,6 ng / ml. Oito (25,8%) crianças tinham baixo nível de GH (inferior a 1 ng / 

ml), 16 (51,6%) tinham nível médio (1-10 ng / ml) e 7 (22,6%) tinham um nível compatível 

com a ativação completa do eixo GH (acima de 10 ng / ml).  

Análise da oscilação de GH em crianças que não receberam insulina revelou um nível 

médio de GH basal de 5 ng/ml ( IQR 1,8-9 ) ng/ml, associados a pulsatilidade de baixa 

freqüência (1,29 ± 0,89 pulsos) durante o período de 6 horas. Além disso, houve uma série de 

pulsos de baixa intensidade, com apenas 1 ± 1,07 pulsos  superiores a 5 ng / ml.  

A área média sob a curva de concentração foi 3260 (IQR 1803 - 6022)  ng / ml, com  

média de 8,57 ( IQR 4,75-15,8) ng/ml. Quando mais de um pulso era evidente (6/17 crianças), 

o intervalo interpulso foi de 170 minutos (IQR 118-195). Nas crianças que receberam 

insulina, o GH basal apresentou menor concentração [1,72 (IQR 0,95-2,26) versus 5 (IQR1, 

8-9) ng / ml, p = 0,02], mas o mesmo número de pulsos (1,71 ± 0,7) versus (1,29 ± 0,89) para 

todos os pulsos, (1 ± 1,07) versus (0,88 ± 0,9) para os pulsos > 5 ng / ml; grupo com insulina 

e livre de insulina, respectivamente, p> 0,1 para ambos).  

Conclusão 

Crianças criticamente doentes apresentam diversas respostas hormonais de doença 

grave. A resistência do eixo somatotrófico é a característica principal, e estas alterações não 

são revertidas durante os primeiros dias de cuidados intensivos. Crianças que receberam 

insulina tiveram uma tendência para menor nível de GH na admissão, mas que subiram para o 

mesmo nível encontrado em crianças que não receberam insulina nos dias 2 e 4, sem haver 

diferença significativa no pulso de GH. Tratam-se de resultados preliminares análise dos 
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outros hormônios neuroendócrinos (insulina, IGF-I, IGFBP 1 e 3, ácidos graxos livres, leptina 

e cortisol) estão em fase de tabulação e que serão discutidos quando da conclusão da do 

trabalho. 

 


