DROTRECOGINA ALFA (ATIVADA) PARA PACIENTES SÉPTICOS DE ALTO RISCO
I. INTRODUÇÃO: Nos pacientes com sepse associada à presença de disfunção orgânica

aguda, definida como sepse grave, a resposta inflamatória e pro-coagulante do hospedeiro
a infecção, estão intimamente relacionadas. Citoquinas inflamatórias como TNF-α,
interleucina-1β e interleucina-6, são capazes de ativar a coagulação e inibir a fibrinólise,
enquanto o pro-coagulante trombina é capaz de estimular múltiplas vias inflamatórias1. O
desfecho final desta interação poderá levar a disfunção endotelial difusa, disfunção multiorgânica, ou morte. A proteína C ativada (PCa), é uma proteína endógena que promove
fibrinólise e inibe a trombose e inflamação. Baixos níveis de PCa são observados na
maioria dos pacientes com sepse grave, estando associado a um aumento na taxa de
mortalidade2. Estudo multicêntrico envolvendo 11 países, foi suspenso após inclusão de
1690 pacientes (850 no grupo Drotrecogina), devido à diferença de mortalidade entre os
dois grupos ter ultrapassado o valor estabelecido no início da investigação. A infusão de
drotrecogina alfa ativada 24 µg/kg/h durante 96 horas, reduziu a mortalidade de pacientes
com sepse grave em 20%3.
II. GRAU DE RECOMENDAÇÃO: Grau 1B
III. ALGORITMO (adaptado de Bernard GR, et al.3)
Pacientes com sepse – evolução ≥ 6 horas

Presença de ≥ 2 disfunção de órgão aguda:
-Cardiovascular: Choque, hipotensão, ou necessidade de droga
vasoativas;
-Respiratória: PaO2/FiO2 <250;
-Renal: Oligúria;
-Coagulação: Plaquetas <80.000/mm3, ou queda de 50% em relação ao
maior valor dos últimos três dias;
-Acidose metabólica com lactato elevado
Excluir:
-Moribundos;
-Plaquetas < 30.000/mm3; INR > 3,0, ou uso heparina >15UI/kg/h;
-Sangramento GI recente (6 semanas);
-Terapia trombolítica recente (3 dias);
-Uso de anticoagulantes ou inibidores da GPIIb/IIIa (últimos 7
dias);
-AVC isquêmico ou hemorrágico recente (3 meses);
-TCE grave, cirurgia intracraniana ou intra-espinhal recente (2
meses);
-Presença de cateter peri-dural;
-MAV, ou aneurisma, ou neoplasia intracraniana;
-Doença hepática grave, ou diátese hemorrágica.

APACHE II das últimas 24 h ≥ 25, ou
SOFA ≥ 10, ou
Falência Cardiovascular e Respiratória

Considerar Precauções – Risco de
Sangramento. Caso benefício maior que
risco...

Drotrecogina alfa ativada
24 µg/kg/h durante 96 horas

Suspender infusão:
-Na ocorrência de sangramento importante;
-Duas horas antes de procedimentos invasivos, ou cirúrgicos.
(retorna infusão doze horas após grandes procedimentos cirúrgicos ou
invasivos, ou imediatamente após procedimentos menos invasivos ou
não complicados).

IV - CONCLUSÃO: O uso da drotrecogina em pacientes com sepse grave e maior risco de óbito
(APACHE II >25, SOFA ≥10 ou presença de falência cardio-respiratória associadas), promove
significativa redução da mortalidade.
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