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Avaliação da interleucina 3 como marcador prognóstico na sepse

MATERIAL SUPLEMENTAR

Role of interleukin-3 as a prognostic marker in septic patients
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Determinação do tamanho da amostra

Há, na literatura médica, apenas um estudo publicado 
relativo ao uso da interleucina 3 (IL-3) como marcador 
prognóstico na sepse.(9) Esse estudo, realizado com 97 pa-
cientes (dados retrospectivos de coorte previamente pu-
blicada com 60 pacientes e dados prospectivos de nova 
coorte com 37 pacientes), revelou que os níveis de IL-3 
se associaram com mortalidade aos 28 dias de seguimento 
de pacientes com sepse grave ou choque séptico. Conside-
rando-se valor de corte de 89,4pg/mL, 38% dos pacientes 
que faleceram tinham níveis de IL-3 acima desse valor, em 
comparação com 11% dos pacientes que sobreviveram, 
com razão de propensão de 4,9 na curva de Kaplan-Meier. 
A mortalidade global aos 28 dias foi de 37,1%. Na fase 
retrospectiva do presente estudo, observamos mortalida-
de de 27,8% aos 28 dias. Considerando-se prevalência de 

IL-3 positiva (> 89,4pg/mL) nos pacientes sobreviventes e 
nos que faleceram até o 28º dia de seguimento do estudo 
mencionado, e proporção de alocação de 0,38 em ambos 
os subgrupos de pacientes em nossa coorte retrospectiva 
(ou seja, um óbito para cada 2,6 sobreviventes), seriam 
necessários 95 sobreviventes e 36 óbitos para que se en-
contrasse significância estatística entre ambos os grupos. 
Como o desfecho primário analisado em nosso estudo 
foi mortalidade hospitalar (em vez de mortalidade aos 28 
dias), a medida foi ajustada considerando taxa de mortali-
dade hospitalar de 32,9% na primeira fase de nossa coorte. 
Assim, 40 óbitos e 81 sobreviventes durante a permanên-
cia no hospital (levando a um total de 121 participantes) 
seriam necessários para se encontrar uma diferença estatis-
ticamente significante entre esses subgrupos, com poder 
de 95% e erro alfa de 5%.

Figura 1S - Níveis circulantes de interleucina 3 nos dias 1, 3 e 7, segundo a 
sobrevivência hospitalar. As barras mostram os níveis medianos de interleucina-3 e os 75º percentis 

nos dias 1, 3 e 7. IL-3 - interleucina 3; D - dia. * p estatisticamente significante.

Tabela 1S - Mortalidade hospitalar ajustada para as covariáveis idade e o escore 
Sequential Organ Failure Assessment sequencial – análise de sobrevivência de Cox

Variável Propensão de risco IC95% Valor de p

IL-3 D1 1,032 1,010 - 1,055 0,005

SOFA D1, D3, D7 1,154 1,068 - 1,248 < 0,001

Idade 1,035 1,010 - 1,060 0,5
IC95% - intervalo de confiança de 95%;.IL-3 - interleucina-3; D - dia; SOFA - Sequential 
Organ Failure Assessment.

Tabela 2S - Modelo de medidas de desempenho – predição de mortalidade 
hospitalar

Modelo
Correlação 

entre classes
Determinação do 
coeficiente (R2)

AIC

IL-3 D1+ SOFA + idade 0,777 0,063 (0,486) 234,20

SOFA + idade 0,743 0,052 (0,483) 236,52
AIC - critérios de informação de Akaike; IL-3 - interleucina-3; D1 - dia 1; SOFA - Sequential 
Organ Failure Assessment.


