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INTRODUÇÃO 

A deterioração clínica é uma preocupação mundial relacionada à segurança do paciente e 

importante indicador da qualidade da assistência à saúde[1]. Falhas na identificação precoce das 

alterações clínicas podem comprometer a sobrevida e o prognóstico do paciente[2-3], o que pode 

ser agravado com a interpretação incorreta, falhas nos registros do prontuário e até mesmo falta de 

confiança em relação ao sinal vital observado[4-5]. Esta lacuna na identificação dos sinais de alerta 

pode estar relacionada com a complexidade do ambiente, a sobrecarga de trabalho bem como 

fragilidades no processo de comunicação entre os profissionais de saúde, especialmente, entre 

enfermeiros e médicos[4]. 

A utilização de escores padronizados de alerta precoce podem auxiliar na identificação dos sinais 

de alerta e na implementação do tratamento de forma precoce e oportuna[3,5]. Estes instrumentos 

têm por finalidade facilitar a identificação de sinais e sintomas clínicos, por meio da avaliação de 

profissionais de saúde, deflagrando ações rápidas, após os “eventos gatilho”, e evitando desfechos 

desfavoráveis como, choque, insuficiência respiratória, parada cardiorrespiratória e óbito[3-4]. 

Recentemente, foi elaborado um novo instrumento de avaliação da deterioração clínica pediátrica 

voltado para o contexto nacional, o Escore Pediátrico de Alerta (EPA)[6], que foi criado com base 

no Brighton Pediatric Early Warning Score – versão brasileira (B-PEWS-Br). É importante ressaltar 

que mesmo o B-PEWS-Br tendo se mostrado um instrumento válido, os próprios autores enfatizam 

a necessidade de validar novas ferramentas, uma vez que até o momento, apenas o B-PEWS-Br 

passou pela validação no país[7]. Considerando este contexto, este estudo teve como objetivo 

avaliar as propriedades de medida do Escore Pediátrico de Alerta (EPA). 
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METODOLOGIA 

Desenho e local do estudo 
Estudo metodológico que seguiu as recomendações para estudos de validação publicadas pelo 

COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments (COSMIN)[8]. 

O estudo foi realizado na unidade de internação pediátrica de um hospital de ensino, público, no 

interior de São Paulo, Brasil.  

A amostra, obtida por conveniência, foi composta por crianças e adolescentes, com idade entre zero 

e 14 anos, internados há mais de 24 horas, por qualquer condição clínica, e que estivessem 

acompanhados dos pais ou responsáveis. O tamanho amostral mínimo foi de 50 pacientes, 

considerando o padrão “adequado” para análise da confiabilidade e validação de construto por teste 

de hipóteses [8]. 

 

Instrumentos de coleta dos dados 
Para a coleta de dados foram utilizados três instrumentos: caracterização sociodemográfica e 

clínica, B-PEWS-Br e EPA. 

 

Brighton Pediatric Early Warning Score - versão brasileira (B-PEWS -Br) 
O B-PEWS-Br contém três componentes de avaliação: estado neurológico, cardiovascular e 

respiratório. No estado neurológico, avalia-se o grau de atividade da criança; no componente 

cardiovascular avalia-se a coloração da pele, a frequência cardíaca (FC) e o tempo de enchimento 

capilar (TEC) e no componente respiratório, são avaliadas a frequência respiratória (FR), uso da 

musculatura acessória e suporte de oxigênio [7].  

 

Escore Pediátrico de Alerta (EPA) 
O EPA é composto por três parâmetros que incluem avaliação neurológica, respiratória e 

cardiovascular, e dois componentes adicionais: temperatura e diurese. Os itens são respondidos 

por meio de uma escala tipo Likert, com quatro pontos, variando de zero a três, exceto para 

temperatura e diurese, que variam de zero a um[6,9]. 

 

Procedimento de coleta dos dados 
A coleta de dados foi realizada no período de 23 de fevereiro a 28 de abril de 2022. Os três 

instrumentos foram inseridos na plataforma de coleta e gerenciamento de informações de pesquisa 

Research Electronic Data Capture - RedCap®.   

Na primeira etapa da coleta, uma das pesquisadoras (VYCA) verificou o censo diário de cada 

unidade, aplicou os critérios de elegibilidade. Sequencialmente, os pais e/ou responsáveis pelos 

potenciais participantes foram convidados a participar, após esclarecidos os objetivos da pesquisa, 

riscos e benefícios. Todos os pais e responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (TCLE). As crianças e adolescentes com idade superior a sete anos também receberam 

explicações sobre o estudo e assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). Após 

a obtenção das assinaturas, a mesma pesquisadora preencheu as informações sociodemográficas 

e clínicas por meio de entrevista com os pais e/ou responsáveis. As informações faltantes foram 

obtidas por meio de consulta ao prontuário eletrônico.  

Na segunda etapa, avaliação dos sinais de deterioração clínica, duas pesquisadoras (VYCA e 

GCVB ou DFSA), aplicaram independente e simultaneamente o EPA. O B-PEWS-Br foi aplicado 

por apenas uma das pesquisadoras (VYCA). 

 

Análise dos dados 
Para descrever o perfil dos participantes, foi utilizada estatística descritiva. A confiabilidade do EPA 

foi avaliada por meio da equivalência interobservador, expressa pelo Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (ICC)[10], em que valores superiores a 0,70 foram considerados indicativos de boa 

confiabilidade[8].   

Para análise da validade, foi utilizada a validade de construto para testar a hipótese de que quanto 

maior o escore no EPA, maior será o escore do B-PEWS-Br. Para esta correlação, foi calculado o 

Coeficiente de Correlação de Spearman[11]. Este coeficiente varia de -1 a 1, onde valores entre 0,1 

a 0,29, indicam fraca correlação, de 0,30 a 0,49 sugerem moderada e valores  maiores ou iguais a 

0,50 indicam forte correlação[12]. 

 

Aspectos éticos 
O projeto de pesquisa foi registrado na Plataforma Brasil, sob CAAE: 53153221.2.0000.5404, e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com o parecer número 5.217.629, de 31 de 

janeiro de 2022. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do estudo 75 crianças e adolescentes com idade que variou de 2,13 a 191,13 meses, 

mediana de 43,60 meses (IQR 10,47-110,07), sendo a maioria do  sexo feminino (n=52, 69,33%).  

Os diagnósticos mais frequentes foram aqueles relacionados a problemas do aparelho respiratório 

(n=29, 38,67%), e mais da metade tinham histórico de alguma comorbidade (n=42, 56,0%), embora 

57 (76,0%) participantes não tivessem histórico de internação.  

A confiabilidade do EPA, avaliada pelo ICC, apresentou índice de 0,96 (IC95% 0,93 a 0,97). Os 

escores médios variaram de 1,64 a 1,69 entre os observadores, sendo que os escores mínimos 
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foram de zero e máximos de oito. A confiabilidade é a capacidade em produzir resultados coesos 

quando aplicados nas mesmas condições e, neste estudo, o ICC demonstrou que os resultados 

obtidos com o EPA são confiáveis para a prática clínica. Durante a aplicação, os pesquisadores não 

apresentaram dificuldades com a aplicação do instrumento, que é de fácil compreensão e 

interpretação. 

A validade de constructo do EPA, expressa pelo Coeficiente de Correlação de Spearman, 

apresentou valor de 0,47 (p<0,0001), indicando correlação positiva de moderada magnitude entre 

os instrumentos[12]. A validade, característica do instrumento que determina se ele mede 

exatamente aquilo que se propõe, foi analisada por meio do teste de hipótese com o instrumento B-

PEWS-Br, cujo resultado demonstrou que o EPA mensura, na prática, a deterioração clínica do 

paciente pediátrico, na medida em que alcançou um coeficiente de correlação positivo, significante 

e de moderada magnitude.  Na literatura, ainda não há registros do uso do EPA para além do local 

em que foi desenvolvido, deste modo, acredita-se que os dados apresentados poderão incentivar 

mais estudos sobre o uso e impacto do escore, no contexto nacional. 

Na aplicação dos instrumentos, 26,67% e 24,0% dos participantes apresentaram escore maior ou 

igual a três, quando avaliados pelo B-PEWS-Br e EPA, respectivamente. A aplicação dos dois 

instrumentos apontou para uma pequena diferença na porcentagem de pacientes com escores 

indicativos de deterioração clínica, mas, de forma geral, apontam que uma em cada quatro crianças, 

internadas em unidades pediátricas, apresentam sinais de alerta. Uma das possíveis causas dessa 

diferença constitui-se nos indicadores presentes em cada ferramenta. O B-PEWS-Br manteve os 

indicadores do BPEWS: “nebulização até há 15 minutos ou vômitos persistentes após cirurgia”, 

cada um somando 2 pontos caso esteja presente. Já com o EPA, os autores decidiram excluir esses 

indicadores e acrescentar outros componentes de avaliação. Como a maioria da população do 

estudo era crianças com diagnóstico de problemas respiratórios (fazendo uso de oxigênio 

suplementar ou nebulização), acredita-se que isso pode ter influenciado o resultado. 

 

CONCLUSÕES 

Na amostra estudada, o EPA demonstrou evidências de validade de construto e confiabilidade e 

poderá ser utilizado na prática para detectar sinais de deterioração clínica de crianças e 

adolescentes internados em instituições hospitalares. 
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