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RESUMO 

 

CORREA, Flávia. Presença de critérios diagnósticos de sepse na admissão e sua relação 

com as características clínicas e desfecho em pacientes diagnosticados com sepse. 2019. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

A sepse é definida como a resposta inflamatória desrregulada do hospedeiro àuma infecção, 

sendo considerada um problema de saúde pública mundialmente. Elapode ser classificada de 

acordo com o local da aquisição da infecção em adquirida na comunidade ou adquirida no 

hospital, cada uma com características distintas, no entanto, a definição para a sepse de 

origem comunitária é divergente na literatura e neste estudo optou-se por classificar os 

pacientes em dois grupos: pacientes sem critérios para o diagnóstico sepse no momento da 

admissão e pacientes com critérios para o diagnóstico de sepse no momento da admissão. O 

objetivo deste estudo foi caracterizar e analisar os contrastes nas hospitalizações entre 

pacientes sem e com critérios diagnósticos de sepse no momento da admissão em 

doishospitais de grande porte do interior do estado de São Paulo. Trata-se de estudo 

quantitativoque foi desenvolvido por meio da revisão dos prontuáriosde todos os pacientes 

com idade superior a 18 anos, diagnosticados com sepse e internados nas duas instituições, no 

período de janeiro a dezembro de 2018.  Foram analisadas variáveis sociodemográficas e 

clínicas relacionadas à sepse. A população do estudo foi de 385 prontuários de pacientes, 

sendo que 326 não apresentavam critério e 59 (15,3%) apresentavam critério de sepse no 

momento da admissão. Observou-se predominância do sexo masculino e de pacientes com 

idade inferior a 60 anos, no entanto, não há associação do sexo ou da idade com a presença de 

critério de sepse no momento da admissão. Pacientes com critério de sepse na admissão 

apresentavam mais comprometimento dos parâmetros laboratoriais e clínicos do que os 

pacientes sem critério. O desfecho da internação (óbito ou alta hospitalar) não foi associado à 

presença de critério de sepse no momento da admissão, porém, o tempo de internação 

hospitalar foi menor nos pacientes com critério do que nos sem critério.  Na análise conjunta 

da população do estudo, observou-se que a idade inferior a 60 anos e a internação para 

tratamento cirúrgico associaram-se à alta hospitalar. Assim, conclui-se que, em comparação 

com os pacientes sem critérios para o diagnóstico de sepse na admissão, os pacientes com 

critério apresentaram mais sinais de disfunção orgânica no momento da admissão emenor 

tempo de internação na terapia intensiva, além disso, a presença ou não de critérios para o 

diagnóstico de sepse no momento da admissão não está associada ao desfecho da internação. 

 

Palavras chave: Infecção; Choque séptico; Unidades de Terapia Intensiva. 



 

ABSTRACT 

 

CORREA, Flávia. Presence of sepsis criteria on admission and its relationship to clinical 

characteristics and outcomes in patients diagnosed with sepsis.2019. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Sepsis is defined as the host's deregulated inflammatory response to an infection and is 

considered a public health problem worldwide. It can be classified according to the place of 

acquisition of infection in community-acquired or hospital-acquired infection, each with 

distinct characteristics; however, the definition for community-based sepsis is divergent in the 

literature and in this study we opted for classify patients into two groups: patients without 

criteria for sepsis diagnosis at admission and patients with criteria for sepsis diagnosis at 

admission. The aim of this study was to characterize and analyze the contrasts in 

hospitalizations between patients without and with sepsis diagnostic criteria at the time of 

admission in two large hospitals in the interior of the state of São Paulo. This is a quantitative 

study that was developed by reviewing the medical records of all patients aged over 18 years, 

diagnosed with sepsis and hospitalized in both institutions, from January to December 2018. 

We analyzed sociodemographic and clinical variables related to sepsis. The study population 

was 385 patient records, of which 326 had no criteria and 59 (15.3%) had sepsis criteria at the 

time of admission. There was a predominance of males and patients younger than 60 years; 

however, there is no association of gender or age with the presence of sepsis criteria at the 

time of admission. Patients with sepsis criteria on admission had more impairment of 

laboratory and clinical parameters than patients without criteria. The outcome of 

hospitalization (death or hospital discharge) was not associated with the presence of sepsis 

criteria at admission; however, the length of hospital stay was shorter in patients with criteria 

than in those without criteria. In the joint analysis of the study population, it was observed 

that the age below 60 years and hospitalization for surgical treatment were associated with 

hospital discharge. Thus, it can be concluded that, compared to patients without criteria for 

the diagnosis of sepsis on admission, patients with criteria presented more signs of organ 

dysfunction upon admission and shorter Intensive Care Units stay, in addition to the presence 

or not of the criteria for diagnosis of sepsis at admission are not associated with the outcome 

of the hospitalization. 

 

Keywords: Infection; Septic shock; Intensive Care Units. 

  



 

RESUMEN 

 

CORREA, Flávia. Presencia de criterios diagnósticos de sepsis al ingreso y su relación 

con las características clínicas y el resultado en pacientes diagnosticados con sepsis.2019. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

La sepsis se define como la respuesta inflamatoria desregulada del huésped a una infección y 

se considera un problema de salud pública en todo el mundo. Se puede clasificar según el 

lugar de adquisición de la infección adquirida en la comunidad o en el hospital, cada una con 

características distintas; sin embargo, la definición de sepsis basada en la comunidad es 

divergente en la literatura y en este estudio optamos por clasifique a los pacientes en dos 

grupos: pacientes sin criterios para el diagnóstico de sepsis al ingreso y pacientes con criterios 

para el diagnóstico de sepsis al ingreso. El objetivo de este estudio fue caracterizar y analizar 

los contrastes en las hospitalizaciones entre pacientes sin y con criterios diagnósticos de sepsis 

en el momento del ingreso a dos grandes hospitales en el interior del estado de São Paulo. 

Este es un estudio cuantitativo que se desarrolló al revisar los registros médicos de todos los 

pacientes mayores de 18 años, diagnosticados con sepsis y hospitalizados en ambas 

instituciones, de enero a diciembre de 2018. Se analizaron variables sociodemográficas y 

clínicas. relacionado con sepsis. La población de estudio fue de 385 registros de pacientes, de 

los cuales 326 no tenían criterios y 59 (15,3%) tenían criterios de sepsis en el momento del 

ingreso. Hubo un predominio de hombres y pacientes menores de 60 años, sin embargo, no 

hay asociación de género o edad con la presencia de criterios de sepsis en el momento del 

ingreso. Los pacientes con criterios de sepsis al ingreso tuvieron un mayor deterioro de los 

parámetros clínicos y de laboratorio que los pacientes sin criterios. El resultado de la 

hospitalización (muerte o alta hospitalaria) no se asoció con la presencia de criterios de sepsis 

al ingreso; sin embargo, la duración de la estancia hospitalaria fue más corta en pacientes con 

criterios que en aquellos sin criterios. En el análisis conjunto de la población de estudio, se 

observó que la edad menor de 60 años y la hospitalización para tratamiento quirúrgico se 

asociaron con el alta hospitalaria. Por lo tanto, se puede concluir que, en comparación con los 

pacientes sin criterios para el diagnóstico de sepsis al ingreso, los pacientes con criterios 

presentaron más signos de disfunción orgánica al ingreso y una estancia hospitalaria de 

cuidados intensivos más corta. Si los criterios para el diagnóstico de sepsis o no al ingreso no 

están asociados con el resultado de la hospitalización. 

 

Palabras llave: infección; Shock séptico; Unidades de cuidados intensivos. 
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A sepse é caracterizada como a resposta inflamatória desrregulada do hospedeiro 

frente à infecção bacteriana, fúngica, viral ou protozoária (SINGER et al., 2016).O choque 

séptico corresponde ao agravamento desta resposta, com maior gravidade e chance de morte 

(VINCENT et al., 2014).  

Em 2001, o choque séptico foi definido como ―um estado de insuficiência circulatória 

aguda‖. Este consenso favoreceu no exterior a visão de diferenciar o choque séptico da 

disfunção cardiovascular apenas e reconhecer a importância das anormalidades celulares. 

Entretanto, há evidências de que o choque séptico deveria refletir uma doença mais grave, 

com risco de morte muito mais alto do que a sepse sozinha. As definições e critérios clínicos 

atualizados deveriam esclarecer os descritores utilizados há muito tempo e facilitar o 

reconhecimento precoce e o gerenciamento mais oportuno dos pacientes com sepse ou com 

um pequeno risco de desenvolvê-la (SINGER et al, 2016). 

A sepse é uma das principais preocupações da saúde pública, contabilizando mais de 

20 bilhões de dólares (5,2%) de custos hospitalarestotaisno ano de 2011(SINGER et al., 

2016). Apesar da escassez de estudos sobre o custo do paciente séptico para os hospitais 

brasileiros, não restam dúvidas sobre a demandade recursos financeiros que esta condição 

acarreta, ainda mais quando levado em consideração o aumento crescente no número de  

casos. Um estudo realizado no Brasil mostrou que o customédio para o tratamento do paciente 

com sepse é de aproximadamente 932 dólares por dia (CONDE et al., 2013). 

Embora a incidência verdadeira atual seja desconhecida, devido à subnotificação,  

estimativas conservadoras indicamque a sepse é a causa principal de óbitoe do agravo de 

doenças em todo o mundo. Além disso, existe um aumento da conscientização de que os 

pacientes que desenvolvem sepselevamsequelas físicas e psicológicas, muitas vezes de longo 

prazo, com implicações significativas em sua saúde e vida social (SINGER et al., 2016). 

Estudos populacionais realizados nos Estados Unidos na década passada indicavam 

incidência anual de sepse de 300 casos por 100.000 habitantes. No mesmo período, no Brasil, 

a incidência era estimada em 600.000 casos a cada ano, gerando grande ônus financeiro ao 

sistema de saúde e grande perda de vidas (ANGUS et al., 2001, SOGAYAR et al., 2008) 

Mesmo com os avanços no diagnóstico e tratamento observados nos últimos anos, a 

principal causa de óbitos em unidades de terapia intensiva (UTI) em todo o mundo continua 

sendo a sepse (LIU et al., 2014). O estudo Sepsis Prevalence Assessment Database 

(SPREAD), o qual analisou hospitais e pacientes das diversas regiões do país, mostrou que a 

sepse ainda possui um prognóstico ruim nos pacientes que são admitidos em UTI, com 

mortalidade hospitalar de 55% (MACHADO et al., 2017). Outro aspecto destacado pelo 
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estudo SPREAD é que a maior prevalência de sepse pode ocorrer devido à falta de unidades 

de cuidado intermediário, o que contribui para maior tempo de internação em UTI, 

favorecendo o desenvolvimento da sepse (MACHADOet al., 2017). 

Dada a gravidade do problema da sepse, em 2017 a Assembleia Mundial de Saúde, 

órgão decisório da Organização Mundial de Saúde (OMS), aprovou resoluções para melhorar, 

prevenir, diagnosticar e controlar a sepse por meio de uma série de ações dirigidas a países 

desenvolvidos e em desenvolvimento em todo o mundo. A sepse passou a ser uma das 

prioridades de saúde mundial da OMS e os países-membros, entre eles o Brasil, são 

incentivados a adorem as resoluções, criando ações de políticas públicas de saúde contra a 

sepse (REINHART et al., 2017).No Brasil, há carência de políticas públicas destinadas à 

prevenção, diagnóstico precoce e ao combate à sepse, diante disso a expectativa é que esta 

nova visão sobre a doença induza efeitos positivos na redução da sepse no país.  
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2.1 Definição de sepse 

 

A palavra sepse vem de um termo grego σήψη, que significa putrefação ou putridade. 

Foi caracterizada também como uma deterioração biológica perigosa, odorífera e do corpo por 

Hipócrates (FUNK et al., 2009).  

Para a compreensão da sepse, faz-se necessário apresentar alguns conceitos chave. A 

partir do consenso proposto no ano de 1991 e revisado no ano de 2001, pelo American 

College of Chest Physicians (ACCP) e pela Society of Critical Care Medicine (SCCM), a 

sepse foi caracterizada comouma Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS, 

Systemic Inflammatory Response Syndrome) em face de uma infecção grave, desencadeada 

por bactéria, vírus, parasita ou fungo (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2011). A presença de um 

agente infeccioso é o principal disparador da SIRS, entretanto pode haver causas não 

infecciosas, como: queimaduras, traumas ou cirurgias (DELLACROCE, 2009). 

Quando a SIRS está associada a um quadro infeccioso suspeito ou confirmado ela é 

então denominada sepse (BONE et al., 1992). Quando a sepse está associada à disfunção de 

órgãos, hipotensão e hipoperfusão tecidual denomina-se sepse grave. Todos os órgãos, tais 

como coração, pulmões, fígado, rins e encéfalo podem ser afetados (BONE et al., 1992). Se a 

hipotensão persiste e não melhora após a reposição volêmica, sendo necessária a 

administração de agentes vasoativos para manutenção da pressão arterial em níveis 

compatíveis com a vida, ocorre o choque séptico (BONE et al., 1992).  

Em 2016, Singer e colaboradores publicaram o ―Terceiro Consenso Internacional de 

Definições de Sepse e Choque Séptico (Sepsis-3)‖ referente aos novos critérios diagnósticos 

para sepse e choque séptico, mas que ainda não foram endossadas por várias instituições. 

Segundo o estudo, limitações nas definições anteriores incluíam: foco excessivo sobre a 

inflamação; o modelo equivocado de que a sepse segue fluxo que passa pela sepse grave até 

atingir o choque séptico e; a especificidade inadequada dos critérios da SIRS. Além disso, 

várias definições e terminologias estão atualmente em uso para sepse, choque séptico e 

disfunção de órgãos, levando a discrepâncias na incidência e mortalidade observada. 

Concluíram, também, que o termo sepse grave era redundante. 

Para o novo consenso, conceitualmente, sepse é a disfunção de órgãos com risco de 

vida devido à resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Para operacionalização clínica, é 

a infecção associada ao aumento no escore da Avaliação Sequencial de Falência de Órgãos 

(SOFA, Sequential Organ Failure Assessment) de dois pontos ou mais. O escore SOFA, 
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muito utilizado na medicina intensiva, foi escolhido como marcador de disfunção orgânica 

por predizer melhor a mortalidade hospitalar do que outros scores como a SIRS. 

Já o choque séptico é definido por aquele subgrupo de pacientes com sepse no qual há 

requerimento de vasopressor para manter uma pressão arterial média de 65 mmHg ou superior 

e, o nível de lactato no soro superior a 2 mmol/L na ausência de hipovolemia. Houve 

unanimidade de que o choque séptico deve refletir uma doença mais grave, com uma 

probabilidade muito maior de morte do que apenas a sepse. Portanto, critérios clínicos de 

choque séptico foram desenvolvidos com hipotensão e hiperlactatemia em vez de cada um 

sozinho, porque a combinação engloba tanto a disfunção celular e comprometimento 

cardiovascular e está associada com uma taxa de mortalidade significativamente mais elevada 

ajustada ao risco (SINGER et al., 2016; ABRAHAM, 2016). 

Em carta aberta, o Instituto Latino Americano da Sepse (ILAS) relatou os motivos do 

não endosso, juntamente com a ACCP e a American College of Emergency Physicians 

(ACEP): 01. Não envolvimento de países de baixo e médio recursos (LMIC, Low and Middle 

Income Countries) nas decisões e implicações da nova definição; 02. Novos critérios 

diminuem a sensibilidade do diagnóstico, o que potencialmente dificulta o manejo em tempo 

hábil da sepse em locais não privilegiados, onde o maior desafio é reconhecer a doença e 03. 

Escores SOFA e qSOFA (Quick Sequential Organ Failure Assessment), têm limitações de 

validação, tanto para triagem, quanto para classificação da gravidade (ILAS, 2016). 

Simpson (2016) afirmou que mudanças nas definições de critérios diagnósticos 

poderiam retroceder décadas de trabalho utilizadas para reconhecer a sepse precocemente e 

intervir de forma ativa. Parece improvável que a simples mudança de definição clínica levará 

à redução substancial da mortalidade. O que os pacientes necessitam é que os impulsos das 

últimas duas décadas continuem e não sejam interrompidos por mudanças conflituosas. 

Segundo Silva e Otero (2004) a causa mais comum de morte em pacientes com sepse, 

sepse grave ou choque séptico é a deterioração aguda de dois ou mais órgãos, ou seja, a 

Disfunção de Múltiplos Órgãos (DMO). Geralmente estão envolvidos: os pulmões, os rins, o 

coração, incluindo o sistema vascular, o fígado e o sistema nervoso central. Porém, há um 

desconhecimento da prevalência deste último, já que os pacientes estão, na maioria das vezes, 

sedados durante a internação. 
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2.2 Epidemiologia da sepse 

 

A sepse é considerada um problema de saúde pública em decorrência da gravidade 

clínica, dos índices elevados de morbidade e mortalidade, dos custos relacionados às 

internações, bem como as complicações e disfunções orgânicas decorrentes (REINHARTet 

al., 2017). Adicionalmente, as pessoas que sobrevivem a um evento de sepse podem ter 

consequências graves a curto ou longo prazo, como amputações ou disfunção cognitiva 

(SHANKAR-HARICOR; RUBENFELD, 2016). 

Embora o desenvolvimento terapêutico e tecnológico tenham contribuído para reduzir 

a mortalidade relacionada a sepse na última década, sua incidência está aumentando. No final 

da década de 1970, estimava-se que 164.000 casos de sepse ocorriam nos Estados Unidos a 

cada ano (SHUBIN, 2001). Essa estatística aumentou drasticamente, com estimativas 

sugerindo que mais de 650.000 casos de sepse eram diagnosticados anualmente nos anos 2000 

(ANGUS et al., 2001). Um estudo realizado nesse mesmo país mostrou um aumento no 

número de casos hospitalizados de sepse grave de 415.280 em 2003 para 711.736 em 2007, o 

que representa um aumento de 71%, com uma taxa de crescimento anual de 17,8% (LAGU et 

al., 2012). Um aumento semelhante na incidência de sepse foi observado em outras partes do 

mundo, e as hospitalizações por sepse mais do que dobraram em décadas anteriores (PADKIN 

et al., 2003; VINCENT et al., 2006; FINFER et al., 2004). 

A sepse ocorre em aproximadamente 2-10% dos pacientes hospitalizados e 20 a 50% 

dos pacientes gravemente enfermos desenvolvem pelo menos um episódio de sepse durante a 

internação (SAKR et al., 2013; OTT et al., 2013). A mortalidade geral por sepse é de 20 a 

60% (ESTEBAN et al., 2007). As taxas de mortalidade aumentam gradualmente de acordo 

com a gravidade da sepse, podendo chegar a 46% no choque séptico (PARK et al., 2012). 

Dados obtidos do estudo SOAP (Sepsis Occurrence in Acutely Ill Patients), que foi realizado 

principalmente em países europeus desenvolvidos, mostram mortalidade de 54,1% em 

pacientes com choque séptico e 65% em pacientes com quatro ou mais falências orgânicas 

internados em UTI (VINCENT et al., 2006). 

Nos Estados Unidosa sepse é uma das principais causas de morte (MARTINet al., 

2003)sendo cada vez mais comum entre os pacientes graves internados em UTI (MAYR; 

YENDE; ANGUS, 2014). Há um grande esforço de pesquisadores para determinar qual a 

incidência de sepse em vários países, no entanto o método utilizado para mensurar estes dados 

pode interferir nos resultados, e a mortalidade intra-hospitalar pode variar de 14,7% a 29,9% 

(GAIESKI et al., 2013).  
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 Em países de baixa e média renda, a incidência e mortalidade são motivos de maior 

atenção, pois a baixa confiabilidade das informações e a inexistência de bases de dados 

informatizadas e integradas, pode fornecer um falso perfil epidemiológico da sepse, 

subestimando a real incidência acumulada e postergando discussões que poderiam influenciar 

na melhoria da qualidade em saúde (RUIZ; CASTELL, 2016).  

Segundo o Instituto Latino Americano da Sepse (ILAS, 2018) dados nacionais 

apontam para uma mortalidade elevada por sepse em hospitais públicos. O mesmo instituto 

sugere que 30% dos leitos de terapia intensiva do Brasil sejam ocupados por pacientes com 

sepse grave ou choque séptico e que a letalidade se aproxime de 50% (ILAS, 2018), podendo 

chegar a 68% nos casos mais graves (ILAS, 2015). Um estudo longitudinal Brasileiro, 

realizado entre 2002 e 2010, mostrou que 12,9% das mortes em UTI  não coronarianas, estão 

relacionadas com a sepse (TANIGUCHI et al., 2014). 

A gravidade clínica e o aumento do número de casos de sepse estão relacionados com 

vários fatores como o aumento da expectativa de vida, da prevalência de idosos, do número de 

pacientes imunocomprometidos, do uso indiscriminado de antibióticos ocasionando um 

aumento na resistência das bactérias, aumento da frequência de procedimentos invasivos e a 

prevalência elevada de doenças crônicas na população. Essas condições favorecem tanto a 

ocorrência da sepse quanto o seu agravamento e a ocorrência de óbito (MARTIN et al., 2003; 

RANGEL-FRAUSTO, 2005; YANG et al., 2010).  

Cada vez mais é frequente a admissão de pacientes com mais de 80 anos nas UTI e é 

estimado que essa tendência se mantenha (KUMAR et al., 2011), pois a população está 

envelhecendo, sendo previsto que até o ano de 2050 haja um aumento de 9% na população 

octogenária da Europa e América do Norte (ANGUS et al., 2001). Estudos sugerem que os 

idosos são mais susceptíveis a desenvolver sepse do que pessoas jovens, já que são pessoas 

acometidas por comorbidades e imunossupressão (NASA et al., 2012). 

Apesar das taxas alarmantes, esses números podem subestimar a verdadeira 

mortalidade decorrente de sepse, pois ela pode ser subnotificada como causa de morte. Assim, 

os óbitos relacionados à sepse são frequentemente codificados como mortes causadas por 

infecção renal, pneumonia, influenza ou meningite (MCPHERSON et al., 2013). Além disso, 

as estimativas da incidência de sepse são altamente variáveis devido à natureza heterogênea, 

dificuldades no diagnóstico preciso da condição, diferenças nas fontes de dados, períodos de 

acompanhamento e métodos de estimativa usados nos estudos (TSERTSVADZE; ROYLE; 

MCCARTHY, 2015). 
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 A sepse pode ser causada por bactérias, fungos, protozoários e vírus, no entanto, as 

bactérias são as mais prevalentes. Nas últimas duas décadas, as bactérias Gram-positivas 

substituíram as bactérias Gram-negativas como a causa mais comum de sepse (MARTIN, 

2012). Apesar de toda tecnologia disponível, nem sempre o diagnóstico é realizado com a 

rapidez que o quadro exige, pois sua identificação depende tanto da análise de exames 

laboratoriais quanto da observação atenta de sinais clínicos. Caso a sepse não seja 

diagnosticada precocemente pode agravar-se, levando a diversas complicações e também 

ocasionar o óbito do paciente (WESTPHAL et al., 2009). 

Em relação aos fatores de risco para o desenvolvimento de sepse, vários estudos 

examinaram as disparidades de idade, sexo e raça e demonstraram que os homens, em 

comparação com as mulheres, são mais propensos a ter sepse (MARTIN et al., 2003; 

PADKIN et al., 2003; BRUN-BUISSON et al., 2004; FINFER et al., 2004). Da mesma forma, 

os afrodescendentes estão em maior risco de desenvolver sepse em comparação com os 

caucasianos (MARTIN et al., 2003; BARNATO et al., 2008).  

Além disso, idade avançada (WANG et al., 2012) e certas condições clínicas crônicas 

(HIV, abuso de álcool, câncer, doença pulmonar / renal, infarto do miocárdio, diabetes, 

acidente vascular cerebral, trombose venosa profunda, doença arterial coronariana e 

hipertensão) (WANG et al., 2012; ESPER et al., 2006) também demonstraram estar 

associados a um risco significativamente maior de sepse. Em seu estudo, Hall e colaboradores 

(2011) observaram um aumento de 30 vezes na incidência de sepse entre pessoas com mais de 

85 anos versus aqueles com 65 anos ou menos (271,2 por 10.000 versus 9,5 por 10.000) 

(HALL et al., 2011).  

Em um estudo de coorte realizado nos Estados Unidos, o risco de sepse em pacientes 

com câncer foi quase 10 vezes maior em comparação com a população geral sem câncer (RR 

ajustada pelo sexo = 9,77, IC 95% 9,67, 9,88) (DANAI et al., 2006). 

 

2.3 Disfunções orgânicas durante a sepse 

 

Sepse se caracteriza pela produção maciça de citocinas pró inflamatórias e 

antiinflamatórias (COHEN, 2002). Uma vez iniciada a resposta inflamatória, as citocinas 

ativam diversos mecanismoscomo recrutamento de células inflamatórias, ativação das células 

endoteliais, vasodilatação, aumento de permeabilidade capilar, trombose da microcirculação, 

aumento daprodução de radicais livres, exacerbação de apoptose e comprometimento da 

funçãomitocondrial, com consequente hipóxiacitopática(DE BACH et al., 2011; ABRAHAM; 
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SINGER, 2007). Todos esses fatores podem contribuir para redução na oferta ou no consumo 

de oxigênio, com consequente gênese ou agravamento de disfunções orgânicas como a lesão 

renal aguda.  

No paciente com sepse, também podem ser observadas alterações na coagulação, pois 

a inflamação sistêmica, invariavelmente leva a ativação do sistema de coagulação e inibição 

do mecanismo anticoagulante e de fibrinólise (SCHOUTEN et al., 2008). Essa ativação pode 

contribuir para formação de tromboembolismo venoso localizado e coagulação intravascular 

disseminada (CIVD), a qual é caracterizada pela formação de trombina, trombose 

microvascular difundida, sendo uma das responsáveis pela síndrome da disfunção orgânica 

múltipla e consequente consumo de plaquetas e proteínas de coagulação, causando em casos 

mais graves, manifestações hemorrágicas (SEMERARO et al., 2010). 

A disfunção hepática é um acometimento comum em pacientes graves e na sepse esta 

pode ser ocasionada pela hiperreatividade da resposta inflamatória, falha microcirculatória e 

da terapia medicamentosa e/ou seus efeitos colaterais, acentuando a resposta inflamatória por 

diminuir a depuração de endotoxinas e/ou citocinas (WOZNICA et al., 2018; LIMA et al., 

2011).Conforme as Diretrizes da Surviving Sepsis Campaign (SSC), a detecção da disfunção 

hepática na sepse é baseada no aumento na concentração sérica de bilirrubina > 2 mg / dL 

(34,2 μmol / L) e ocorrência de coagulopatia (INR> 1,5). (WOZNICA et al., 2018). 

O intestino é o motor da sepse e da disfunção múltipla de órgãos em pacientes 

gravemente enfermos, mas a explicação fisiopatológica para esse papel essencial do intestino 

mudou com o tempo. A hipoperfusão esplâncnica e os distúrbios microcirculatórios entéricos 

são um primeiro passo crítico que leva à lesão intestinal e à interrupção de sua função de 

barreira. Os microrganismos intestinais têm acesso à submucosa intestinal, ativando o sistema 

imunológico de defesa intestinal. Uma resposta pró-inflamatória intestinal agrava ainda mais 

a lesão intestinal e os padrões moleculares associados à perigos são liberados nos linfáticos 

mesentéricos, passando subsequentemente à circulação sistêmica (ASSIMAKOPOULOS et 

al, 2018). 

Esta disfunção intestinal é o segundo passo crítico para promover uma resposta 

inflamatória sistêmica associada à disfunção orgânica, independentemente da translocação 

dos micróbios intestinais ou de seus produtos além do intestino ou dos gânglios linfáticos 

mesentéricos. Consequentemente, no paciente gravemente enfermo, o intestino exerce um 

papel central como órgão pró-inflamatório que impulsiona a resposta inflamatória sistêmica 

associada à disfunção de órgãos múltiplos (ASSIMAKOPOULOS et al, 2018). 
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2.4 Sepse adquirida no hospital versus sepse adquirida na comunidade 

 

Vários estudos descreveram a epidemiologia da sepse em instituições brasileiras por 

meio do uso de dados de alta hospitalar, no entanto, essa abordagem combina todas as origens 

de sepse em uma única categoria, sem distinguir subgrupos clinicamente importantes. Por 

exemplo, as características, etiologia, curso clínico, desfecho e estratégias de manejo podem 

diferir entre indivíduos que desenvolvem sepse durante a internação hospitalare aqueles que 

apresentam sepsejá na admissão hospitalar. 

Tradicionalmente, a sepse é classificada de acordo com o local da aquisição da 

infecção em adquirida na comunidade ou adquirida no hospital (GARNER et al., 1988; 

AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2005). Os dois contextos de aquisição da infecção 

diferem em termos das características do hospedeiro (por exemplo, dados demográficos, perfil 

de risco, padrões de resistência), patógenos e desfechos (WANG et al., 2015; HOENIGL et 

al., 2014; LENZ  et al., 2012). Por exemplo, Hoenigl e colaboradores (2014) observaram taxa 

de mortalidade em 30 dias significativamente maior em pessoas com sepse adquirida no 

hospital quando comparada à sepse adquirida na comunidade (HOENIGL et al., 2014).  

Com o aumento do número de casos de sepse associados ao tratamento ambulatorial 

(por exemplo, centros de diálise, instituições de cuidados de longa permanência), uma nova 

categoria de sepse associada à assistência à saúde foi reconhecida e introduzida (FRIEDMAN 

et al., 2002; SIEGMAN-IGRA ET AL., 2002). De acordo com a definição, para que a sepse 

seja associada aos cuidados de saúde, o paciente deve ter recebido cuidados médicos na 

comunidade ou ambulatório (por exemplo, terapia intravenosa e tratamento de feridas) até 30 

dias antes da manifestação da infecção ou ter sido submetido a hemodiálise ou residir em 

instituição de longa permanência pelo menos 90 dias antes da manifestação da infecção 

(FRIEDMAN et al., 2002).  

Embora a sepse adquirida no hospital e a associada à assistência à saúde sejam 

semelhantes em relação à fonte de infecção, ao tipo de patógenos, a suscetibilidade e ao 

desfecho, evidências empíricas e mostram que são duas entidades distintas (HOENIGL et al., 

2014; LENZ  et al., 2012; CARDOSO et al., 2014). 

A definição de sepse adquirida na comunidade não é consistente na literatura 

(CARDOSO et al., 2014). Uma definição especifica sepse adquirida na comunidade como 

aquela na qual os sintomas de infecção  se manifestam antes ou até 48 horas após a internação 

(GARNER et al., 1988,BAHAROON et al., 2015, FRIEDMAN et al., 2002; HOENIGL et al., 

2014). De acordo com essa definição, a sepse adquirida no hospital é aquela decorrente de 
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uma infecção que se manifesta mais de 48 horas após a hospitalização (GARNER et al., 1988; 

FRIEDMAN et al., 2002; HOENIGL et al., 2014, BAHAROON et al., 2015). Outro estudo 

traz que o diagnóstico de sepse adquirida na comunidade deve ser estabelecido com base no 

reconhecimento de foco de infecção, suspeito ou confirmado, associado com pelo menos uma 

disfunção de órgão no momento da admissão, além disso, o quadro de sepse deve ser 

confirmado até 48 horas após a admissão (WATPHAL, 2019). Ainda outro estudo caracteriza 

a sepse de origem comunitára como aquela na qual uma infecção estava presente no momento 

da admissão e os pacientes não eram provenientes de instituições de longa permanência, não 

passaram por internação nos últimos 30 dias e não realizavam hemodiálise (PAGE; 

DONNELLY; WANG, 2015). 

A literatura internacional mostra que há diferença na mortalidade a depender da 

origem da sepse. Pacientes que tiveram sepse adquirida na comunidade têm mortalidade de 

cerca de 28% enquanto naqueles que apresentaram sepse adquirida no hospital, a mortalidade 

chegou a 53% (PARK et al., 2012; KOLLEF et al., 2011). Um estudo realizado na Arábia 

Saudita que comparou casos de sepse de origem comunitária com os de origem hospitalar 

mostrou que a mortalidade foi maior nos pacientes com sepse de origem hospitalar (63% vs. 

47,2%), além disso, o tempo de internação na UTI foi significativamente menor nos paciente 

com sepse adquirida na comunidade (BAHAROON et al., 2015). 

Os resultados de um estudo nacionalrealizado na região sul do país vão ao encontro da 

literatura internacional. Apesar da antibioticoterapia precoce e da adesão às medidas de 

reposição volêmica para melhora da hemodinâmica, os pacientes com sepse adquirida no 

hospital apresentaram maior tempo de permanência na UTI e de internação hospitalar, 

pioresdesfechos emaior índice de mortalidade quando comparados com pacientes com sepse 

adquirida na comunidade (WESTPHAL et al., 2019). 

Ainda, a pesquisa de Hantrakun e colaboradores (2018) demonstrou que a sepse é uma 

causa significativa de morbidade e mortalidade em pessoas que apresentam infecção adquirida 

na comunidade. Nessa análise, aproximadamente 75% dos pacientes incluídos tinham 

evidências de disfunção orgânica consistente com sepse e 21% desses pacientes morreram. 

Dos pacientes sobreviventes, aqueles com sepse tiveram internações mais longas do que os 

pacientes internados sem sepse, refletindo o ônus adicional da sepse aos pacientes e ao 

sistema de saúde. 

A distinção em relação a origem da sepse tem implicações clínicas importantes, pois 

os pacientes com sepse adquirida no hospital ou na comunidade provavelmente têm 

apresentações clínicas diferentes, o que implica diretamente nas estratégias de manejo 
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(ANGUS et al., 2001). Por exemplo, a sepse de origem comunitária resulta de infecções e 

patógenos adquiridos na comunidade, enquanto que a sepse de origem hospitalar tem relação 

estreita com a realização de procedimentos cirúrgicos (PAGE; DONNELLY; WANG, 2015).  

Apesar de a sepse ser uma das causas mais comuns de internação em UTI em todo o 

mundo, a maioria dos estudos são realizados com populações mistas, incluindo a sepse 

comunitária e hospitalar no mesmo grupo.Estudos nacionais que compararam as internações 

de pacientes por sepse de origem comunitária com a de origem hospitalar com relação a 

incidência, características do paciente, complicações e desfechos são escassos (WESTPHAL 

et al., 2019). 

A relevância deste estudo para a enfermagem se encontra em determinar a prevalência 

dessa morbidade num determinado local e avaliar características que possam auxiliar na 

identificação precoce desse quadro. 
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3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste estudo foi caracterizar e analisaros contrastes de variáveis clínicas nas 

hospitalizações entre pacientes sem e com critérios diagnósticos de sepse no momento da 

admissão em dois hospitais de grande porte do interior do estado de São Paulo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Analisara variáveissociodemográficas e clínicas dos pacientessem e com critério de 

sepse no momento da admissão hospitalar; 

 Analisaro tempo de internação hospitalar e na UTI entre pacientes sem e com critérios 

de sepse no momento da admissão no hospital; 

 Analisar se há associação entre o local de internação e o tipo de tratamento com a 

presença ou não de critério de sepse; 

 Analisar a relação do escore q-SOFA com o desfecho nos pacientes sem e com critério 

de sepse; 

 Analisar os parâmetros laboratoriais e clínicos para os pacientes sem e com critério de 

sepse no momento da admissão; 

 Analisar a relação entre os procedimentos invasivos e a presença ou ausência do 

critério de sepse no momento da admissão do paciente; 

 Analisar a relação entre o desfecho da internação e a presença ou não de critérios de 

sepse no momento da admissão. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1 Tipo de estudo e população 

 

Trata-se de estudo quantitativo, retrospectivo e observacional que foi desenvolvido 

com todos os pacientes com idade superior a 18 anos, diagnosticados com sepse ou choque 

séptico internados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HC-FMRP) e na Unidade de Emergência do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (UE-

FMRP), com entrada nas instituições no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.   

 

4.2 Definições 

 

Infecção foi caracterizada pela presença de um processo patológico causado pela invasão 

de tecidos normalmente estéreis, fluídos ou cavidades corporais por um microrganismo 

patogênico ou potencialmente patogênico e/ou uma infecção clinicamente suspeita.  

Sepse foi definida de acordo com o proposto pela Society of Critical Care Medicine 

(SCCM) e pelo American College of Chest Physicians(ACCP) (SINGER et al., 2016).Trata-se 

de uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta imune desregulada 

a uma infecção. Para confirmação da sepse deve haver suspeita ou certeza de infecção e um 

aumento agudo de ≥ 2 pontos no escore qSOFA (quik Sequential Organ Failure Assessment 

Score), indicando disfunção orgânica (SINGER et al., 2016). Esta definição de sepse também 

é utilizada pelas instituições nas quais os pacientes foram admitidos (ZOPPI, 2018). 

O qSOFA é uma ferramenta para uso a beira do leito que busca identificar pacientes com 

suspeita/documentação de infecção que estão sob maior risco de desfechos adversos. Os critérios 

usados são: pressão arterial sistólica menor que 100 mmHg, frequência respiratória maior que 22 

incursões/min e alteração do estado mental (escala de coma de Glasgow < 15). Cada variável 

conta um ponto no escore, portanto ele vai de 0 a 3. Uma pontuação igual ou maior a 2 indica 

maior risco de óbito ou permanência prolongada na UTI (SINGER et al., 2016). 

Devido às diversas definições para sepse de origem comunitária encontradas na 

literatura (BAHAROON et al., 2015;PAGE; DONNELLY; WANG, 2015;WATPHAL, 2019) 

e a dificuldade para estabelecer se o paciente foi hospitalizado nos 30 dias anteriores à 

internação durante a qual desenvolveu a sepse, neste estudo optamos por classificar os 

pacientes em dois grupos: pacientes sem critérios para o diagnóstico sepse no momento da 

admissão e pacientes com critérios para o diagnóstico de sepse no momento da admissão. 
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4.3 Local do estudo 

 

Os dados foram coletados a partir dos prontuários dos pacientes internados em duas 

instituições de saúde: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-

Campus) da Universidade de São Paulo e Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-UE) da Universidade de São Paulo. As duas 

instituições destinam-se ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e são 

vinculadas a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto para fins de pesquisa, ensino e 

prestação de serviços médico-hospitalares e possui aproximadamente 876 leitos (FMRP, 

2015).  

O Hospital das Clínicas caracteriza-se como uma instituição de cuidados terciários e 

de alta complexidade em nível ambulatorial e hospitalar, que compreende cuidados de 

prevenção, tratamento e reabilitação, de natureza clínica e/ou cirúrgica, serviços 

complementares de diagnóstico e tratamento, em diversas especialidades médicas. A UTI do 

hospital possui nove leitos para atendimento de pacientes adultos e de ambos os sexos. Os 

leitos atendem a pacientes clínicos e cirúrgicos e o hospital também disponibiliza uma UTI 

pós operatória (FMRP, 2015).  

A Unidade de Emergência (UE) caracteriza-se pelo atendimento de Urgência e 

Emergência em nível terciário (alta complexidade), atendendo pacientes encaminhados pela 

Central Única de Regulação Médica (CURM). A UE possui 164 leitos sendo destes 36 de UTI 

e vem mantendo, cerca de, 210 pacientes internados, o que corresponde a 128% de taxa de 

ocupação (FMRP, 2015). 

 

4.4 Coleta de dados 

 

O período de coleta foi de março a agosto de 2019 e a seleção foi realizada por meio 

de busca no sistema eletrônico de registros do hospital, utilizando o critério para o código de 

classificação internacional de doenças (CID) A41 (outras septicemias) A41.9 (septicemia não 

especificada) para pacientes internados no ano de 2018.  

Realizou-se uma extensa e minuciosa avaliação de diversos aspectos clínicos para 

concretizar a caracterização dos pacientes. Os dados sociodemográficos e clínicos foram 

coletados pela pesquisadora e mais duas auxiliares de pesquisa diretamente do prontuário do 

paciente com base no preenchimento de um formulário(APÊNDICE 1)no qual foram 

transcritas para cada paciente as variáveis referentes ao sexo, data de nascimento, local de 
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internação, tempo de internação na UTI, tempo de internação hospitalar, data da identificação 

de sepse, categoria clínica ou cirúrgica, data do desfecho, diagnóstico no momento da 

internação, doenças preexistentes, necessidade de intubação, necessidade de assistência 

respiratória,punção venosa periférica, punção venosa central, punção arterial, hemodiálise, 

transfusão sanguínea, necessidade de sondagem vesical, foco da infecção (trato respiratório, 

abdominal, tecidos moles, trato urinário, meníngeo, endocardite e desconhecido). 

Além disso, foram coletados os registros dos sinais vitais, laboratoriais e a avaliação 

neurológica (escala de coma de Glasgow). Os dados foram coletados do momento da 

internação hospitalar e no momento do diagnóstico de sepse. A variável desfecho foi o óbito. 

Para cada variável, foi calculado o número e porcentagem válida do total de pacientes 

e mais dois grupos: os pacientes com critérios para diagnóstico de sepse no momento da 

internação e pacientes sem critérios para diagnóstico de sepse no momento da internação, que 

foram definidos utilizando os sinais clínicos evidenciados no prontuário do paciente na 

admissão deste na instituição com base na referência supracitada (SINGER et al., 2016). 

 

4.5 Aspectos éticos 

 

Este estudo foi elaborado de acordo com as diretrizes contidas na Resolução CNS 

466/2012 para o desenvolvimento de pesquisa com seres humanos, sendo registrado na 

Plataforma Brasil sob número CAAE 03732518.4.0000.5393 tendo seu desenvolvimento 

aprovado Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP 

em parecer número 3.081.527(ANEXO 1). Para a coleta de dados, foi solicitada a dispensa do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pela dificuldade de entrar em contato com os 

pacientes ou familiares, no caso de pacientes que foram a óbito.  

 

4.6 Análise estatística 

 

Os dados foram digitados no Microsoft Excel para Windows 2010. Após a validação 

da planilha, os dados foram importados para o Programa StatisticalPackage forthe Social 

Sciences (SPSS), versão 17.0. Foram realizadas análises descritivas de frequência simples 

para variáveis nominais ou categóricas, e análise de tendência central (média e mediana) e 

dispersão (desvio-padrão) para as variáveis contínuas.  

O teste de Mann-Whitney ou teste t foram utilizados, quando aplicável, para 

comparação das diferenças estatísticas entre o grupo de pacientes com e sem critérios de sepse 
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no momento da internação e diagnóstico. O teste Qui-quadradofoi utilizado para verificar 

possíveis associações entre as variáveis sociodemográficas e clínicas e a variável-desfecho.  
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O levantamento dos prontuários que foi realizado junto ao Serviço de Arquivos 

Médicos do HCFMRP-USP e identificou 401 prontuários de pacientes diagnosticados com 

sepse nas duas instituições no ano de 2018. Destes, foram excluídos 16 prontuários, pois nove 

eram de pacientes com idade inferior a 18 anos no momento da internação e sete não 

possuíam registro de sepse devido a algum erro no sistema. O número final de prontuários 

incluídos no estudo foi 385. Para algumas variáveis não foi possível obter os resultados para 

os 385 pacientes, assim, algumas tabelas podem apresentar o ―n‖ de algumas variáveis 

inferior à 385.  

Dentre os 385 prontuários incluídos neste estudo, 326 não apresentavam critério e 59 

(15,3%) apresentavam critério para o diagnóstico de sepse no momento da internação, destes, 

48 (12,5%) pacientes tiveram a sepse diagnostica em até 48 horas após internação. 

A Tabela 1 mostra as características sociodemográficas da população do estudo, com 

predominância de indivíduos comidade inferior a 60 anos. A idade média dos pacientes não 

diferiu entre os grupos sem critério de sepse 55,1 (57,5; 17,5) e com critério de sepse 51,9 

(55,3; 18,7) (p=0,288). Também foi observada predominância do sexo masculino, no entanto, 

não há associação do sexo ou da idade com a presença de critério de sepse no momento da 

admissão.  

 

Tabela 1 -Descrição das características sociodemográficas de pacientes sem critério de sepse 

e com critério de sepse assistidos em UTI. Ribeirão Preto (SP), 2019. 

Variáveis Todos os Pacientes Sem critério de sepse Com critério de sepse Valor de p 

Sexo N (%) N (%) N (%)   

Feminino 159 (41,1) 133 (40,8) 26 (44,1) 
0,639

a
 

Masculino 226 (58,7) 193 (59,2) 33 (55,9) 

Idade  N (%) N (%) N (%)   

< 60 anos 219 (56,9) 183 (56,1) 36 (61) 
0,486

a
 

≥ 60 anos 166 (43,1) 143 (43,9) 23 (39) 
a
Teste qui-quadrado 

Fonte: Banco de dados da autora 
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Com relação ao local de internação, número similar de pacientes foram admitidos no 

HC - Campus 199 (51,7%) e no HC – UE 186 (48,3%). Observa-se predomínio de admissões 

de pacientes sem critério de sepse no HC – Campus e de pacientes com critério de sepse no 

HC – UE, porém, sem diferença estatística. Nota-se ainda que houve predomínio de pacientes 

internados para tratamento clínico em ambos os grupos. A análise do escore qSOFA na 

admissão não mostrou associação com a presença de critério de sepse. Em relação ao foco da 

infecção, houve predomínio do foco pulmonar (Tabela 2). 

 

Tabela 2 -Descrição do local de internação e das características clínicas de pacientes sem 

critério de sepse e com critério de sepse assistidos em UTI. Ribeirão Preto (SP), 2019. 

Variáveis Todos os Pacientes Sem critério de sepse Com critério de sepse Valor de p 

Local de internação N (%) N (%) N (%)   

HC - UE 186 (48,3) 152 (46,6) 34 (57,6) 
0,120

a
 

HC - Campus 199 (51,7) 174 (53,4) 25 (42,4) 

Tipo de tratamento N (%) N (%) N (%)   

Cirúrgico 158 (47,7) 139 (48,9) 19 (40,4) 
0,279

a
 

Clínico 173 (52,3) 145 (51,1) 28 (59,6) 

Escore q-SOFA na admissão N (%) N (%) N (%)  

Negativo 213,0 (55,3) 175 (53,7) 38,0 (64,4) 
0,127

a
 

Positivo 172,0 (44,7) 151 (46,3) 21,0 (35,6) 

Foco da infecção N (%) N (%) N (%)   

Respiratório  175 (42,4) 150 (42,8) 25 (39,7) 

- 

Abdominal  88 (21,3) 72 (20,6) 16 (25,4) 

Desconhecido  65 (15,7) 57 (16,3) 8 (12,7) 

Tecidos Moles  40 (9,7) 32 (9,1) 8 (12,7) 

Urinário  36 (8,7) 31 (8,9) 5 (7,9) 

Outros 9 (2,2) 8 (2,3) 1 (1,6) 
a
 Teste qui-quadrado 

Fonte: Banco de dados da autora 
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O tempo transcorrido desde a internação hospitalar até o diagnóstico de sepse diferiu 

entre os grupos, sendo 11,2 (6,0; 17,1) dias para os pacientes sem critério de sepse e 2,0 (0,0; 

4,9) dias para os pacientes com critério de sepse no momento da admissão (p<0,000), além 

disso, foi observada associação entre a presença de critérios de sepse no momento da 

internação e o diagnóstico de sepse evidenciado pelo médico no prontuário em até 48 horas 

após a internação (p<0,000). O desfecho da internação (óbito ou alta hospitalar) não foi 

associado à presença de critério de sepse no momento da admissão. O tempo de internação na 

UTI não diferiu entre os grupos, porém, os pacientes com critério de sepse no momento da 

admissão apresentaram tempo de internação hospitalar inferior aos pacientes sem critério de 

sepse (p=0,012) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 -Descrição do desfecho clínico e do tempo de internação de pacientes sem critério 

de sepse e com critério de sepse assistidos em UTI. Ribeirão Preto (SP), 2019. 

Variáveis Todos os Pacientes 
Sem critério de 

sepse 

Com critério de 

sepse 
Valor de p 

Desfecho Clínico N (%) N (%) N (%) 

 Óbito 226 (58,7) 192 (58,9) 34 (57,6) 
0,981

a
 

Alta Hospitalar 159 (41,3) 134 (41,1) 25 (42,4) 

Tempo de internação Média (Med; DP) Média (Med; DP) Média (Med; DP)  

Tempo de internação hospitalar (dias) 35,5 (27,0; 33,6) 36,8 (28,0; 34,5) 28,0 (20,0; 27,4) 0,012* 

Tempo de internação na UTI (dias) 26,9 (17,0; 35,3) 27,5 (18,0; 36,7) 22,9 (14,0; 26,3) 0,156* 
a
 Teste qui-quadrado 

*Teste não paramétrico de Mann-Whitney  

Fonte: Banco de dados da autora 
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Sobre os parâmetros laboratoriais no momento da internação, a análise estatística 

mostrou que os pacientes com critério de sepse no momento da admissão apresentaram níveis 

superiores de leucócitos, creatinina e ureia e níveis inferiores de bilirrubina quando 

comparados aos dos pacientes sem critério de sepse. Em relação ao lactato, nos dois grupos 

ele se encontra acima de 2mmol/l, sendo ligeiramente superior no grupo com critério de 

sepse, porém, sem diferença estatística (Tabela 4). 

Em relação aos parâmetros clínicos, os pacientes com critério de sepse no momento da 

admissão apresentaram frequência cardíaca e frequência respiratória superiores e pressão 

arterial sistólica inferior quando comparados aos pacientes sem critério para sepse (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Descrição dos parâmetros laboratoriais e clínicos de pacientes sem critério de 

sepse e com critério de sepse assistidos em UTI, no momento da admissão da UTI. Ribeirão 

Preto (SP), 2019. 

Variáveis Todos os Pacientes 
Sem critério de 

sepse 

Com critério de 

sepse 

Valor de 

p 

Parâmetros Laboratoriais Média (Med; DP) Média (Med; DP) Média (Med; DP) 

 Plaquetas (x10
3
/µl) 225,6 (201,0; 131,0) 224,5  (200,0; 130,0) 231,8 (226,0; 136,9) 0,472* 

Leucócitos (x10
3
/µl) 12,7 (9,0; 15,7) 11,6 (8,6; 10,3) 19,2 (13,6; 31,5) 0,002* 

Creatinina (mg/dl) 1,8 (1,3; 1,8) 1,8 (1,2; 1,8) 2,3 (1,7; 1 1,9) 0,003* 

Ureia (mg/dl) 69,8 (48,0; 54,9) 67,17 (44,5; 54,7) 84,4 (72,3; 54,2) 0,002* 

Lactato (mmol/l)  2,7 (1,5; 2,8) 2,7 (1,3; 2,8) 3,3 (2,4; 3,0) 0,479* 

Bilirrubina (mg/dl) 1,7 (1,0; 3,8) 1,8 (1,0; 3,9) 1,6 (1,0; 3,8) 0,015* 

Parâmetros Clínicos Média (Med; DP) Média (Med; DP) Média (Med; DP) 

 Frequência cardíaca (bpm) 93,8 (92,0; 20,5) 91,7 ( 88,0; 20,5) 105,6 ( 105,0; 16,2) 0,000* 

Frequência respiratória (ipm) 19,1 (18,0; 6,3) 18,2 (18,0; 5,5) 24,2 (24,0; 8,0) 0,000* 

Temperatura corporal (ºC) 36,6 (36,5; 0,9) 36,6 (36,5; 0,8)  36,7 (36,6; 1,1) 0,394* 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 118,5 (116,0; 29,4) 119,7 (118,0 ; 29,9) 111,7 (110,0; 25,5) 0,037* 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 71,0 (70,0; 18,1) 71,4 (70,0; 18,4) 68,9 (70,0; 16,2) 0,288* 

Pressão arterial média (mmHg) 86,1 (84,3; 20,9) 86,9 (84,7; 21,2) 81,9 (80,0; 18,9) 0,062
#
 

Glasgow (pontos) 11,7 (15,0; 4,2) 11,7 (15,0; 4,2) 12,1 (15,0; 4,5) 0,535* 

*Teste não paramétrico de Mann-Whitney  
#
 Teste t 

Fonte: Banco de dados da autora 
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Em relação aos parâmetros laboratoriais no momento do diagnóstico, os pacientes com 

critério de sepse no momento da internação apresentavam contagem de plaquetas e creatinina 

sérica superiores aos pacientes sem critério para sepse. Sobre os parâmetros clínicos, os 

pacientes com critério de sepse apresentaram maior temperatura corporal e menor pressão 

arterial sistólica do que os pacientes sem critério de sepse (Tabela 5). 

 

Tabela 5 -Descrição dos parâmetros laboratoriais e clínicos de pacientes sem critério de sepse 

e com critério de sepse assistidos em UTI, no momento do diagnóstico. Ribeirão Preto (SP), 

2019. 

Variáveis Todos os Pacientes 
Sem critério de 

sepse 

Com critério de 

sepse 
Valor de p 

Parâmetros Laboratoriais  Média (Med; DP) Média (Med; DP) Média (Med; DP)   

Plaquetas (x10
3
/µl) 236,3 (200,0; 163,9) 234,8 (200,0; 163,7) 244,7 (227,0; 166,5) 0,050* 

Creatinina (mg/dl) 2,1 (1,7; 1,6) 2,1 (1,8; 1,5) 2,6 (2,2; 1,9) 0,087* 

Ureia mg/dl) 91,0 (81,0; 56,9) 90,5 (81,0; 57,4) 93,6 (83,0; 54,3) 0,581* 

INR 1,7 (1,4; 0,84) 1,8 (1,5; 0,9) 1,4 (1,4; 0,3) 0,406* 

Fibrinogênio 423,9 (407,0; 252,1) 423,2 (; 265,8) 425,3 (; 246,3) 0,987
#
 

Parâmetros Clínicos  Média (Med; DP) Média (Med; DP) Média (Med; DP)   

Frequência cardíaca (bpm) 101,7 (102,0; 26,2) 101,5 (101,0; 26,6) 103,1 (106,0; 24,4) 0,189* 

Frequência respiratória (imp) 20,5 (20,0; 6,8) 20,3 (20,0; 6,5) 21,9 (21,0; 8,1) 0,230* 

Temperatura corporal (ºC) 37,6 (37,0; 6,9) 37,4 (37,0; 5,0) 39,2 (36,9; 13,1) 0,026* 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 107,5 (106,0; 24,1) 108,7 (1074,5; 24,4) 101,0 (100,0; 21,5) 0,025
#
 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 61,6 (60,0; 15,1) 61,9 (60,0; 15,5) 59,6 (59,0; 2,9) 0,289
#
 

Pressão arterial média (mmHg) 76,9 (76,6; 16,7) 77,5 (77,1; 17,0) 73,4 (71,7; 14,6) 0,086* 

Glasgow 10,2 (14,0; 5,3) 10,2 (14,0; 5,3) 10,1 (14,0; 5,4) 0,778* 

*Teste não paramétrico de Mann-Whitney  
#
 Teste t 

Fonte: Banco de dados da autora 
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Na Tabela 6 observa-se a necessidade de realização de grande número de 

procedimentos invasivos nos pacientes incluídos neste estudo, sendo que os pacientes com 

critério de sepse no momento da admissão necessitaram de mais sondagem vesical do que os 

pacientes sem critério para sepse.  

 

Tabela 6 -Descrição dos procedimentos invasivos em pacientes sem critério de sepse e com 

critério de sepse assistidos em UTI. Ribeirão Preto (SP), 2019. 

Variáveis Todos os Pacientes 
Sem critério de 

sepse 

Com critério de 

sepse 
Valor de p 

Assistência respiratória N (%) N (%) N (%)   

Sim 193 (58,0) 160 (56,9) 33 (63,5) 
0,381* 

Não 140 (42,0) 121 (43,1) 19 (36,5) 

Utilização de sonda vesical N (%) N (%) N (%)   

Sim 290 (78,0) 240 (75,9) 50 (89,3) 
0,026

a
 

Não 82 ( 22,0) 76 (24,1) 6 (10,7) 

Acesso venoso central  N (%) N (%) N (%)   

Sim 363 (96,8) 305 (96,2) 58 (100,0) 
0,132

a
 

Não 12 (3,2) 12 (3,8) 0 (0,0) 

Hemodiálise N (%) N (%) N (%)   

Sim 159 (45,2) 139 (46,8) 20 (36,4) 
0,153

a
 

Não 193 (54,8) 158 (53,2) 35 (63,6) 

Transfusão sanguínea N (%) N (%) N (%)   

Sim 185 (52,7) 159 (53,7) 26 (47,3) 
0,379

a
 

Não 166 (47,3) 137 (46,3) 29 (52,7) 
a
 Teste qui-quadrado 
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A fim de facilitar a visualização das doenças pré-existentes, estas foram classificadas 

de acordo com o CID 10. A maioria dos pacientes apresentava o diagnóstico prévio das 

seguintes comorbidades: hipertensão arterial e outras doenças do aparelho circulatório; 

diabetes Mellitus e outras doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas; doenças 

otorrinolaringológicas e respiratórias; doenças do aparelho digestivo; doença renal crônica; 

doenças oncológicas; psiquiátricas; entre outras presentes (Tabela 7). Vale ressaltar que 64,0 

(16,7%) pacientes não apresentavam doenças preexistentes. 

 

Tabela 7 - Descrição das doenças pré-existentes em pacientes sem critério para sepse e com 

critério para sepse assistidos em UTI. Ribeirão Preto (SP), 2019. 

Variáveis 
Todos os 

Pacientes 

Sem critério 

de sepse 

Com critério 

de sepse 

Doenças preexistentes N (%) N (%) N (%) 

Hipertensão arterial sistêmica 163 (20,3) 143 (21,1) 20 (16,0) 

Desconhecidos 134 (16,7) 111 (16,5) 23 (18,4) 

Outras doenças do aparelho circulatório 83 (10,3) 75 (11,1) 8 (6,4) 

Diabetes mellitus 80 (10,0) 67 (9,9) 13 (10,4) 

Outras doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 80 (10,0) 66 (9,7) 14 (11,2) 

Doenças otorrinolaringológicas e respiratórias 37 (4,6) 30 (4,4) 7 (5,6) 

Doenças do aparelho digestivo 36 (4,5) 31 (4,6) 5 (4,0) 

Doença renal crônica 35 (4,4) 28 (4,1) 7 (5,6) 

Doenças oncológicas 32 (4,0) 31 (4,6) 1 (0,8) 

Doenças psiquiátricas 30 (3,7) 22 (3,2) 8 (6,4) 

Doenças do sistema osteomuscular do tecido conjuntivo 19 (2,4) 17 (2,5) 2 (1,6) 

Doenças infecciosas 19 (2,4) 11 (1,7) 8 (6,4) 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 16 (2,0) 13 (1,9) 3 (2,4) 

Outras doenças do sistema geniturinário 11 (1,4) 11 (1,7) 0 (0,0) 

Doença renal aguda 9 (1,1) 8 (1,2) 1 (0,8) 

Doenças oftalmológicas 7 (0,9) 4 (0,6) 3 (2,4) 

Doenças do sangue e transtornos imunitários 5 (0,6) 5 (0,7) 0 (0,0) 

Doenças do sistema nervoso 5 (0,6) 3 (0,4) 2 (1,6) 

Fonte: Banco de dados da autora 
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Adicionalmente, foi realizada análise de associação de algumas 

variáveissociodemográficas e clínicas com o desfecho da internação. Nota-se que a idade 

inferior a 60 anos foi associada com a alta hospital, por outro lado, a internação no HC – 

Campus e a internação para tratamento clínico foram mais frequentes nos pacientes que foram 

a óbito (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Análise das variáveis sociodemográficas e clínicas de pacientes diagnosticados 

com sepse de acordo com o desfecho (alta ou óbito). Ribeirão Preto (SP), 2019. 

Variáveis 
Todos os 

Pacientes 
Alta Óbito Valor de p 

Sexo N (%) N (%) N (%)   

Feminino 159,0 (41,3) 65,0 (40,9) 94,0 (41,6) 
0,889 

Masculino 226,0 (58,7) 94,0 (59,1) 132,0 (58,4) 

Idade  N (%) N (%) N (%) 

 < 60 anos 219,0 (56,9) 106,0 (66,7) 113,0 (50,0) 
0,001 

≥ 60 anos 166,0 (43,1) 53,0 (33,3) 113,0 (50,0) 

Local de internação N (%) N (%) N (%)  

HC - UE 186,0 (48,3) 99,0 (62,3) 87,0 (38,5) 
0,000 

HC - Campus 199,0 (51,7) 60,0 (37,7) 139,0 (61,5) 

Tipo de tratamento N (%) N (%) N (%)  

Clínico 173,0 (52,3) 55,0 (39,9) 118,0 (61,1) 
0,000 

Cirúrgico 158,0 (47,7) 83,0 (60,1) 75,0 (38,9) 

Escore SIRS na admissão N (%) N (%) N (%)  

Negativo 214,0 (55,6) 79,0 (49,7) 135,0 (59,7) 
0,051 

Positivo 171,0 (44,4) 80,0 (50,3) 91,0 (40,3) 

Critério de sepse na admissão N (%) N (%) N (%)  

Ausente 326,0 (84,7) 134,0 (84,3) 192,0 (85,0) 
0,855 

Presente 59,0 (15,3) 25,0 (15,7) 34,0 (15,0) 

Tempo para diagnóstico da infecção N (%) N (%) N (%)  

≤ 2 dias 155,0 (40,3) 63,0 (39,6) 92,0 (40,7) 
0,831 

> 2 dias  230,0 (59,7) 96,0 (60,4) 134,0 (59,3) 
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Os resultados deste estudo mostram a prevalência de homens, de pessoas com idade 

inferior a 60 anos e que a presença de critérios para o diagnóstico de sepse no momento da 

internação não se associa com o desfecho da internação (alta ou óbito).  

No presente estudo, a mortalidade hospitalar total foi de 58,7% (226 pacientes) e não 

diferiu entre os pacientes que apresentavam e os que não apresentavam critério de sepse no 

momento da admissão. A mortalidade hospitalar total é comparável à de outros estudos 

nacionais (KOTFIS et al., 2019; OTT et al., 2013; ZONTA et al., 2018), porém, superior a 

observada em estudos realizados em países desenvolvidos (LAGU et al., 2012; LYNN et al., 

2019). Estudos que analisaram a mortalidade em pacientes com sepse de origem comunitária 

e de origem hospitalar observaram maior número de óbitos nos pacientes com sepse adquirida 

no hospital (WESTPHAL et al., 2019; ZONTA et al., 2018). 

Esta pesquisa aponta que a frequência de pacientes com critério de sepse no momento 

da admissão foi 15,3% (59 pacientes).  Este resultado contrasta com outro estudo nacional, no 

qual 42,0% dos pacientes apresentavam critério para sepse adquirida na comunidade 

(WESTPHAL et al., 2019). Outros dois estudos internacionais demonstraram frequências de 

sepse de origem na comunidade ainda maiores (57,0% e55,8%) (ADRIE et al., 2005; 

ALBERTI et al., 2002). Essas diferenças podem ser explicadas pelo país e região de origem 

do estudo, pelas características das instituições analisadas, pela idade dos pacientes e pela 

presença de comorbidades. Além disso, a existência e efetividade de aplicação de um 

protocolo de rastreio da sepse no hospital também pode resultar em maior identificação de 

pacientes com sepse nas instituições de saúde. 

Pode-se observar que, nesta pesquisa, a predominância de pessoas com idade inferior a 

60 anos (219 pacientes) em comparação com pessoas com idade superior a 60 anos (166 

pacientes), difere dos resultados encontrados na literatura nacional e internacional. No estudo 

SPREAD, por exemplo, a maioria dos leitos de UTIs eram ocupados por pacientes sépticos 

adultos com idade superior a 60 anos (MACHADO et al., 2017). Em outro estudo realizado 

em UTIs do Paraná, a prevalência de sepse também foi em pacientes do sexo masculino, 

porém com idade superior a 70 anos (ZONTA et al., 2018). Resultados semelhantes são 

observados na literatura internacional. O estudo de Kotfis e colaboradores (2019), o qual 

visava investigar diferenças relacionadas à idade nos resultados de pacientes graves com 

sepse em todo o mundo (América do Norte, América do Sul e Central, Europa Ocidental, 

Europa Oriental, Oriente Médio, Sul da Ásia, Leste e Sudeste da Ásia, Oceania e África), 

observou que  32,8% dos pacientes tinham idade entre 61 e 70 anos, 30,9% possuíam idade 
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acima de 81 anos, 30,7% entre 71 e 80 anos, 30,3% entre 51 e 60 anos e 25,2% tinham idade 

inferior a 50 anos.  

Neste estudo, a idade não foi associada à presença de critérios de sepse no momento 

da internação. Em um estudo que associou a sepse e choque séptico adquiridos na 

comunidade e no hospital em um hospital de atendimento terciário na Arábia Saudita, 

mostrou que a média de idade de internação dos pacientes também é pouco abaixo de 60 anos 

(média de 57,2 anos) e a média de idade entre os grupos foi de 57,2 anos para pacientes 

internados com sepse e choque séptico adquiridos na comunidade e de 57,3 anos para 

pacientes com sepse e choque séptico adquiridos durante a internação hospitalar 

(BAHAROON et al., 2015). 

Por outro lado, quando todos os pacientes foram analisados em conjunto (Tabela 8), 

nota-se que a idade inferior a60 anos foi associada ao desfecho alta. Este fato pode estar 

relacionado à melhor condição de saúde das pessoas mais jovens, como o funcionamento 

orgânico mais eficaz e a menor presença de comorbidades nesse grupo. 

A sepse é uma questão crítica na velhice e está entre as principais causas de admissão 

nas de idosos em UTI. Há previsão que a incidência de sepse em uma população envelhecida 

aumente nos próximos anos, à medida em que a maior população atual atingir a velhice. Os 

idosos e, em particular, os que residem em instituições de longa permanência têm maiores 

taxas de internação na UTI, maior tempo de permanência e maior mortalidade hospitalar do 

que os adultos mais jovens (BANERJEE; OPAL, 2017). 

Os pacientes idosos têm maior risco de sepse, provavelmente relacionado às taxas 

mais altas de comorbidades, incluindo demência, dentição deficiente e diabetes. Com a idade, 

o tegumento intacto e os reflexos fisiológicos (equilíbrio, mobilidade) que contribuem para os 

mecanismos de defesa física do corpo contra a infecção podem se degradar (BANERJEE; 

OPAL, 2017). Além disso, pacientes mais velhos podem apresentar sinais e sintomas inversos 

(hipotermia, leucopenia) ou sinais inespecíficos de infecção, o que leva a uma dificuldade de 

diagnóstico pelos critérios do qSOFA, já que geralmente os idosos com sepse não apresentam 

respostas clínicas típicas (BANERJEE; OPAL, 2017). Além disso, o estudo de Aquina et al. 

(2017) demonstrou que a idade avançada está associada a maiores chances de complicações 

pós-operatórias.  

A pesquisa de Martin, Mannino e Marc (2006) revela que em uma comparaçãocom 

pacientes com sepse e mais jovens, os idosos não sobreviventes de sepse morrem mais cedo 

durante a hospitalização e os idosos sobreviventes mais frequentemente necessitaram de 

cuidados de enfermagem ou reabilitação após a hospitalização. Essas descobertas têm 
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implicações na priorização dos cuidados com o paciente e nos recursos de assistência médica 

e fornecem um gatilho para investigações científicas ampliadas e possíveis intervenções para 

o paciente. 

Em relação ao sexo, nota-se predominância de pacientes do sexo masculino (58,7%) 

internados com sepse no ano de 2018 nas UTI analisadas. Um estudo nacional mostrou que de 

152 pacientes internados que atendiam aos critérios de sepse, 94 eram do sexo masculino 

(COUTO et al., 2011). 

Os resultados deste estudo também vão ao encontro do relatório nacional de 

implementação de protocolos de sepse gerenciados do ILAS (2018). Com base no âmbito 

hospitalar público brasileiro, houve maior número de internação de homens (56,1%) do que 

de mulheres. Em geral, quando se trata de hospitais públicos e privados do Brasil, o mesmo 

relatório mostra que, apesar do número ser bastante dividido, a maioria dos casos de sepse e 

choque séptico também ocorre no sexo masculino, com incidência de 6.304 (50,4%) de 

pacientes internados nas instituições participantes do programa de melhoria de qualidade no 

ano de 2018.  

Apesar da predominância de pacientes do sexo masculino neste estudo, não foi 

observada associação com a presença ou não de critérios de sepse no momento da internação. 

Da mesma forma, na análise de todos os pacientes, não foi observada associação do sexo com 

o desfecho. No entanto, a análise da associação entre sexo e resultado clínico empacientes 

com sepse em uma população grande e diversificada realizada em Boston nos anos de 2001 

até 2012, mostrou que pacientes do sexo feminino apresentam melhores resultados clínicos do 

que pacientes do sexo masculino em termos de mortalidade, tempo de internação e 

permanência na UTI (XU et al., 2019). 

Os dois hospitais incluídos neste estudo apresentam características diferentes, sendo 

que umcaracteriza-se pelo atendimento de urgência e emergência em nível terciário e o 

outrocaracteriza-se como uma instituição de cuidados terciários em nível ambulatorial e 

hospitalar. Ambos prestam atendimento clínico e cirúrgico de alta complexidade. Não foi 

observada associação entre a presença de critérios de sepse no momento da admissão com o 

local de admissão, no entanto, quando todos os pacientes foram analisados em conjunto, 

observa-se que os pacientes atendidos no hospital que presta atendimento de urgência e 

emergência tiveram com maior frequência o desfecho alta. Este fato pode decorrer desta 

instituição atender primariamente urgências e emergências de indivíduos que, não 

necessariamente apresentam comprometimentos prévios do estado de saúde, por outro lado, o 
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outro hospitalpresta atendimento ambulatorial e hospitalar, podendo atender indivíduos com 

maior número de comorbidades.  

A classificação do tipo de tratamento na internação não mostrou associação com a 

presença de critérios de sepse neste estudo, no entanto, na análise de todos os pacientes nota-

se associação do tratamento cirúrgico com o desfecho alta.  

A prevenção de complicações perioperatórias é um dos principais focos no 

atendimento ao paciente em cirurgia geral. Na tentativa de melhorar a identificação precoce 

da sepse, foi desenvolvida uma ferramenta de rastreamento de sepse para uso em uma UTI 

cirúrgica. Com base na experiência de Moore et al. (2010), acredita-se que o rastreamento da 

sepse pode prevenir potencialmente a morbimortalidade associada à sepse em pacientes que 

possuem tratamento cirúrgico. Sepse grave e choque séptico são as principais causas de 

falência múltipla de órgãos e mortalidade em unidades coronarianas (MOORE et al., 2010). 

Antes de advogar programas obrigatórios de triagem de sepse em pacientes 

submetidos ao tratamento cirúrgico, é preciso caracterizar e entender melhor a sepse nesses 

pacientes. Além disso, é necessário documentar a incidência relativa e a mortalidade 

associada à sepse em comparação com as causas evitáveis mais comuns de mortalidade pós-

operatória. Os fatores de risco para mortalidade incluem idade superior a 60 anos, necessidade 

de cirurgia de emergência e presença de qualquer comorbidade (MOORE et al., 2010). 

A identificação de pacientes com possível sepse é de vital importância, porque o 

reconhecimento oportuno e o tratamento adequado e eficaz melhoram substancialmente a 

sobrevida. Ao contrário de outras condições com risco de vida (como infarto do miocárdio), 

para as quais existem testes diagnósticos de alta precisão, atualmente não existem testes 

rápidos para identificar com exatidão pacientes com sepse (ou aqueles com alto risco de 

desenvolver sepse) para ajudar a determinar o melhor curso de ação. Entretanto, atualmente, 

enquanto não tem o desenvolvimento de nenhum teste para detecção precoce de sepse e até 

que não tenha, os profissionais de saúde devem confiar no julgamento clínico, potencialmente 

aumentado e conduzido por critérios clínicos validados para identificar sepse entre pacientes 

com infecção (LAMONTAGNE; HARRISON; ROWAN,2017). 

O q-SOFA é uma ferramenta beira-leito utilizada para auxiliar no diagnóstico de 

sepse, porém, os dados deste estudo mostraram que não há associação do q-SOFA com a 

presença ou não dos critérios para o diagnóstico de sepse no momento da admissão 

(LAMONTAGNE; HARRISON; ROWAN,2017). 

Seymour e colaboradores (2016)exploraram até que ponto o q-SOFA e outras medidas 

mais complexas previam o óbito ou uma internação prolongada na UTI, além do que se pode 
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explicar pelo risco da linha de base. Esses resultados foram utilizados porque, se a sepse 

diferir de uma infecção simples por causa de disfunção orgânica e aumento da ameaça à vida, 

a morte ou a permanência prolongada na UTI devem ser mais comuns entre pacientes com 

sepse do que entre aqueles com infecção simples. Entre os pacientes da UTI com suspeita de 

infecção, a validade preditiva para mortalidade hospitalar de SOFA foi estatisticamente maior 

que a do escore SIRS e do q-SOFA, apoiando seu uso em critérios clínicos para sepse. Entre 

os encontros com suspeita de infecção fora da UTI, a validade preditiva para mortalidade 

hospitalar de q-SOFA foi estatisticamente maior que a do SOFA e do SIRS, apoiando seu uso 

como um ―prompt‖ para considerar uma possível sepse (SEYMOUR et al., 2016). 

Um estudo norte americano realizado em uma instituição onde mais de noventa e 

cinco mil pacientes adultos são tratados por ano, revelou que o q-SOFA possui uma 

sensibilidade muito baixa e que é altamente específico, dificultando, muitas vezes, a detecção 

de sepse e choque séptico (DORSETT et al., 2017). Assim como,o Instituto Latino 

Americano de Sepse (ILAS), referiu insatisfação com o uso dos escores SOFA e q-SOFA, 

alegando que estes possuem limitações de validação, tanto para triagem, quanto para 

classificação da gravidade (ILAS, 2016). 

O foco infeccioso prevalente neste estudo foi o pulmonar, seguido do abdominal, o 

que vai ao encontro dos achados na literatura nacional (WESTPHAL, 2019, ILAS, 2016), que 

mostram que a sepse pode ter associação com qualquer foco de infecção. A infecção 

pulmonar, como a pneumonia, é a mais frequente, na maioria dos casos (WESTPHAL, 2019, 

ZONTA et al., 2018), assim como as infecções abdominais e urinárias. O núcleo inicial de 

onde a infecção se encontra antes da sepse se manifestar, é, muitas vezes, o que vai interferir 

no desfecho do caso, se o paciente terá um bom ou mau prognóstico (ILAS, 2016). A 

virulência e resistência dos microrganismos associadas com o quadro clínico do paciente 

acometido pela morbidade e a eficiência do sistema imunológico do paciente podem agravar o 

quadro infeccioso e progredir para um quadro de sepse e óbito (RIBEIRO et al., 2019). 

Na Espanha, uma pesquisa com um total de 1.173 pacientes identificou e realizou o 

controle do foco de infecção. As infecções estavam inicialmente instaladas nas regiões 

abdominais, urinárias e de tecidos moles. Comparados aos pacientes que não tiveram o 

controle do foco, os pacientes submetidos ao controle do foco infeccioso eram mais velhos, 

com maior prevalência de choque séptico, disfunção orgânica importante, bacteremia, 

marcadores inflamatórios e acidose láctica. Aos pacientes submetidos ao controle da fonte de 

infecção, a mortalidade hospitalar e da UTI foi menor equiparada aos pacientes que não 

tiveram o controle do foco (MARTINEZ et al., 2017). 
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Em relação ao tempo de internação, os pacientes com critério de sepse no momento da 

internação apresentaram tempo de internação hospitalar total inferior aos pacientes sem 

critério.  

Esses resultados são semelhantes aos observados em estudos internacionais (ADRIE et 

al., 2005; ALBERTI et al., 2002)e em um estudo nacional (WESTPHAL et al., 2019), porém, 

com grande diferença no número de dias de internação. Enquanto no estudo de Westphal e 

colaboradores (2019) o tempo de internação dos pacientes com sepse comunitária foi 8,0 dias 

e o dos com sepse hospitalar foi 23,0 dias, no presente estudos esses tempos foram 28,0 e 36,8 

dias, respectivamente. Este fato pode ser decorrente das instituições nas quais este estudo foi 

realizado, as quais se caracterizam como hospitais terciários que prestam atendimento de alta 

complexidade. 

Analisando os parâmetros laboratoriais e bioquímicos, nota-se que os pacientes com 

critério de sepse no momento da admissão apresentam resultados piores, principalmente no 

momento da admissão. Este resultado é coerente com a condição estudada, uma vez que o 

quadro de sepse pode causar comprometimento orgânico importante, assim, é de se esperar 

que o paciente com critérios para o diagnóstico de sepse no momento da admissão apresentem 

alterações mais intensas. 

Sabe-se que a realização de grande número de procedimentos invasivos em pacientes 

com sepse é necessária devido a criticidade do caso, no entanto, o procedimentos invasivos 

podem também ser um fator de risco para o agravamento da sepse, uma vez que predispõem o 

paciente à aquisição de novas infecções por microrganismos diferentes.  (RAMAZZOTTI et 

al., 2019; MARTIN et al., 2018; TELES, et al., 2017). Para a realização dos procedimentos 

invasivos, é necessário o rompimento da pele, que é a barreira corporal natural contra os 

microrganismos, ou seja, com a quebra da barreira, o indivíduo se torna suscetível à infecção. 

Uma maneira simples e altamente efetiva de diminuir estes riscos é a higienização correta das 

mãos ao manipular o paciente e a realização dos procedimentos de forma asséptica, conforme 

protocolado (TELES, et al., 2017). 

Este estudo possui algumas limitações. Trata-se de um estudo observacional que pode 

apresentar variáveis de confusão não identificadas e que podem ter influenciados nos 

desfechos observados. Além disso, o fato de terem sido analisados dados secundários, impede 

o conhecimento do pesquisador sobre condutas que podem ter sido alteradas ao longo da 

internação do paciente. Pelo fato de o estudo ter sido conduzido com pacientes internados em 

dois hospitais públicos localizados na região sudeste do país, os resultados podem não ser 

extrapoláveis para outros centros ou outras regiões do país. Outra limitação deste estudo foi a 
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dificuldade de identificar os pacientes que haviam passado por internação nos 30 dias 

anteriores à internação investigada. 
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7 CONCLUSÕES 
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Este estudo mostrou predominância de pacientes do sexo masculino, com idade 

inferior à 60 anos e grande número de comorbidades na população analisada. Em comparação 

com os pacientes sem critérios para o diagnóstico de sepse na admissão, os pacientes com 

critério apresentaram mais sinais de disfunção orgânica no momento da admissão e menor 

tempo de internação na UTI, no entanto, a presença ou não de critérios para o diagnóstico de 

sepse no momento da admissão não foi associada ao desfecho da internação. 

Em relação aos pacientes críticos assistidos em UTI, há a oportunidade de usufruir de 

diversas variáveis clínicas e sociodemográficas, já que geralmente este pacientes possuem um 

longo período de internação e inúmeros dados disponíveis para análise. Contudo, se faz 

necessário o estudo mais aprofundado da sepse de origem comunitária e de origem hospitalar 

com o intuito de conseguir um melhor entendimento destas condições que afetam um grande 

número de pacientes críticos para a obtenção de melhores prognósticos, diminuição dos custos 

hospitalares e até a esperança de amenizar a incidência de casos.  
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APÊNDICE 1 

Formulário para Coleta de Dados 

 

Nome (INICIAIS): Nº de Prontuário: 

Local de internação:             UE-HCFMRP                HC-FMRP 

Qual CTI ficou?               UE-HCFMRP                HC-FMRP 

Apresenta sinais de SEPSE no momento da internação: 

 

q-SOFA: _____________________________          Frequência 

cardíaca:__________________Frequência respiratória: _________________          Pressão arterial: 

______________________Temperatura Corporal: __________________          Escala de Glasgow: 

___________________ Glicemia: ____________________________          Contagem de leucócitos: 

_______________Diurese: ______________________________         Lactato: 

____________________________ Bilirrubina:____________________________        PCR: 

_______________________________      Procalcitonina: ________________________         TTPA: 

______________________________Plaquetas: ____________________________         Ílio 

paralítico:________________________ 

Mosqueamento (perfusão tissular):_________         Edema ou balanço hídrico positivo: _______    

Relação PAO2/FO2: ___________________          Creatinina sérica: ______________________Ureia 

sérica: _________________________            Sinais de Infecção: _____________________ 

Data nascimento:_____/_____/_______ Data de internação:_____/_____/_______ 

Sexo:(   ) Feminino(   ) Masculino 

Categoria: (   ) Clínica( ) Cirúrgica 

 

Valor SAPS internação: __________________ 

 

Procedência: ____________________________ 

Doenças Pré Existentes: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Positivação Hemocultura:SimNão 
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Foco da infecção: 

 

(   ) Trato Respiratório(   ) Meníngeo 

(   ) Tecidos Moles            (   ) Trato Urinário 

(   ) Abdominal(   ) Endocardite 

(   ) Desconhecido 

 

 

Se internado na UE, tempo de permanência 

na sala de urgência: ___________________ 

 

Diagnóstico no momento da internação:_____________________________________ 

 

Data de Internação na Enfermaria 

____/_____/_____ 
Alta da Enfermaria:  _____/_____/_____ 

Data da internação no CTI: ___/___/___ Data da alta do CTI: ___/___/___ 

Data do Desfecho: _____/_____/______        Desfecho: (   )Alta Hospitalar     (   ) Óbito 

Realizou cirurgia?                 Sim                   Não  

Houve assistência respiratória? 

(   ) Sim   (   ) Não       Qual? ___________________________ 

Intubação:       (   ) Sim, traqueal.                    (   ) Sim, Orotraqueal.              (  ) Não. 

Traqueostomia:(   ) Sim   (   ) Não 

Cateter venoso central:(   ) Sim   (   ) Não 

Acesso venoso periférico:(   ) Sim      (   ) Não 

Punção arterial: (   ) Sim      (   ) Não 

Sonda vesical:     (   ) Demora       (   ) Alívio       (   )  Sem Sondagem Vesical 

Hemodiálise:     (   ) Sim      (   ) Não 

Transfusão Sanguínea:     (   ) Sim      (   ) Não 
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No momento do diagnóstico/identificação da SEPSE 

Data: ___/___/_____ 

SSVV: 

Temperatura Corporal: ______ºC                             Frequência Respiratória: _____rpm 

 

    Frequência Cardíaca: _____bpm Pressão Arterial: _____x_____mmHg          

 

 

Creatinina sérica (SCr): ___________mg/dl  

 

Ureia sérica: ____________ mg/dl 

Diurese de 24 horas: ____________________ ml 

Escala de Coma de Glasgow: ____________ 

Glicemia: _________________ mg/dl 

Escore de MEWS  

Saturação de O2: ___________% 

Necessidade de oxigênio suplementar:(  ) sim    (  ) não 

Nível de consciência:(  ) alerta; (  ) confuso; (  ) resposta a dor; (  ) inconsciente 
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ANEXO 1 
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