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RESUMO 

 

A sepse é uma síndrome causada pela resposta inflamatória sistêmica 

descontrolada, de origem infecciosa, caracterizada por manifestações múltiplas, 

podendo determinar disfunção ou falência de um ou mais órgãos, que se não 

diagnosticada e tratada brevemente pode levar ao óbito. É um grande problema de 

saúde pública e privada devido a sua alta taxa de mortalidade, tempo de internação 

prolongado, e alto custo de tratamento. O enfermeiro tem papel primordial e 

importante no diagnóstico da sepse, bem como na otimização do trabalho e na 

garantia de eficácia do tratamento, além de ser um multiplicador de conhecimento. 

Trata-se de uma pesquisa quati-qualitativa, objetivando avaliar o conhecimento dos 

profissionais enfermeiros atuantes nos setores de emergência, clínica médica e 

clínica cirúrgica, e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Os dados foram coletados 

por meio de questionários, nos meses de março e abril de 2019, com os 22 

profissionais enfermeiros atuantes nos setores de emergência, clínica médica e 

cirúrgica e UTIs de um hospital do meio oeste de Santa Catarina. Utilizou-se para 

análise a estatística descritiva que evidenciou o conhecimento do profissional 

enfermeiro sobre sepse. A maioria dos sujeitos pesquisados são do gênero feminino 

(92%), correspondendo a 20 participantes, e 2 participantes do gênero masculino 

(8%), com prevalência de idade de 26 a 40 anos. Os resultados apontam que 100% 

dos sujeitos já ouviram falar sobre sepse, porém, a grande maioria não sabe a 

definição de sepse ou então deixa a desejar ao falar do conceito, 86% tem o 

conhecimento de que sepse pode ser causada por qualquer microrganismo, 86% 

dizem saber identificar sinais e sintomas de sepse, 82% dizem saber como agir 

frente a um caso de sepse, 100% sabem que a sepse tem cura bem como pode 

levar ao óbito, apenas 32% conhecem algum protocolo de sepse, 91% dizem não 

existir protocolo implantado na instituição onde trabalham, e 55% dos pesquisados 

não se consideram conhecedores do assunto sepse.  

 

Palavras chave: Sepse, conhecimento, enfermeiro. 
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ABSTRAT 

 

Sepsis is a syndrome caused by the uncontrolled systemic inflammatory response of 

infectious origin, characterized by multiple manifestations, being able to determine 

dysfunction or bankruptcy of one or more organ, which if not diagnosed and treated 

briefly can lead to death. It is a major public and private health problem due to its 

high mortality rate, length of hospital stay, and high cost of treatment. Nurses have a 

primordial and important role in the diagnosis of sepsis as well as in the optimization 

of work and the guarantee of treatment efficacy, besides being a multiplier of 

knowledge. This work is a quati-qualitative research, aiming to evaluate the 

knowledge of nurses working in the emergency, clinical and surgical clinic, and 

Intensive Care Units (ICUs). The data were collected through questionnaires in 

March and April of 2019, with 22 nurses working in the emergency, medical and 

surgical clinics and ICUs of a hospital in the Midwest of Santa Catarina. Descriptive 

statistics were used to analyze the nurse's knowledge about sepsis. Most of the 

subjects studied were female (92%), corresponding to 20 participants, and 2 male 

participants (8%), with a prevalence of 26-40 years. The results indicate that 100% of 

the subjects have already heard about sepsis, but the vast majority do not know the 

definition of sepsis, or they do not want to talk about the concept, 86% are aware that 

sepsis can be caused by any microorganism, 86% say they know how to identify 

signs and symptoms of sepsis, 82% say they know how to act in the event of a 

sepsis, 100% know that sepsis has a cure and can lead to death, only 32% know of a 

sepsis protocol, 91% say there is no protocol implanted in the institution where they 

work, and 55% of those surveyed do not consider themselves to be knowledgeable 

about the sepsis issue. 

 

Key words: Sepsis, knowledge, nurse. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A sepse antigamente conhecida como septicemia ou infecção do sangue, hoje 

mais conhecida como infecção generalizada, é um conjunto de manifestações 

graves em todo o organismo causado por uma infecção (INSTITUTO LATINO 

AMERICANO DE SEPSE- ILAS, 2019). 

Esta infecção não esta em todos os locais do organismo, ela pode estar 

localizada em apenas um órgão, mas provoca uma resposta inflamatória em todo o 

corpo na tentativa de combater o agente causador, essa inflamação pode vir a 

comprometer o funcionamento de vários órgãos do paciente. Este quadro é 

conhecido como falência de múltiplos órgãos, levando o paciente ao óbito 

(INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE- ILAS, 2019). 

Qualquer microrganismo pode causar sepse ou choque séptico, tais como, 

bactérias, vírus, fungos, protozoários, espiroquetas e riquétsias. Porém as bactérias 

são os agentes etiológicos mais comuns (BONGARD; SUE, 2005, p.385). 

Esse trabalho justifica-se pela sepse ser responsável por 25% da ocupação 

de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Brasil. Atualmente é a principal 

causa de morte nas UTIs e uma das principais causas de mortalidade hospitalar 

tardia, superando o infarto agudo do miocárdio e o câncer. Segundo um 

levantamento feito pelo estudo mundial conhecido como Progress, à mortalidade da 

sepse no Brasil é maior que a de países como Índia e a Argentina, chegando a 65% 

dos casos, enquanto a média mundial está em torno de 30-40% (INSTITUTO 

LATINO AMERICANO DE SEPSE- ILAS, 2019). 

Devido à necessidade de utilizar equipamentos sofisticados, medicamentos 

caros e exigir muito trabalho da equipe multidisciplinar, a doença é a principal 

geradora de custos nos setores público e privado (INSTITUTO LATINO 

AMERICANO DE SEPSE- ILAS, 2019). 

Então mediante a todo esse custo e mortes em decorrência da sepse surge à 

preocupação de uma identificação precoce da sepse, para que o tratamento seja o 

mais rápido e eficaz possível, acontecendo assim, a melhora e a cura da doença, 

reduzindo tempo de internação hospitalar, custos para o tratamento, e 

consequentemente a mortalidade.  

A equipe de enfermagem tem um papel relevante no diagnóstico e tratamento 

do paciente séptico, devido ao fato de permanecer, a maior parte do tempo, à beira 



15 
 

do leito, identificando e atuando frente às necessidades humanas básicas afetadas, 

e contribuindo com a equipe multiprofissional, na instituição de tratamentos e 

cuidados pertinentes, o que pode contribuir para o aumento da sobrevida (VIANA; 

MACHADO; SOUZA, 2017, p. 54). 

Para que a assistência de enfermagem ao paciente séptico seja adequada, o 

enfermeiro deve conhecer as definições, fisiopatologia, quadro clínico e intervenções 

terapêuticas pertinentes à sepse. Assim, o enfermeiro pode se tornar um 

multiplicador de conhecimentos, e contribuir para a implantação de protocolos e 

condutas, baseado em evidências científicas, para que as ações sejam realizadas 

de maneira uniforme (VIANA; MACHADO; SOUZA, 2017, p. 54). 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar o nível de conhecimento dos 

profissionais enfermeiros atuantes na clínica médica, clínica cirúrgica, emergência e 

terapia intensiva, frente à assistência ao paciente acometido por sepse. Tendo por 

objetivos específicos: conceituar sepse; conceituar Síndrome da Resposta 

Inflamatória Sistêmica – SIRS; conceituar sepse grave; conceituar choque séptico; 

definir o papel do enfermeiro na assistência ao paciente com sepse e choque 

séptico; avaliar se o local da pesquisa utiliza Procedimento Operacional Padrão 

(POP) para identificar sepse. 

Trata-se de uma pesquisa quati-qualitativa e descritiva, realizada com 22 

profissionais enfermeiros de um hospital de médio porte do município de Caçador – 

SC, onde consentiram a pesquisa mediante a assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para esta pesquisa utilizou-se um 

questionário, composto por perguntas abertas e fechadas, o mesmo foi aplicado pelo 

pesquisador de forma individual para cada profissional. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1.1 História da Sepse  

 

A palavra sepse deriva do grego septikós., atribuída por Hipócrates (460-377 

a.C.), significa apodrecer, que causa putrefação. Sepse é definida como a ruptura do 

tecido, a qual resulta em uma desordem orgânica capaz de originar ou manter essa 

desordem ou doença (VIANA; MACHADO; SOUZA, 2017, p. 13). 

No século XIX, os trabalhos de Semmelweis, Pasteur e Lister definiram que o 

processo de infecção era causado por microrganismos vivos, dessa forma a palavra 

sepse se relaciona a uma infecção invasiva séria e destrutiva (VIANA; MACHADO; 

SOUZA, 2017, p. 13). 

 

2.1.2 Definições 

 

Vários termos e definições imprecisas eram utilizados de forma 

intercambiável, o que dificultava a identificação dos pacientes sépticos retardando o 

início da terapia. Em 1992, duas sociedades americanas de medicina (American 

College of Chest Physicians e Society of Critical Care Medicine) realizaram uma 

conferência de consenso para melhor definir os termos a serem utilizados e 

relacioná-los a fisiopatologia e a gravidades dos quadros inflamatórios secundários a 

infecção (BARRETO; VIEIRA; PINHEIRO, 2006, p.287). 

As definições de sepse e choque séptico foram revisadas posteriormente em 

2001 para incorporar os limiares de danos nos órgãos. No início de 2016, a 

Sociedade de Medicina Intensiva (SCCM) e a Sociedade Europeia de Medicina 

Intensiva (ESICM) promoveram uma nova conferência consensual e publicaram as 

novas definições de sepse. Definida então como Third International Consensus 

Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) (ALVES, 2019). 
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2.1.2.1 Infecção  

 

Fenômeno microbiológico caracterizado por uma resposta inflamatória 

sistêmica à presença de microrganismos, ou o apoderamento de tecidos geralmente 

estéril do hospedeiro por esses organismos (BARRETO; VIEIRA; PINHEIRO, 2006, 

p.288). 

A infecção é conceituada como uma invasão de tecido normalmente estéril 

por organismos resultando em patologia infecciosa (ALVES, 2019).  

 

2.1.2.2 Bacteremia 

 

Presença de bactérias viáveis no sangue. Pode ser classificada de acordo 

com: sua veracidade (verdadeiro-positiva ou falso-positiva); gravidade clínica 

(inconsequente ou colocando em risco a vida do paciente); local de origem 

(adquirida na comunidade ou nosocomial); fonte (primária ou secundária); duração 

(transitória, intermitente ou contínua); padrão de ocorrência (episódio único, 

intermitente ou contínua); intensidade (alto ou baixo grau) (SCHECHTER; 

MARANGONI, 1998,p. 121). 

 

2.1.2.3 Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) 

 

Resposta inespecífica do organismo a vários tipos de agressores, tais como, 

infecção, pancreatite aguda, choque hemorrágico, entre outros, manifestada por 

duas ou mais das condições seguintes: 

 Temperatura >38ºC ou <36ºC 

 Frequência cardíaca >90 bcpm 

 Frequência respiratória >20 mrpm ou PaCO² <32mmHg 

 Número de leucócitos >12.000/mm³ou <4.000/mm³, ou ainda, mais de 10% de 

bastões (formas imaturas) (SCHECHTER; MARANGONI, 1998, p. 121). 

SIRS foi um termo utilizado para identificar pessoas com sepse, mas está em 

desuso, uma vez que muitos especialistas consideram que os critérios SIRS estão 

presentes em muitos pacientes hospitalizados, sendo observando também em 

pacientes que não desenvolvem a infecção (ALVES, 2019). 
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Porém um paciente que apresenta SIRS pode evoluir para um quadro de 

sepse, por tanto, quando a SIRS é decorrente de um processo infeccioso 

comprovado ou suspeito caracteriza sepse (FERREIRA, 2019). 

 

2.1.2.4 Sepse 

 

SIRS mais processo infeccioso confirmado ou suspeito, sem necessidade da 

identificação do agente infeccioso (VIANA; MACHADO; SOUZA, 2017, p. 13). 

A sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal 

causada por uma resposta de hospedeiro desregulada à infecção (RHODES, 2018). 

Os principais sinais da sepse são as alterações de temperatura, taquicardia, 

hiperventilação e alterações no leucograma. A hipertermia é o sinal mais 

característico, mas existem casos em que a hipotermia pode estar presente 

indicando mau prognóstico. A taquicardia é um sinal pouco específico, pois é 

encontrado frequentemente em todos os tipos de choque. A hiperventilação 

representa a compensação respiratória de uma acidose metabólica. Uma alcalemia 

por uma alcalose respiratória pode por si só sugerir a presença de sepse. Uma 

leucopenia definida por uma contagem de leucócitos menor que 4.000 cels/mm³ é 

muito sugestiva de uma liberação maciça de mediadores da sepse, e do 

desenvolvimento do choque séptico (BARRETO; VIEIRA; PINHEIRO, 2006, p.289). 

 

2.1.2.5 Sepse grave 

 

Sepse associada à disfunção orgânica, hipoperfusão ou hipotensão. 

Hipoperfusão e anormalidades da perfusão podem incluir acidose láctica, oligúria, e 

alterações agudas do nível de consciência. Hipotensão induzida por sepse é definida 

pela pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou redução de 40 mmHg em pacientes 

previamente hipertensos, na ausência de outras causas (SCHECHTER; 

MARANGONI, 1998,p. 122). 

Segundo a Sepsis-3 o termo sepse grave não é mais recomendado, pois é 

difícil identificá-lo clinicamente e não ajuda a orientar as intervenções de tratamento 

clínico. Porém, o Centers for Medicare and Medicaid (CMS) ainda continua a apoiar 

a definição anterior da sepse e sepse grave (ALVES, 2019).  
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2.1.2.6 Choque 

 

Redução disseminada da perfusão tissular que leva a grave desordem 

metabólica, resultando em desequilíbrio entre o fornecimento de oxigênio e 

nutrientes e as necessidades da célula (SCHECHTER; MARANGONI, 1998, p. 122). 

 

2.1.2.7 Choque séptico 

 

Sepse com hipotensão, apesar de adequada ressuscitação hídrica, 

juntamente com anormalidades da perfusão (BARRETO; VIEIRA; PINHEIRO, 2006, 

p.288). 

Choque séptico é um tipo de choque vasodilatador ou distributivo. É definido 

como sepse que tem anormalidades circulatórias, celulares e metabólicas 

associadas a um risco maior de mortalidade do que a sepse isolada. Clinicamente, 

isso inclui pacientes que preenchem os critérios para sepse que, apesar da 

ressuscitação fluídica adequada, necessitam de vasopressores para manter a 

pressão arterial média (PAM) ≥ 65 mmHg e ter um lactato > 2 mmol/L, ou seja maior 

que 18 mg/dL (ALVES, 2019). 

 

2.1.3 Fisiopatologia 

 

A sepse desencadeia com a colonização e a proliferação dos microrganismos 

em um determinado tecido. Várias características do hospedeiro e a virulência do 

organismo são fatores que determinam a ação e a subsequente intensidade da 

resposta inflamatória local (BONGARD; SUE, 2005, p.385). 

Qualquer microrganismo pode causar sepse ou choque séptico, bactérias, 

vírus, protozoários, fungos, espiroquetas e riquétsias. Bactérias são os agentes 

etiológicos mais comuns (BONGARD; SUE, 2005, p.385). 

A proliferação de microrganismos no local da infecção pode levar a invasão 

do sangue ou a liberação de substâncias na circulação. Os produtos constitucionais 

ou sintetizados por esses microrganismos estimulam a liberação de inúmeros 

mediadores inflamatórios por parte do hospedeiro. Os mediadores por sua vez 

causam lesão direta de vários órgãos, tecidos e vasculatura, levando a 

anormalidades do fluxo sanguíneo. Em todos os casos de insuficiência circulatória 
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aguda, existe um desequilíbrio entre as necessidades de oxigênio e o aporte de 

oxigênio às células (BARRETO; VIEIRA; PINHEIRO, 2006, p.288). 

O choque resulta da hipóxia celular que se retrata pelo desenvolvimento do 

metabolismo anaeróbico. No choque séptico as necessidades de oxigênio são 

relativamente elevadas, tanto que as capacidades de extração de oxigênio e a 

contratilidade miocárdica estão alteradas (BARRETO; VIEIRA; PINHEIRO, 2006, 

p.288). 

A fisiopatologia do choque séptico coloca em jogo uma série de mediadores 

que resultam em demanda de oxigênio aumentada pela resposta inflamatória; 

vasodilatação causando má distribuição do fluxo sanguíneo pelos tecidos, 

desenvolvimento de microagregados leucocitários e plaquetários levando a 

formação de microtrombos, alteração na função e na estrutura do endotélio vascular, 

edema intersticial, distúrbios metabólicos; depressão miocárdica devido a função 

ventricular direita alterada em razão da hipertensão pulmonar que geralmente 

acontece no choque séptico (BARRETO; VIEIRA; PINHEIRO, 2006, p.288). 

 

2.1.4 Resposta Imune e Inflamatória  

 

A resposta imune inata é responsável pelo processo inflamatório inicial na 

sepse. Ela é mediada pelos receptores de reconhecimento padrão, como os 

receptores Toll-like (TLR) e o Grupo de Diferenciação 14 (CD14), que reconhecem 

os patógenos ou seus produtos, identificados como PAMPs (padrões moleculares 

associados a patógenos – pathogen-associated molecular patterns) (HENKIN, 

2018). 

Os TLR-2 reconhecem os peptideoglicanos das bactérias gram positivas, 

enquanto os lipopolissacarídeos (LPS) das gram negativas são reconhecidos pelos 

TLR-4 (HENKIN, 2018). 

O principal mecanismo pelo qual o LPS é reconhecido é pela proteína de 

ligação ao LPS (LPB – LPS-biding protein) e sinalização através do complexo TLR-

4/MD-2. Também outras moléculas de superfície celular percebem o LPS: 

macrophage scavenger receptor (MRS), CD11b/CD18 e canais iônicos (HENKIN, 

2018). 

A resposta imune inata é responsável pelo processo inflamatório inicial da 

sepse, ela se dá pelos receptores de reconhecimento, conhecidos como, TRL e 
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CD14 responsáveis por reconhecer os patógenos ou seus produtos. Importante 

salientar que os responsáveis pelo reconhecimento de bactérias gram positivas são 

os TRL 2, e os responsáveis por reconhecer as bactérias gram negativas são os 

TRL 4. 

A sinalização intracelular depende da ligação do domínio citoplasmático do 

TLR, TIR(Toll-IL-1 receptor homology domain), ao IRAK-4 (IL-1 receptor-associated 

kinase), processo facilitado por duas proteínas de adaptação, MyD88 (myeloid 

differentiation protein 88) e TIRAP (TIRdomain-containing adapter protein) e inibido 

por uma terceira proteína, Tollip (Toll-interaction protein). As células também podem 

responder ao LPS por receptores intracelulares conhecidos como proteínas NOD 

(nucleotid-binding oligomerization domain). O mecanismo pelo qual o NOD 

reconhece o LPS no citosol é desconhecido (HENKIN, 2018).  

Uma vez ativados, os TLRs desencadeiam uma cascata de eventos 

intracelulares que culmina com a translocação nuclear do fator de necrose – KB (NF-

kB), um fator de transcrição que promove a expressão gênica de moléculas pró-

inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucina-1beta (IL-1β) 

e também citocinas anti-inflamatórias como interleucina 10 (IL-10) (HENKIN, 2018).  

O TNF-α e IL-1β ativam a resposta imune adaptativa que é responsável pela 

amplificação da imunidade inata. Esta se caracteriza pela ativação das células B que 

liberam imunoglobulinas facilitadoras da apresentação de antígenos para as células 

fagocitárias. Além disso, as células T helper tipo 1 (Th1) promovem um feedback 

positivo, secretando citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-1β). Contrabalançando 

esse mecanismo, as células T helper tipo 2 (Th2) secretam interleucinas anti-

inflamatórias (IL-4, IL-10) (HENKIN, 2018).  

Os patógenos são reconhecidos por meio de sua proteína de ligação, após 

reconhecidos pelos TRLs e CD14, os TRLs desencadeiam uma cascata de eventos 

intracelulares . O TNF-α e a IL-1β ativam  a resposta imune adaptativa e inicia aí a 

liberação de fagócitos, tais como, monócitos e macrófagos. 

 As citocinas pró-inflamatórias aumentam a expressão de moléculas de 

adesão em leucócitos e células endoteliais. Embora os neutrófilos ativados destruam 

microrganismos, eles também causam aumento da permeabilidade vascular, 

ocasionando edema tecidual. Além disso, as células endoteliais ativadas liberam 

óxido nítrico, um potente vasodilatador que tem papel fundamental na patogênese 

do choque séptico (HENKIN, 2018).  
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A liberação de neutrófilos é de suma importância, pois destroem os 

microrganismos, porém aumentam a permeabilidade celular causando edema, e 

ainda liberam ácido nítrico um vasodilatador potente, diretamente relacionado ao 

quadro de choque séptico. 

A ativação dos monócitos e macrófagos e a intensa ação dos mediadores 

iniciais acarretam a síntese de outras citocinas, como IL-6, IL-8, IL-10 e HMGB1 

(high mobility group protein box 1),com vários efeitos sinérgicos e antagônicos na 

resposta inflamatória (HENKIN, 2018).  

A secreção de IL-6 leva à reprogramação da expressão gênica hepática, a 

chamada “resposta de fase aguda”, caracterizada pela produção de proteínas de 

fase aguda como a proteína C reativa e a supressão das proteínas negativas de fase 

aguda, como a albumina (HENKIN, 2018).  

 

 

2.1.4.1 Cascata de coagulação  

 

Além da inflamação, os microrganismos também ativam a cascata da 

coagulação, com aumento dos fatores pró-coagulantes e redução dos 

anticoagulantes (HENKIN, 2018).  

 

2.1.4.2 Metabolismo celular  

 

Na sepse ocorrem alterações do metabolismo celular que afetam o 

metabolismo lipídico, dos carboidratos e proteínas. A oferta inadequada de oxigênio 

aos tecidos em decorrência da queda do fluxo sanguíneo nos capilares e da redução 

do débito cardíaco contribui para o aumento do metabolismo anaeróbico e a 

hiperlactatemia. Uma das principais consequências da disfunção mitocondrial é a 

redução na produção de ATP (Adenosina Trifosfato), a qual pode persistir mesmo 

após a restauração da oferta de substratos, condição conhecida como hipóxia 

citopática (HENKIN, 2018). 

As células podem reagir à agressão séptica modificando seu comportamento, 

função e atividade. A função vascular é afetada pela combinação de inúmeros 

fatores, como hipovolemia e vasoplegia (HENKIN, 2018).  



23 
 

O sistema cardiovascular é um dos mais afetados pela resposta que ocorre 

na sepse grave e no choque séptico. Desde a década de 80 sabe-se que na sepse 

ocorre depressão da função miocárdica, mesmo nos pacientes com débito cardíaco 

elevado, essa disfunção miocárdica é consequência de múltiplas alterações 

celulares (HENKIN, 2018).  

Os pulmões são envolvidos precocemente no processo inflamatório que 

ocorre na sepse. A lesão pulmonar aguda caracteriza-se por ativação dos 

neutrófilos, edema intersticial, perda do surfactante pulmonar e exsudato alveolar 

rico em fibrina (HENKIN, 2018).  

O cérebro é sensível à presença dos micro-organismos e à inflamação 

através de diferentes mecanismos. Os pacientes com sepse podem apresentar 

agitação, confusão mental ou coma. Em estudos de autópsia, vários tipos de lesão 

cerebral são encontrados, como isquemia, hemorragia ou microabcessos (HENKIN, 

2018).  

O sistema hepato-esplâncnico pode ser afetado diretamente, um terço do 

fluxo sanguíneo que circula vem diretamente da circulação sistêmica, o que lhe 

confere um papel de destaque na identificação de germes ou seus produtos 

(HENKIN, 2018). 

O rim é particularmente sensível à lesão induzida por citocinas pró-

inflamatórias que podem ser produzidas pelas células renais mesangiais, tubulares e 

endoteliais. A produção local de óxido nítrico está aumentada, resultando em 

aumento do fluxo sanguíneo renal, particularmente na medula. A ativação da 

cascata da coagulação, com a subsequente deposição de fibrina, também pode 

estar implicada na disfunção renal induzida pela sepse (HENKIN, 2018).  

Percebe-se então que de modo geral os órgãos são comprometidos pelo 

processo de evolução do quadro séptico, aumentando as chances de falência de 

múltiplos órgãos, ressaltando a importância do diagnóstico de sepse ser o mais 

breve possível para que seja iniciado o tratamento adequado, diminuindo as 

chances de evolução da doença para quadros mais graves. 

 

2.1.4.3 Imunossupressão no curso da sepse  

 

Tardiamente no curso da sepse, ocorre uma fase de imunossupressão, que 

pode ser sequela da anergia, linfopenia, hipotermia e infecções nosocomiais. Ocorre 
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aumento da apoptose dos linfócitos circulantes e das células dendríticas esplênicas 

em pacientes que morrem por sepse. Se a apoptose é uma resposta adaptativa aos 

tecidos lesados, também pode contribuir para a disfunção orgânica e a 

imunossupressão na sepse, com isso contribuindo para a perpetuação da disfunção 

orgânica, longo tempo de permanência na UTI e aumento na mortalidade (HENKIN, 

2018).  

 

2.1.5 Diagnóstico 

 

O diagnóstico de sepse só pode ser evocado se houverem evidências claras 

ou forte suspeita de infecção.  

Anamnese: tem por objetivo procurar o contexto da infecção. 

Exame físico: procura por sinais clínicos de infecção. 

Avaliação laboratorial inicial: hemograma, exame comum de urina, eletrólitos, 

gases arteriais, lactato sanguíneo, e exames que avaliam a existência e a extensão 

das disfunções orgânicas. 

Exames complementares: radiografias, tomografia computadorizada, 

ecografia dirigidos ao foco suspeito. 

Culturais: coleta de todos os culturais possíveis e necessários (BARRETO; 

VIEIRA; PINHEIRO, 2006, p.290). 

O diagnóstico do choque séptico pode ser orientado pela apresentação 

hemodinâmica de choque com débito cardíaco elevado e resistências vasculares 

diminuídas, mais presença simultânea de sinais de sepse (BARRETO; VIEIRA; 

PINHEIRO, 2006, p.290). 

 

2.1.6 Triagem 

 

Cada instituição irá decidir, de acordo com sua disponibilidade de recursos 

humanos e capacidade de triagem, se o protocolo de sepse será aberto na presença 

de SIRS e suspeita de infecção ou a partir de presença de disfunção orgânica em 

pacientes com suspeita de infecção grave, priorizando o atendimento dos casos 

mais graves (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

Recentemente, foi descrito o escore de SOFA (Sepsis-related Organ Failure 

Assessment), com 3 componentes: rebaixamento de nível de consciência, 
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frequência respiratoria ≥ 22 mipm e pressão arterial sistólica abaixo de 100 mmHg. 

Esse escore, ainda não prospectivamente validado, identificaria entre pacientes fora 

da UTI aqueles com maior risco de óbito. O mesmo não deve ser utilizado para 

triagem de pacientes com suspeita de sepse, mas sim para, após a triagem 

adequada desses pacientes, identificar aqueles com maior risco de óbito (ILAS, 

Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

Após identificação do paciente com suspeita de sepse, usualmente 

identificado pela enfermagem, a equipe médica decide se deve ou não haver o 

seguimento do protocolo de tratamento, com base nas informações disponíveis para 

tomada de decisão em relação à probabilidade de se tratar de sepse (ILAS, Instituto 

Latino Americano de Sepse, 2018). 

Nessa decisão, alguns fatores devem ser levados em consideração: 

Em pacientes com qualquer das disfunções clínicas utilizadas na triagem, 

deve-se dar seguimento imediato ao protocolo, com as medidas do pacote de 1 

hora, e proceder a reavaliação do paciente ao longo das 6 primeiras horas (ILAS, 

Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

Em pacientes com disfunção clínica aparente, mas com quadro clínico 

sugestivo de outros processos infecciosos atípicos, a equipe médica poderá optar 

por seguir fluxo específico de atendimento que leve em consideração peculiaridades 

do atendimento a esses pacientes (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 

2018). 

Em pacientes sem disfunção clínica aparente, deve-se levar em conta o 

quadro clínico, em pacientes sem disfunção clínica aparente e com baixo risco de se 

tratar de sepse, o médico pode decidir por outro fluxo de atendimento. Nesses 

casos, pode-se optar por investigação diagnóstica simplificada e observação clínica 

antes da administração de antimicrobianos da primeira hora (ILAS, Instituto Latino 

Americano de Sepse, 2018). 

Em pacientes para os quais já exista definição de cuidados de fim de vida, o 

protocolo deve ser descontinuado, e o paciente deve receber tratamento pertinente a 

sua situação clínica, incluindo eventualmente alguns dos componentes do pacote de 

tratamento (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

Segundo o ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018, após 

identificação do paciente com suspeita de sepse os seguintes passos devem ser 

cumpridos:  
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1- Registre o diagnóstico no prontuário ou na folha específica de triagem do 

protocolo institucional; 

2- Todos os pacientes com protocolos de sepse abertos devem ter seu 

atendimento priorizado com o objetivo de otimizar a coleta de exames, o 

início de antibioticoterapia e a ressuscitação hemodinâmica;  

3- Realize anamnese e exame físico dirigidos, com atenção especial aos 

sinais clínicos de disfunção orgânica;  

4- Pacientes com disfunção orgânica grave e/ou choque devem ser alocados 

em leitos de terapia intensiva assim que possível, a fim de garantir o 

suporte clínico necessário. Caso não seja possível a alocação em leito de 

terapia intensiva, deve-se garantir o atendimento do paciente de maneira 

integral, independente do setor em que o mesmo se encontre;  

5- A ficha do protocolo de sepse deve acompanhar o paciente durante todo o 

atendimento de tratamento das 6 primeiras horas, a fim de facilitar a 

comunicação nos pontos de transição entre as equipes de diferentes 

turnos ou setores e resolver pendências existentes para o atendimento. 

 

“Recomendamos que os hospitais e os sistemas hospitalares tenham um 

programa de melhoria do desempenho para a sepse, incluindo a triagem de sepse 

para pacientes com doença aguda grave e alto risco” (RHODES, 2018, p.494). 

É de suma importância a realização da triagem adequada do paciente, no 

caso do paciente séptico será possível a identificação de sinais e sintomas 

sugestivos de sepse, que deve ser imediatamente comunicado a equipe médica, 

para uma avaliação criteriosa e precisa do caso iniciando assim o melhor 

tratamento, evitando a evolução do quadro e diminuindo o risco de óbito. 

 

2.1.7 Tratamento 

 

2.1.7.1 Pacote de 1 hora 

 

Para todos os pacientes em que optou-se por dar seguimento ao protocolo, o 

pacote de 1 hora deve ser executado. O mesmo é composto dos seguintes itens:  
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1- Coleta de exames laboratoriais para a pesquisa de disfunções orgânicas: 

gasometria e lactato arterial, hemograma completo, creatinina, bilirrubina e 

coagulograma (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

2- Coleta de lactato arterial o mais rapidamente possível, dentro da primeira 

hora, que deve ser imediatamente encaminhado ao laboratório, a fim de 

evitar resultados falsos positivos. O objetivo é ter resultado deste exame 

em 30 minutos (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

3- Coleta de duas hemoculturas de sítios distintos em até uma hora, e 

culturas de todos os outros sítios pertinentes (aspirado traqueal, líquor, 

urocultura) antes da administração do antimicrobiano. Caso não seja 

possível a coleta destes exames antes da primeira dose, a administração 

de antimicrobianos não deverá ser postergada (ILAS, Instituto Latino 

Americano de Sepse, 2018). 

Recomendamos que sejam obtidas culturas microbiológicas adequadas de 
rotina (incluindo sangue) antes de iniciar a terapia antimicrobiana em 
pacientes com suspeita de sepse ou choque séptico, se isso não resultar 
em atraso substancial no início dos antimicrobianos (RHODES, 2018, 
p.494). 
 

4- Prescrição e administração de antimicrobianos de amplo espectro para a 

situação clínica, por via endovenosa, visando o foco suspeito, dentro da 

primeira hora da identificação da sepse. A utilização de antimicrobianos 

deve seguir a orientação do serviço de controle de infecção hospitalar da 

instituição, que deverá definir com o corpo clínico local as recomendações 

para o tratamento empírico conforme o foco de infecção identificado e a 

característica da infecção, comunitária ou associada à assistência a saúde 

(ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

Recomendamos que a administração de antimicrobianos intravenosa seja 
iniciada o mais rápido possível após o reconhecimento e dentro de uma 
hora para sepse e choque séptico (recomendação forte, qualidade 
moderada de evidência, grau aplicável a ambas as condições) (RHODES, 
2018, p.495). 

 
Recomendamos uma terapia empírica de amplo espectro com um ou mais 
antimicrobianos para pacientes com sepse ou choque séptico para cobrir 
todos os possíveis agentes patogênicos (incluindo cobertura bacteriana e 
potencialmente fúngica ou viral) (recomendação forte, qualidade moderada 
de evidência) (RHODES, 2018, p.496). 

 

5- Princípios de farmacocinética e farmacodinâmica devem ser seguidos por 

todas as instituições. Todas as recomendações visando otimização da 



28 
 

terapia antimicrobiana devem ser feitas com auxílio do farmacêutico e da 

enfermagem e estarem amplamente disponíveis para todos os 

profissionais. As principais recomendações estão listadas abaixo. 

 Utilizar dose máxima para o foco suspeito ou confirmado, com dose 

de ataque nos casos pertinentes, sem ajustes para a função renal 

ou hepática. As doses devem ser plenas visando otimização da 

redução da carga bacteriana ou fúngica. Embora seja discutível, 

pode-se manter doses sem ajuste para função renal pelas primeiras 

24 horas. 

 Atentar para a dilução adequada de forma a evitar incompatibilidade 

e concentração excessiva. Utilizar a infusão estendida de 

antibióticos betalactâmicos como piperacilina-tazobactam e 

meropenem, com exceção da primeira dose, que deve ser 

administrada, em bolus, o mais rápido possível. 

 Utilizar terapia combinada, com duas ou três drogas, quando existir 

suspeita de infecção por agentes multidrogas resistentes. 

Considerar o uso de diferentes classes de antibióticos, para um 

mesmo agente, em pacientes com choque séptico.  

 Restringir o espectro antimicrobiano quando o patógeno for 

identificado e a sensibilidade conhecida; terapia combinada pode 

ser de-escalonada conforme evidência de resposta clínica ou 

resolução da infecção (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 

2018). 

 

Recomendamos que as estratégias de dosagem de antimicrobianos sejam 
otimizadas com base em princípios farmacocinéticos/farmacodinâmicos 
aceitos e propriedades farmacológicas específicas em pacientes com sepse 

ou choque séptico (RHODES, 2018, p.498). 
 

6- Para pacientes hipotensos (PAS< 90mmHg, PAM <65mmHg ou, 

eventualmente, redução da PAS em 40mmHg da pressão habitual) ou com 

sinais de hipoperfusão, entre hiperlactatemia inicial, deve ser iniciada 

ressuscitação volêmica com infusão imediata de 30 mL/kg de cristaloides 

dentro da 1ª hora do diagnóstico da detecção dos sinais de hipoperfusão. 

Embora não sejam considerados como parte do pacote de resuscitação, 
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sinais de hipoperfusão podem incluir oligúria, presença de livedo, tempo 

de enchimento capilar lentificado e alteração do nível de consciência. 

Coloides proteicos, albumina ou soro albuminado, pode fazer parte dessa 

reposição inicial. Esse volume deve ser infundido o mais rápido possível, 

considerando-se as condições clínicas de cada paciente. Pacientes 

cardiopatas podem necessitar redução na velocidade de infusão, conforme 

a presença ou não de disfunção diastólica ou sistólica. Nos casos em que 

foi optado por não realizar reposição volêmica, parcial ou integralmente, 

esta decisão deve estar adequadamente registrada no prontuário. Nesses 

pacientes, o uso de vasopressores para garantir pressão de perfusão 

adequada necessita ser avaliado (ILAS, Instituto Latino Americano de 

Sepse, 2018). 

 
“Recomendamos que se aplique uma técnica de desafio fluido onde a 

administração de fluidos continue, desde que os fatores hemodinâmicos continuem a 

melhorar“ (RHODES, 2018, p.504). 

 

7- Uso de vasopressores para pacientes que permaneçam com pressão 

arterial média (PAM) abaixo de 65 (após a infusão de volume inicial), 

sendo a noradrenalina a droga de primeira escolha. Não se deve tolerar 

pressões abaixo de 65 mmHg por períodos superiores a 30-40 minutos. 

Por isso, o vasopressor deve ser iniciado dentro da primeira hora nos 

pacientes em que ele está indicado. Em casos de hipotensão ameaçadora 

a vida, pode-se iniciar o vasopressor mesmo antes ou durante a reposição 

volêmica. É fundamental garantir pressão de perfusão enquanto se 

continua a reposição volêmica. Assim, o vasopressor pode ser iniciado em 

veia periférica, enquanto se providencia o acesso venoso central. O uso 

de outros vasopressores pode ser necessário. Dentre os disponíveis, a 

recomendação é o uso de vasopressina, com intuito de desmame de 

noradrenalina ou como estratégia poupadora de catecolaminas, ou a 

adrenalina, preferível em pacientes que se apresentem com débito 

cardíaco reduzido. A dobutamina pode ser utilizada quando existe sinais 

clínicos de hipoperfusão tecidual, como livedo, oligúria, tempo de 
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enchimento capilar lentificado, baixa saturação venosa central ou lactato 

aumentado (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

 

”Se iniciado, a dose de vasopressor deve ser titulada para um desfecho que 

reflita a perfusão e o agente reduzido ou descontinuado em face da piora da 

hipotensão ou arritmias” (RHODES, 2018, p.506). 

 

8- Nos pacientes com lactato alterado acima de duas vezes o valor de 

referência, a meta terapêutica é o clareamento do mesmo. Assim, como 

um complemento ao pacote de 1 hora, dentro de 2 a 4 horas após o início 

da ressuscitação volêmica, novas dosagens devem ser solicitadas. Nem 

sempre se obtem a normalização do lactato, haja vista existirem outras 

causas para a hiperlactatemia que não a hipoperfusão tecidual. A busca 

pela normalização deve ser feita cuidadosamente, sob risco de 

intervenções terapêuticas desnecessárias, e potencialmente deletérias. A 

hiperlactatemia residual isolada, sem outros sinais clínicos de 

hipoperfusão ou má evolução, não necessariamente precisa ser tratada 

(ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

 

2.1.7.2 Reavaliação das 6 horas 

 

A reavaliação das 6 horas deve ser realizada em pacientes que se 

apresentem com choque séptico, hiperlactatemia ou sinais clínicos de hipoperfusão 

tecidual (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

A continuidade do cuidado é importante, por isso entende-se que durante as 

seis primeiras horas o paciente deve ser reavaliado periodicamente. Para isso é 

importante o registro da reavaliação do status volêmico e da perfusão tecidual. 

1- Reavaliação da continuidade da ressuscitação volêmica, por meio de 

marcadores do estado volêmico ou de parâmetros perfusionais. 

2- Pacientes com sinais de hipoperfusão e com níveis de hemoglobina 

abaixo de 7 mg/dL devem receber transfusão o mais rapidamente 

possível. 

3- Idealmente, os pacientes com choque séptico devem ser monitorados com 

pressão arterial invasiva, enquanto estiverem em uso de vasopressor. A 
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aferição por manguito não é fidedigna nessa situação, mas pode ser 

utilizada nos locais onde a monitorização invasiva não está disponível.  

4- Pacientes sépticos podem se apresentar hipertensos, principalmente se já 

portadores de hipertensão arterial sistêmica. Nesses casos, a redução da 

pós-carga pode ser necessária para o restabelecimento da adequada 

oferta de oxigênio. Não se deve usar medicações de efeito prolongado, 

pois esses pacientes podem rapidamente evoluir com hipotensão. Assim, 

vasodilatadores endovenosos, como nitroglicerina ou nitroprussiatos são 

as drogas de escolha (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

  

2.1.7.3 Uso de corticoides 

 

A utilização de coriticóides é recomendada para pacientes com choque 

séptico refratário, aqueles em que não se consegue manter a pressão arterial alvo, a 

despeito da ressuscitação volêmica adequada e do uso de vasopressores. Frente 

aos resultados do recente estudo adrenal, é também possível que os demais 

pacientes com choque tenham benefícios, em termos de redução de tempo de 

ventilação mecânica e de tempo de internação em UTI. Assim, a utilização deve ser 

individualizada. A droga recomendada é a hidrocortisona na dose de 50 mg a cada 6 

horas (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

 
Não sugerimos o uso de hidrocortisona intravenosa para tratar pacientes de 
choque séptico se a ressuscitação e a terapia vasopressora adequadas 
forem capazes de restaurar a estabilidade hemodinâmica. Se isso não for 
possível, sugerimos hidrocortisona intravenosa a uma dose de 200 mg por 
dia (recomendação fraca, baixa qualidade de evidência) (RHODES, 2018, 
p.508). 

 

 

2.1.7.4 Ventilação mecânica 

 

A intubação orotraqueal não deve ser postergada, em pacientes sépticos, 

com insuficiência respiratória aguda e sugestiva hipoperfusão tecidual (ILAS, 

Instituto Latino Americano de Sepse, 2018).  

Os pacientes que necessitarem de ventilação mecânica devem ser mantidos 

em estratégia de ventilação mecânica protetora, pelo risco de desenvolvimento de 

síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). A estratégia protetora inclui a 
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utilização de baixos volumes correntes (6 mL/kg de peso ideal) e a limitação da 

pressão de platô abaixo de 30 cmH2O. A fração inspirada de oxigênio deve ser 

suficiente para manter uma PaO2 entre 70 - 90 mmHg. Deve-se objetivar também 

uma pressão de distensão (driving pressure, pressão de platô - peep) menor que 15 

cmH2O, sempre que possível (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

Para pacientes com diagnóstico de SDRA há menos de 48 horas, com 

relação PaO2/ FiO2 menor que 150 e FiO2 de 60% ou mais, a utilização de posição 

de prona é recomendada, para unidades que contem com equipe treinada na 

técnica. Manobras de recrutamento estão associadas a maior mortalidade e devem 

ser evitadas (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

 

“Recomendamos que a sedação contínua ou intermitente seja minimizada em 

pacientes com sepse mecanicamente ventilados, visando desfechos específicos de 

titulação” (RHODES, 2018, p.515). 

 

2.1.7.5 Uso do bicarbonato 

 

Não é indicado o uso de bicarbonato nem casos de acidose lática em 

pacientes com pH >7,15, pois o tratamento dessa acidose é o restabelecimento da 

adequada perfusão. Nos pacientes com pH abaixo desse valor esta terapia pode ser 

avaliada como medida de salvamento (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 

2018). 

Sugerimos contra o uso de terapia com bicarbonato de sódio para melhorar 
a hemodinâmica ou para reduzir os requisitos de vasopressores em 
pacientes com acidemia láctica induzida por hipoperfusão com pH ≥ 7,15 
(recomendação fraca, qualidade moderada de evidência) (RHODES, 2018, 
p.518).  

 

2.1.7.6 Controle glicêmico 

 

Os pacientes na fase aguda de sepse, frequentemente apresentam  

hiperglicemia, secundária a resposta endocrino-metabólica ao trauma. O controle 

adequado da glicemia é recomendado por meio da utilização de protocolos 

específicos, visando uma meta abaixo de 180 mg/dL, evitando episódios de 

hipoglicemia e variações abruptas (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 

2018). 
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Recomendamos que os valores de glicose no sangue sejam monitorados a 
cada 1 a 2 horas, até que os valores de glicose e a taxa de infusão de 
insulina sejam estáveis, então a cada 4 horas em pacientes que recebem 
infusões de insulina (RHODES, 2018, p.516). 

 

2.1.7.7 Terapia renal de substituição  

 

Não existe recomendação para o início precoce de terapia renal substituta, 

individualizando cada caso, conforme discussão com equipe especialista. Da mesma 

maneira, não existe recomendação para hemodiálise intermitente ou modalidades 

contínuas, reservando estes métodos para pacientes com instabilidade 

hemodinâmica grave (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

 

2.1.8 A Enfermagem no Contexto da Sepse 

 

A identificação precoce da sepse é o passo mais importante para aumentar os 

efeitos positivos do melhor tratamento. Para isso, é necessário adotar estratégias 

hospitalares abrangentes de triagem que permitam identificação dos pacientes 

hospitalizados com sepse na fase inicial da doença. 

O enfermeiro é o profissional de saúde mais próximo do paciente, estando em 

uma posição privilegiada para identificar precocemente os sinais de sepse e prevenir 

que esta evolua para uma condição ainda mais grave como a sepse grave ou o 

choque séptico. Para isso, o enfermeiro deve possuir o conhecimento necessário 

para uma avaliação crítica das condições do paciente, detectando a presença de 

sinais e sintomas sugestivos de sepse e comunicando à equipe médica, para o início 

do tratamento apropriado (SANTOS, 2018). 

O enfermeiro pode se tornar um multiplicador de conhecimentos para a 

equipe multiprofissional e contribuir para a implantação de protocolos e condutas, 

baseado em evidencias cientificas, para que as ações sejam realizadas de maneira 

uniforme (VIANA; MACHADO; SOUZA, 2017, p. 54). 

Sabe-se das dificuldades encontradas pelo enfermeiro das instituições de 

saúde brasileiras para implantar, corretamente e de maneira sistemática, os 

protocolos de otimização precoce, guiados por metas para sepse, como descrito nas 

diretrizes internacionais. Porém, e de extrema importância que o mesmo não meça 

esforços para que isso aconteça, já que estes esforços poderão trazer melhores 
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práticas associadas a bons resultados prognósticos (VIANA; MACHADO; SOUZA, 

2017, p. 54).  

O enfermeiro pode lançar mão de meios para garantir a aderência e 

implantação adequada e correta de medidas para identificar e tratar precocemente a 

sepse. Podem ser utilizados protocolos e check lists destinados ao reconhecimento 

e tratamento da sepse, que contribuirão para um cuidado contínuo e mais seguro 

(VIANA; MACHADO; SOUZA, 2017, p. 54). 

No que diz respeito à abordagem inicial da sepse pela equipe de 

enfermagem, é importante ressaltar que a mesma deve estar atenta às 

manifestações clínicas de hipoperfusão, tais como: rebaixamento do nível de 

consciência, queda do debito urinário, queda da pressão arterial e diminuição da 

oxigenação. Além disso, a avaliação de parâmetros hemodinâmicos como 

frequência cardíaca, pressão arterial, debito cardíaco, PVC, ScvO2 e coleta de 

exames, entre os quais a gasometria arterial, são atribuições do enfermeiro. Essas 

ações são de extrema importância para auxiliar o medico nas medidas terapêuticas 

a serem instituídas (VIANA; MACHADO; SOUZA, 2017, p. 54 - 55). 

Além das atribuições já expostas, medidas como punção de acesso venoso 

calibroso para assegurar a reposição volêmica agressiva, medida de debito urinário, 

seja por meio de sondas ou outros dispositivos, coleta de gasometria arterial com 

lactato, culturas e outros exames, são de responsabilidade do enfermeiro, 

reforçando ainda mais o seu valor no cenário da sepse (VIANA; MACHADO; SOUZA, 

2017, p. 55). 

O enfermeiro deve atentar-se para a necessidade do inicio precoce da infusão 

de drogas vasoativas no paciente que apresenta hipotensão arterial, mesmo durante 

a ressuscitação volêmica. Outra atribuição importante da equipe de enfermagem e a 

administração rápida do antibiótico prescrito, após a coleta das culturas, pois 

existem evidências científicas de que o aumento da mortalidade pode estar 

relacionado ao atraso na administração do antibiótico (VIANA; MACHADO; SOUZA, 

2017, p. 55). 

O enfermeiro deve planejar a assistência de enfermagem, de acordo com as 

necessidades de cada paciente. Nesse cenário, a atualização e a competência do 

enfermeiro tornam-se obrigatórias quando a finalidade e garantir um cuidado de 

enfermagem de qualidade (VIANA; MACHADO; SOUZA, 2017, p. 56). 
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No que diz respeito ao paciente séptico, o numero de necessidades humanas 

afetadas é muito grande, com isso, os cuidados de Enfermagem tornam-se 

imprescindíveis. Para tanto, é preciso sistematizar essa assistência, uma vez que 

essas ações garantirão qualidade, organização e eficiência nos cuidados prestados 

(VIANA; MACHADO; SOUZA, 2017, p. 56). 

Sendo a sepse reconhecida como um problema da saúde mundial, com alto 

impacto nos índices de hospitalização e mortalidade nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs), e sabendo que o enfermeiro exerce um valioso papel nesse 

contexto, por ser o responsável pelo cuidado direto ao paciente, percebe-se que é 

de grande importância o conhecimento prático e científico do mesmo quanto à 

sepse, garantindo assim uma melhor qualidade da assistência, auxiliando na 

redução da mortalidade, e consequentemente seu impacto econômico e social. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quanti-qualitativa, isto é, a 

natureza da pesquisa possui dois métodos: Qualitativa e Quantitativa. 

Qualitativa 

“Preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo 

a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre 

investigações, hábitos, atitudes, tendências, comportamentos etc” (MARCONI; 

LAKATOS, 2011, p.269). 

Quantitativa 

Para Richardson et al. apud Marconi e Lakatos (2011, p.269): 

 
“Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, 
às mais complexas como coeficiente de correlação, análise de regressão 
etc”. 

 

No método quantitativo as amostras realizadas pelos pesquisadores são 

amplas de informações numéricas, enquanto no qualitativo as amostras são 

reduzidas, os instrumentos de coletas não são estruturados e o conteúdo dos dados 

analisados abrange o psicossocial (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Estatística Descritiva 

Os procedimentos estatísticos permitem que o pesquisador resuma, 
organize, interprete e comunique a informação numérica. As estatísticas são 
classificadas como descritivas ou inferências. A estatística descritiva é 
usada para descrever e sintetizar os dados. As médias e porcentagens são 
exemplos de estatística descritiva. Quando esses índices são calculados 
com os dados de uma população são denominados parâmetros. Um índice 
descritivo de uma amostra é uma estatística. A maior parte das questões 
científicas é sobre parâmetros; os pesquisadores fazem cálculos estatísticos 
para estimá-los (POLIT, et al, 2004 pg 312, 313). 

 

2.2.2 População 

 

A população inicial era 24 colaboradores, porém uma das participantes não 

entregou o questionário, sendo excluída da amostra, e houve também uma mudança 

no quadro de funcionários e redução de equipe, sendo que uma das coordenadoras 

da UTI foi retirada do cargo permanecendo apenas uma coordenadora. A população 
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fica então composta por 22 profissionais enfermeiros, sendo eles: 1 enfermeiro 

coordenador da emergência e 8 enfermeiros assistenciais na triagem e emergência, 

1 enfermeiro coordenador da clínica médica e cirúrgica e 4 enfermeiros assistenciais 

na clínica médica e cirúrgica, 1 enfermeiro coordenador para as Unidades de 

Terapia Intensiva (UTIs) e 8 enfermeiros assistenciais nas UTIs. 

Então a respectiva pesquisa passa a ter uma amostra para análise dos dados 

de 22 colaboradores supracitados. 

 

2.2.3 Local da Pesquisa 

 

O local de estudo trata-se de um hospital de médio porte com 134 leitos 

credenciados, de abrangência regional localizado no meio oeste de Santa Catarina, 

município de Caçador, com atendimento geral, conta com vários setores sendo 

estes: laboratório, emergência, hemodinâmica, clínica médica e cirúrgica, 

maternidade, pediatria, centro cirúrgico, central de materiais esterilizados CME, e 

duas Unidades de Terapia intensiva, sendo referencia para neurocirurgia e 

traumatologia e hemodinâmica em fase de credenciamento.  

Atualmente conta com o setor de emergência com estrutura física reformada, 

locado no segundo andar do prédio, com leitos de observação e 3 (três) leitos para 

emergência com suporte ventilatório e monitorização contínua, funcionando 24 horas 

em livre demanda. 

Setor da clínica médica e cirúrgica ainda com estrutura antiga, locado no 

terceiro e quarto andar do prédio, contando com 18 leitos para clínica médica, e 36 

leitos para clínica cirúrgica, conta ainda com 10 leitos convênios e particulares que 

são utilizados tanto para clínica médica quanto para a cirúrgica, e ainda com mais 2 

leitos de isolamento utilizados para ambas as clínicas, funcionando 24 horas. 

Conta também com 2 (duas) Unidades de Terapia Intensiva, locadas no 

quinto andar do prédio, ambas com 10 leitos, sendo uma com estrutura física 

reformada e outra com estrutura física antiga, funcionando 24 horas. 

 

2.2.4 Aspectos Éticos 

 

O Projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), atendendo a 
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resolução nº466 de 12 de Dezembro de 2012, sob número de protocolo: 

02989418.3.0000.5593. 

 

2.2.5 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados aconteceu em março e abril de 2019 em que o pesquisador 

foi até a unidade hospitalar e abordou os sujeitos de forma individual e em local que 

permitiu manter o sigilo das informações. 

Primeiramente o pesquisador realizou uma conversa individual com o 

profissional enfermeiro, sujeito de estudo, onde são explicandos os objetivos da 

pesquisa. Após é entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

em duas vias, uma ficando com o sujeito da pesquisa e outra via com o pesquisador. 

Em seguida é entregue o questionário composto por perguntas abertas e 

fechadas (APÊNDICE A) em que constam perguntas a respeito de gênero, faixa 

etária, categorização profissional, e conhecimento sobre sepse. O questionário é 

recolhido pelo pesquisador logo após o preenchimento individual, evitando assim, 

possíveis respostas burladas. 

 

2.2.6 Análise dos Dados, Resultados e Discussões 

 

Para a presente pesquisa foi obtido um total da amostra 22 questionários 

respondidos e entregues, totalizando 92% da amostra inicial, conforme justificado 

anteriormente teremos uma amostra para tabulação dos dados de 22 questionários 

que serão apresentados em formato de 100%, utilizados gráficos e tabelas a seguir.   
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Gráfico 1 - Relação gênero dos profissionais pesquisados 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Ao analisar o gráfico constata-se que 92 % dos participantes, ou seja, 20 

sujeitos são do gênero feminino e apenas 8% dos participantes, 2 sujeitos são do 

gênero masculino. 

Tradicionalmente o papel de enfermeira é exercido por mulheres, isso perdura 

desde os tempos de Florence Nightingale (1820-1910), que se rebelou contra o 

papel convencional para as mulheres, decidindo dedicar-se à caridade. Sendo 

considerada a fundadora da profissão. 

A enfermagem é uma ação, ou uma atividade realizada predominantemente 

por mulheres que precisam dela para reproduzir a sua própria existência e utilizam 

um saber advindo de outras ciências e de uma síntese produzida por ela própria 

para apreender o objeto da saúde naquilo que diz respeito ao seu campo específico, 

o cuidado de enfermagem, visualizando o produto final, atender às necessidades 

sociais, ou seja, a promoção da saúde, prevenção de doenças e a recuperação do 

indivíduo, ou o controle da população (RODRIGUES, 2019). 

A maioria dos profissionais de enfermagem é do sexo feminino, os quais 

correspondem a 87,24% dos profissionais do Brasil, já os do sexo masculino 

correspondem a 12,76% (COFEN, 2019). 

 

92% 

8% 

Feminino

Masculino
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Gráfico 2 - Idade dos profissionais pesquisados 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Ao analisar o gráfico observa-se que a idade dos profissionais enfermeiros 

menores de 25 anos caracterizam 24% (5 sujeitos), 26 a 30 anos 28% (6 sujeitos), 

31 a 35 anos 14% (3 sujeitos), 36 a 40 anos 28% (6 sujeitos), 41 a 45 anos 5% (1 

sujeito). 

O gráfico mostra que a maioria dos colaboradores entrevistados faz parte da 

faixa etária jovem com plena disposição para o trabalho, e com maior capacidade de 

aprendizado rápido. 

Os profissionais de enfermagem concentram-se na faixa etária de 26 a 55 

anos, sendo que a grande maioria está na faixa de 26 a 35 anos, representando 

35,98% do total dos profissionais de enfermagem do Brasil (COFEN, 2019). 
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Gráfico 3 – Setor de trabalho 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Ao analisar o gráfico observa-se que 41% (9 sujeitos) dos pesquisados atuam 

no setor de emergência, 18% (4 sujeitos) na clínica médica/cirúrgica e 41% (9 

sujeitos) nas UTIs. 

Ao atuar no setor de cuidados emergenciais, o enfermeiro deve manter o 

domínio do que está acontecendo e ter consciência do que está fazendo e o que 

está delegando. Os aspectos éticos e legais devem ser considerados  importantes e 

extremamente transparentes, assim como recomenda o Código de Ética de 

Enfermagem e a Lei 7.498 de 25 de Junho de 1986 (CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM) que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de 

enfermagem; cabendo privativamente ao enfermeiro, dentre outras funções: 

planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de 

enfermagem (ROCHA, 2019). 

Clínica médica é um setor hospitalar onde acontece o atendimento integral do 

indivíduo acima de 12 anos de idade que se encontra em estado crítico ou semi-

crítico, que não são provenientes de tratamento cirúrgico e ainda àqueles que estão 

hemodinamicamente estáveis, neste setor é prestada assistência integral de 

enfermagem aos pacientes de média complexidade. 

O setor de clínica cirúrgica tem por especificidade o atendimento ao paciente 

cirúrgico de ambos os sexos, no pré e pós-operatório, nas especialidades cirurgia 

geral, urológica, ortopédica, ginecológica, neurológica e oncológica (UFGD, 2019).  

41% 

18% 

41% 

Emergência

Clinica Médica/ cirúrgica
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A Unidade de Terapia Intensiva é um setor hospitalar onde se encontram 

pacientes graves, necessitando de tecnologia de ponta e cuidados especializados 24 

horas, dirigidas não apenas para os problemas de ordem fisiopatológica, mas 

também para assuntos psicossociais e familiares que estão integrados com a 

doença física (FERNANDES, 2019). 

 

Gráfico 4 – Curso de especialização na área de atuação 

 
Fonte: Zago, 2019.  

Ao observar o gráfico percebe-se que apenas 23% caracterizando 5 

profissionais enfermeiros tem especializações na área em que atuam, os outros 77% 

caracterizando 17 profissionais não possuem nenhuma especialização na área de 

atuação. 

O conhecimento traz a certeza de que a forma como estão agindo, é a correta 

e mais adequada. Ele embasa habilidades e confere domínio para agir de forma 

cientificamente consensual. Confere a segurança na tomada de decisões, tanto com 

relação ao paciente quanto com a equipe ou, ainda, em relação às atividades 

administrativas da própria unidade. Parece ser a condição necessária para que 

tenham iniciativa para assumir condutas e atitudes (DOMINGUES, 2019). 
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Gráfico 5 – Tempo de atuação no setor 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Analisando o gráfico percebe-se que 63% (15 sujeitos) dos profissionais 

pesquisados atuam a menos de um ano no setor, 25% (6 sujeitos) atuam entre 1 e 3 

anos no setor, 8 % (2 sujeitos) atuam entre 3 e 5 anos no setor, e apenas 4% (1 

sujeito) atua a mais de 10 anos no mesmo setor. 

Os dados apresentados no gráfico nos mostram que a grande maioria dos 

profissionais pesquisados está atuando no determinado setor a menos de um ano, 

isso significa que por algum motivo a rotatividade de profissionais é elevada. 

A rotatividade no quadro de trabalhadores de saúde dentro do hospital 

representa um grande problema enfrentado pelos gerentes de enfermagem e 

implica, significativamente, na qualidade do cuidado e também nos custos para a 

organização. A perda de profissionais experientes afeta o nível de cuidado prestado 

e aumenta o investimento necessário à admissão de um novo trabalhador 

(NOMURA, 2019). 

Nos últimos quarenta anos, pesquisadores têm se dedicado a estudar os 

fatores responsáveis pela satisfação profissional e a rotatividade entre enfermeiras. 

Muitos trabalhos destacam o impacto das características demográficas, as atitudes e 

percepções individuais e as variáveis organizacionais. Esses autores descrevem que 

a satisfação profissional, em suas várias definições, vem sendo considerada 

importante componente da permanência da equipe de enfermagem (NOMURA, 

2019). 
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Outro fator, encontrado na literatura como predisponente à insatisfação, é o 

estresse no ambiente hospitalar, que contribui para o burnout, que é a síndrome da 

exaustão emocional. Essa síndrome pode acometer profissionais que trabalham em 

contato direto com pessoas e é considerado fator significativo para a rotatividade. 

Além disso, resultam em faltas, licenças e baixa produtividade (NOMURA, 2019). 

 

Gráfico 6 – Turno de trabalho 

 
Fonte: Zago, 2019. 

O gráfico mostra que 79% caracterizando 12 profissionais pesquisados 

trabalham no período diurno, e que 21% dos profissionais caracterizando 10 

profissionais trabalham no período noturno. 

O termo diurno é utilizado para designar o que acorre durante o dia, ou seja, 

entre o nascer e o pôr do sol. O período de tempo diurno pode ainda ser subdividido 

em duas partes: diurno matutino, que normalmente vai entre as 06h e as12h, e o 

diurno vespertino marcado entre as 13h e às 18h, no Brasil. Termo Noturno é o que 

se faz a noite, ou seja, entre o pôr do sol e o nascer do sol.  

Na área da saúde, em especial na enfermagem, uma das formas de organizar 

o trabalho foi implantar o trabalho noturno com o intuito de prestar cuidado 

ininterrupto e atender a demanda da população pelos serviços de saúde. Este turno 

de trabalho não é uma invenção da era industrial uma vez que já existia desde que 

os homens se organizaram em cidades e estados.  Porém, a preocupação com o 

79% 

21% 

Diurno

Noturno
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trabalho noturno é tema atual e, cada vez mais, vem sendo estudado por 

pesquisadores de diversas áreas (SILVA, 2019). 

As consequências da realização do trabalho no período noturno na saúde do 

trabalhador manifestam-se como alterações do equilíbrio biológico, dos hábitos 

alimentares e do sono, na perda de atenção, na acumulação de erros, no estado de 

animo e na vida familiar e social. Essa particularidade requer atenção dos 

profissionais que têm a responsabilidade de dimensionar os recursos humanos em 

relação às atividades de enfermagem (SILVA, 2019). 

O processo de trabalho do enfermeiro no período noturno possibilita, em 

muitas situações, atuar com autonomia, o que pode ser um fator que contribui para a 

satisfação no trabalho. Por outro lado, no que tange às normas organizacionais, a 

dificuldade em participar de espaços promovidos pela instituição no período diurno 

pode ser considerada desgastante e angustiante para o trabalhador do noturno, o 

que pode favorecer a insatisfação com relação a esse componente do trabalho 

(SILVA, 2019). 

 

Gráfico 7 – Profissionais que ouviram falar sobre sepse 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Ao observar o gráfico conclui-se que 100% dos colaboradores pesquisados já 

ouviram falar em sepse. 

A sepse é uma complicação potencialmente fatal de uma infecção 

(considerada uma das doenças fatais mais comumente encontradas em todo 

100% 

Sim
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mundo), chegando a vitimar de 20 a 30 milhões de pessoas. Apesar disso, é uma 

enfermidade pouco conhecida pelos profissionais da saúde e leigos (ALVES, 2019). 

Na questão número 07, foi questionado ainda: conceitue sepse. Obteve-se 

entre as respostas:  

 

Tabela 1 – Respostas da questão 07 

Profissional Respostas obtidas 

Colaborador 01 Infecção generalizada. 

Colaborador 02 Infecção generalizada. 

Colaborador 03 Infecção generalizada. 

Colaborador 04 Infecção generalizada. 

Colaborador 05 Infecção generalizada na corrente sanguínea. 

Colaborador 06 Infecção grave que podem ser fatais. 

Colaborador 07 Sintomas graves no paciente causado por uma infecção, 

infecção generalizada. 

Colaborador 08 Situação de infecção em que os órgãos vitais do paciente 

ficam comprometidos, causados por bactérias resistentes a 

antibióticos. 

Colaborador 09 Sepse é uma infecção generalizada que compromete o 

individuo hemodinamicamente. 

Colaborador 10 Infecção generalizada que ocorre devido algum tipo de 

infeção que se não tratada pode piorar o caso e virar uma 

sepse. Devido também ao quadro de imunidade baixa. 

Colaborador 11 Sepse é conjunto de manifestações graves em todo o 

organismo produzidos por uma infecção. 

Colaborador 12 É um conjunto de manifestações graves em todo o 

organismo. Produzidas por uma infecção. 

Colaborador 13 É um conjunto de manifestações graves produzido por uma 

infecção em todo o organismo. 

Colaborador 14 Processo infeccioso que pode estar presente em vários 

sistemas de uma só vez, uma infecção sistêmica – 

generalizada acomete mais gravemente o doente por 

abranger de forma mais ampla o organismo. 
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Colaborador 15 Infecção sistêmica ou infecção generalizada com alguns 

sinais e sintomas específicos, hipotensão, taquicardia, 

hipertermia, dispneia, rebaixamento do nível de consciência.  

Colaborador 16 Infecção sistêmica levando a hipotensão.  

Colaborador 17 É uma síndrome que ocorre nos pacientes com infecção 

grave, caracterizado por um intenso estágio inflamatório em 

todo o organismo.  

Colaborador 18 Quadro de infecção grave, caracterizado pelos principais 

sinais e sintomas: febre, taquicardia, hipotensão arterial, 

podendo evoluir a falência de múltiplos órgãos e até mesmo 

a morte. 

Colaborador 19 Conjunto de manifestações graves em todo o organismo, 

produzidas inicialmente por uma infecção. 

Colaborador 20 Infecção com inicio focal e disseminando tornando-se 

generalizada. 

Colaborador 21 Não respondeu. 

Colaborador 22 Não respondeu. 

Fonte: Zago, 2019. 
 

A tabela acima mostra que a maioria dos sujeitos da pesquisa sabem o que é 

sepse, mas suas respostas são pobres em conteúdo demostrando que talvez não 

saibam a definição correta de sepse, consequentemente não conhecendo os termos 

e definições relacionados a ela.  

A sepse é uma síndrome complexa causada pela resposta inflamatória 

sistêmica descontrolada, de origem infecciosa, caracterizada por manifestações 

diversas, e que pode determinar a falência de um ou mais órgãos ou mesmo a morte 

(CARVALHO, 2019). 

Em busca da otimização ao tratamento do paciente séptico, cabe ao 

enfermeiro, como membro da equipe multidisciplinar, identificar o paciente com 

sepse, assim como aqueles com risco para o seu desenvolvimento (PEDROSO 

PENINCK, 2019). 

Lembrando que para que a identificação da sepse aconteça dando sequência 

ao cuidado, otimizando o trabalho e reduzindo a mortalidade, é necessário que aja 

conhecimento teórico sobre o assunto. 
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Gráfico 8 – Sepse pode ser causada por qualquer microrganismo 

 
Fonte: Zago, 2019. 

O gráfico mostra que 86% (19 sujeitos) dos colaboradores pesquisados 

responderam de forma corretamente a questão aplicada, fazendo-se assim saber 

que qualquer microrganismo pode causar sepse, os outros 14% (3 sujeitos) 

responderam incorretamente a questão. 

Qualquer agente etiológico pode causar sepse ou choque séptico tais como, 

bactérias, vírus, fungos, protozoários, dos quais as bactérias são as principais 

envolvidas nessas infecções (JUNIOR, 2019). 

Qualquer microrganismo pode causar sepse ou choque séptico, bactérias, 

vírus, protozoários, fungos, espiroquetas e riquétsias. Bactérias são os agentes 

etiológicos mais comuns (BONGARD; SUE, 2006, p.385). 

 

86% 
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Gráfico 9 – Resposta referente ao conceito SIRS  

 
Fonte: Zago, 2019. 

Ao analisar o gráfico observa-se que 18% dos pesquisados, caracterizando 4 

sujeitos, relacionaram corretamente o termo SIRS com sua definição, e 82% 

caracterizando 18 sujeitos, não relacionaram corretamente o termo SIRS e sua 

definição. 

SIRS – Síndrome da resposta inflamatória sistêmica 

Definição: Resposta inespecífica do organismo a vários tipos de agressores, 

tais como, infecção, pancreatite aguda, choque hemorrágico, entre outros 

(SCHECHTER; MARANGONI, 1998, p. 121). 

A resposta imune inata é responsável pelo processo inflamatório inicial na 

sepse. Ela é mediada pelos receptores de reconhecimento padrão, como os 

receptores Toll-like (TLR) e o CD14, que reconhecem os patógenos ou seus 

produtos, identificados como PAMPs (padrões moleculares associados a patógenos 

– pathogen-associated molecular patterns) (HENKIN, 2018). 

 

18% 

82% 
Relacionaram corretamente

Relacionaram errado
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Gráfico 10 - Resposta referente ao conceito sepse 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Analisando o gráfico acima conclui-se que 14% (3 sujeitos) dos pesquisados 

relacionaram corretamente o termo sepse com sua definição, e 86% (19 sujeitos), 

não relacionaram corretamente o termo sepse com sua definição. 

Sepse 

Definição: SIRS mais processo infeccioso confirmado ou suspeito, sem 

necessidade da identificação do agente infeccioso (VIANA; MACHADO; SOUZA, 2017, 

p. 13). 

A sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal 

causada por uma resposta de hospedeiro desregulada à infecção (RHODES, 2018). 

Sepse pode ser definida como presença de disfunção orgânica ameaçadora a 

vida em decorrência da resposta desregulada do organismo a presença de infecção, 

seja ela causada por bactérias, vírus, fungos, entre outros (MACHADO, 2019, p. 5). 

14% 

86% 

Relacionaram corretamente

Relacionaram errado
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Gráfico 11 - Resposta referente ao conceito sepse grave 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Ao analisar o gráfico observa-se que 45% dos pesquisados, caracterizando 

10 sujeitos, relacionaram corretamente o termo sepse grave com sua definição, e 

55% caracterizando 12 sujeitos, não relacionaram corretamente o termo sepse grave 

e sua definição. 

Sepse grave 

Definição: Sepse associada a disfunção orgânica, hipoperfusão ou 

hipotensão. (SCHECHTER; MARANGONI, 1998,p. 122). 

Hipoperfusão e anormalidades da perfusão podem incluir, mas não são 

limitadas a, acidose láctica, oligúria, e alterações agudas do nível de consciência. 

Hipotensão induzida por sepse é definida pela pressão arterial sistólica < 90 mmHg 

ou redução de 40 mmHg em pacientes previamente hipertensos, na ausência de 

outras causas (SCHECHTER; MARANGONI, 1998,p. 122). 

Segundo a Sepsis-3 o termo sepse grave não é mais recomendado, pois é 

difícil identificá-lo clinicamente e não ajuda a orientar as intervenções de tratamento 

clínico. Porém, o Centers for Medicare and Medicaid (CMS) ainda continua a apoiar 

a definição anterior da sepse e sepse grave (ALVES, 2019). 

45% 

55% 

Relacionaram corretamente

Relacionaram errado
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Gráfico 12 - Resposta referente ao conceito choque séptico 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Analisando o gráfico acima conclui-se que 36% (8 sujeitos) dos pesquisados 

relacionaram corretamente o termo choque séptico com sua definição, e 64% (14 

sujeitos), não relacionaram corretamente o termo choque séptico  com sua definição. 

Choque séptico 

Definição: Sepse com hipotensão, apesar de adequada ressuscitação hídrica, 

juntamente com anormalidades da perfusão (BARRETO; VIEIRA; PINHEIRO, 2006, 

p.288). 

Um ponto-chave na redução da mortalidade dos pacientes com sepse é a 

pronta identificação dos sinais e sintomas e o início precoce do tratamento, como 

sugere o guideline da Campanha de Sobrevivência à Sepse (Surviving Sepsis 

Campaing). Entretanto, para o diagnóstico precoce, é necessário que haja um 

consenso por parte dos profissionais de saúde acerca das definições de SIRS, 

sepse, sepse grave e choque séptico. Em 1992, as organizações Society of Critical 

Care Medicine (SCCM) e o American College of Chest Physicians (ACCP) 

realizaram um Consenso de Sepse, onde propuseram uma uniformização da 

nomenclatura e uma homogeneização da linguagem usada, de acordo com as 

manifestações do paciente (DOS SANTOS, 2019). 

O enfermeiro é o profissional de saúde mais próximo do paciente, estando em 

uma posição privilegiada para identificar precocemente os sinais de sepse e prevenir 

que esta evolua para uma condição ainda mais grave como a sepse grave ou o 

36% 

64% 
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choque séptico. Porem para isso, o enfermeiro deve possuir o conhecimento 

necessário para uma avaliação crítica das condições do paciente, detectando a 

presença de sinais e sintomas sugestivos de sepse e sepse grave e comunicando à 

equipe médica, para o início do tratamento apropriado. Entretanto, estudos indicam 

que os profissionais de saúde podem não estar bem informados sobre como 

identificar corretamente os sinais e sintomas dessas entidades clínicas, ou sobre a 

importância do tratamento precoce e agressivo na prevenção da deterioração do 

estado de saúde do paciente (DOS SANTOS, 2019). 

Essa deficiência de conhecimento sobre sepse pode ter início ainda no 

período de formação do futuro enfermeiro. Os conceitos de SIRS, sepse, sepse 

grave e choque séptico deveriam ser abordados de forma transversal nos cursos de 

graduação em enfermagem, mas por muitas vezes não fazerem parte da grade 

curricular, esses conteúdos podem ser negligenciados ou abordados de forma 

inadequada (DOS SANTOS, 2019). 

 

Gráfico 13 – Profissionais que dizem saber identificar sinais de sepse 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Observando o gráfico é possível analisar que 86% caracterizando 19 

colaboradores pesquisados dizem ser capazes de identificar sinais de sepse, os 

outros 14% caracterizando 3 colaboradores dizem não ser capazes de identificar 

sinais de sepse. 

86% 
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Não
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O reconhecimento das manifestações clínicas associadas ao quadro de sepse 

é fundamental para a classificação correta do paciente (ALMEIDA, 2019). 

A demora no diagnóstico pode levar a uma evolução do quadro clínico do 

paciente, de sepse para sepse grave ou até mesmo para choque séptico. Essa 

evolução no quadro leva a um aumento do tempo de internação e ao aumento de 

comorbidades como disfunções de órgãos, sendo estes fatores diretamente 

associados ao maior risco de morte (ALMEIDA, 2019). 

Percebe-se a importância da equipe multiprofissional focada na identificação 

e tratamento de sinais e sintomas indicativos para alguma alteração, impedindo 

assim a evolução do quadro séptico diminuindo o quadro de morte associado à 

sepse grave e ao choque séptico (WESTHENPHEL, 2019). 

 

Gráfico 14 – Profissionais que dizem saber agir frente à sepse 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Ao analisar o gráfico observa-se que 82% caracterizando 18 profissionais 

pesquisados dizem saber agir frente a um caso de sepse, os 18% caracterizando 4 

profissionais dizem não saber agir frente a sepse. 

Traçar intervenções de enfermagem dentro da assistência ao paciente 

acometido por sepse de modo eficaz e direcionado significa empregar as etapas do 

processo de enfermagem que consiste em investigação ou histórico, diagnóstico, 

intervenção ou implantação e evolução ou avaliação de enfermagem (FERREIRA, 

2019). 

82% 

18% 
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A Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, referente ao exercício de enfermagem, 

dispõe o artigo 11 descrevendo dentre as competências do enfermeiro a consulta de 

enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes graves com risco de vida, cuidados de enfermagem de 

maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e 

capacidade de tomar decisões imediatas (BRASIL, 2019). 

 

Gráfico 15 – Sepse tem tratamento e cura 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Ao analisar o gráfico conclui-se que 100% dos colaboradores pesquisados 

responderam corretamente, fazendo-se assim saber que a sepse tem sim 

tratamento e cura. 

Para diminuir o número de pessoas que morrem com sepse, é importante 

preveni-la, uma vez presente, que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos o mais 

rápido possível. Para isso trabalhar com o público leigo, diminuindo o tempo entre o 

início dos sintomas e o primeiro atendimento médico; precisamos trabalhar com a 

equipe médica e multiprofissional de saúde, para que o atendimento seja feito de 

forma coordenada e rápida no hospital, precisa-se inserir a sepse dentro das 

políticas públicas de saúde. É importante o esforço na busca de novas abordagens 

terapêuticas, e é fundamental levar o conhecimento adquirido para a beira de leito, 

beneficiando o paciente (ILAS, Instituto Latino Americano de Sepse, 2018). 

 

100% 

Responderam corretamente
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Gráfico 16 – Sepse pode levar ao óbito 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Observando o gráfico conclui-se que 100% dos colaboradores pesquisados 

responderam corretamente, fazendo-se assim saber que a sepse pode levar o 

individuo ao óbito. 

A mortalidade da sepse ultrapassa 40% e estima-se que 35 a 40% dos 

pacientes sépticos evoluem para o estado de choque. O choque séptico é uma das 

causas de morte cada vez mais frequente, tendo os seguintes fatores contribuintes 

para o seu surgimento: a crescente população de idosos (maior que sessenta e 

cinco (65) anos); a maior sobrevida de diversas doenças debilitantes; o emprego 

mais frequente de técnicas invasivas (cateteres vesicais, tubos endotraqueais, 

cateteres intravasculares, etc); o cuidado de maior número de pacientes 

imunossuprimidos e as infecções hospitalares (JUNIOR, 2019). 

A sepse é um grave problema de saúde pública em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), que apesar de um enorme esforço de investigação nas últimas 

décadas continua sendo um desafio considerável e crescente aos cuidados de 

saúde. No Brasil, esta patologia é a segunda principal causa de mortalidade em UTI, 

com a mortalidade hospitalar variando entre 28 a 60% de acordo com a gravidade 

da doença. A incidência no Brasil é de aproximadamente 200 mil casos por ano, 

com uma mortalidade entre 35 a 45% para sepse grave, e 52 a 65% para o choque 

séptico (DOS SANTOS BARROS, 2019). 

 

100% 

Responderam corretamente
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Gráfico 17 – Profissionais que conhecem algum protocolo de sepse 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Ao analisar o gráfico percebe-se que apenas 32% (7 sujeitos) conhecem 

algum protocolo de sepse, e 68% (15 sujeitos) não conhecem nenhum protocolo de 

sepse. 

A sepse na sua amplitude merece uma visão detalhada por parte da equipe 

multiprofissional, principalmente do enfermeiro que está mais próximo do paciente, 

tendo em vista que os processos complexos a ele inerentes contribuem 

decisivamente para a mortalidade dos pacientes graves e resultam em elevado 

impacto econômico e social. Assim a adoção de estratégias voltadas para a 

identificação precoce de pacientes com risco de sepse, os protocolos de 

identificação e reconhecimento de quadro sugestivo de sepse, melhora as chances 

de sobrevivência e impede a evolução da síndrome para estágios mais graves, 

como o choque séptico (NETO, 2019). 
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Gráfico 18 – Protocolo de sepse na instituição 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Analisando o gráfico observa-se que 91% caracterizando 20 colaboradores 

dizem que a instituição não possui protocolo de sepse implantado, os outros 9% 

caracterizando 2 colaboradores dizem ter protocolo implantado na instituição. 

Após estudo foi possível concluir que a instituição não dispõe de protocolo de 

sepse implantado. 

A adoção de uma estratégia institucional multidisciplinar focada na 

identificação antecipada de pacientes com risco de sepse impede a evolução da 

síndrome para estágios mais graves, e resulta em diminuição do risco de morte 

associado à sepse grave e ao choque séptico (WESTHENPHEL, 2019). 

“Recomendamos que os hospitais e os sistemas hospitalares tenham um 

programa de melhoria do desempenho para a sepse, incluindo a triagem de sepse 

para pacientes com doença aguda grave e alto risco” (RHODES, 2018, p.494). 

A implantação de protocolos para a detecção e tratamento precoce, são 

passos voltados para a diminuição das taxas de morbidade e mortalidade, e dos 

custos associados à sepse (SHOR, 2019). 
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Gráfico 19 – Profissionais que se consideram conhecedores do assunto 

 
Fonte: Zago, 2019. 

Ao analisar o gráfico observa-se que 45% (10 sujeitos) após responder 

questionário consideram-se conhecedores de assunto sepse e 55% (12 sujeitos) não 

se consideram conhecedores do assunto sepse. 

O enfermeiro é o profissional de saúde mais próximo do paciente, estando em 

uma posição privilegiada para identificar precocemente os sinais de sepse e prevenir 

que esta evolua para uma condição ainda mais grave como a sepse grave ou o 

choque séptico. Para isso, o enfermeiro deve possuir o conhecimento necessário 

para uma avaliação crítica das condições do paciente, detectando a presença de 

sinais e sintomas sugestivos de sepse e comunicando à equipe médica, para o início 

do tratamento apropriado (SANTOS, 2018). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa possibilitou identificar o perfil da amostra 92% dos sujeitos 

pesquisados do gênero feminino, 8% masculino. 28% com idade de 25 a 30 anos 

igualando com 28% de 36 a 40 anos. 77% dos pesquisados infelizmente não possui 

nenhum curso de especialização na área de atuação. 63%, caracterizando 15 

sujeitos, desempenham suas funções a menos de um ano no setor, os demais 

somando 37%, 7 sujeitos atuam de 1 a 10 anos no mesmo setor. 79% atuam no 

período diurno. 

A pesquisa teve boa aceitação dos profissionais, exceto um participante, os 

quais tiveram interesse em responder o questionário proposto. Observou-se que 

alguns dos participantes deixaram questões em branco dando entender à falta de 

conhecimento sobre sepse. 

Quando questionados sobre já ter ouvido falar em sepse 100% afirma ter 

ouvido falar, quando solicitado o conceito de sepse a grande maioria deixou a 

desejar na resposta, sabiam o que era, mas foram pobres ao desenvolver a 

definição de sepse, e alguns ainda deixaram a questão em branco. 

Na questão que sugeria associar termos as definições apenas 18% 

associaram o termo SIRS – síndrome da resposta inflamatória sistêmica a sua 

definição corretamente, 14% associaram corretamente sepse com sua definição, 

45% associaram o termo sepse grave corretamente com sua definição, 36% 

associaram corretamente o choque séptico com sua respectiva definição. O 

enfermeiro deve possuir o conhecimento necessário para uma avaliação crítica das 

condições do paciente, sendo indispensável o conhecimento dos termos a ela 

agregados. 

Sobre o tratamento, a cura e o óbito 100% tem conhecimento de que sepse 

tem tratamento e cura bem como pode levar ao óbito. 86% deles sabem que sepse 

pode ser causada por qualquer microrganismo, 86 % dizem saber identificar sinais e 

sintomas de sepse, 82 % dizem saber como agir frente a um caso de sepse, mas 

apenas 32% conhecem algum protocolo de sepse, 91% dizem não existir protocolo 

implantado na instituição onde trabalham, e 55 % dos pesquisados não se 

consideram conhecedores do assunto sepse. 
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Esta pesquisa me oportunizou aprofundar meus conhecimentos sobre sepse, 

os termos agregados a sepse, protocolos de identificações de sepse, protocolos de 

tratamento da sepse, também tive a oportunidade de saber que ela é uma síndrome 

que gera um auto custo de tratamento, tempo de internação prolongada, com 

elevadíssimo nível de mortalidade, tornando-se um problema grave tanto para a 

saúde publica como para a privada. E que o enfermeiro tem papel primordial na 

identificação da sepse, podendo contribuir para o inicio prévio do tratamento, 

diminuindo consideravelmente a mortalidade, uma vez que diagnosticada e tratada o 

mais breve possível as chances de cura se elevam. 

Os resultados podem contribuir para discussões, reflexões com os 

profissionais da enfermagem e favorecem o planejamento de ações como a 

implantação de um protocolo de identificação e conduta perante sepse na instituição, 

para padronizar e otimizar o atendimento ao paciente com sepse atendido nos 

diferentes setores do hospital. A capacitação dos colaboradores e educação 

continuada e permanente pode contribuir para que o enfermeiro que presta 

atendimento ao paciente acometido com sepse esteja apto na tomada de decisão 

correta frente ao paciente séptico colaborando com o melhor prognóstico desses 

pacientes.  
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67 
 

QUESTIONÁRIO 

 

Dados de identificação: 

 

1- Gênero:  

( ) Feminino ( ) Masculino 

 

2- Idade:  

( ) Menos de 25 anos  ( ) 26 a 30 anos  ( ) 31 a 35 anos 

( ) 36 a 40 anos   ( ) 41 a 45 anos  ( ) 46 a 50 anos 

( ) 51 anos ou mais 

 

3- Qual o setor em que trabalha? 

( ) Emergência  ( ) Clínica médica/cirúrgica ( ) UTI 

 

4- Possui algum curso de especialização na área de atuação? 

( ) Sim. Qual?_______________________ ( ) Não. 

 

5-  A quanto tempo trabalha no setor? 

( ) Menos de 1 ano   ( ) De 1 ano à 3 anos      

( ) De 3 anos à 5 anos ( ) De 5 anos à 10 anos    

 ( ) Acima de 10 anos 

 

6- Em qual turno trabalha? 

( ) Diurno  ( ) Noturno 

 

Dados da pesquisa: 

 

7- Você já ouviu falar em sepse? 

           (  ) Sim  (  ) Não 

      Se sim, conceitue: 

      

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8- A sepse pode ser causada por qualquer microrganismo? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

9- Relacione as colunas. 

 

1. Síndrome da Resposta Inflamatória sistêmica- SIRS 

2. Sepse 

3. Sepse grave 

4. Choque séptico 

(  ) Sepse associada a disfunção orgânica, hipoperfusão ou hipotensão. 

(  ) Resposta inespecífica do organismo a vários tipos de agressores. 

(  ) Sepse com hipotensão, apesar de adequada ressuscitação hídrica, juntamente 

com anormalidades da perfusão. 

(  ) SIRS mais processo infeccioso confirmado ou suspeito. 

 

10- Você sabe identificar sinais de sepse? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

11- Você saberia quais atitudes tomar frente a um caso de sepse? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

12- Sepse tem tratamento e cura? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

13- Sepse pode levar ao óbito?  

(  ) Sim  (  ) Não  

14- Você conhece algum protocolo de sepse? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

15- Na instituição em que você trabalha existe protocolo de sepse implantado? 
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(  ) Sim  (  ) Não 

 

16-  Após responder as questões anteriores, você considera-se conhecedor do 

assunto tratado? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO DA PESQUISA 
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

            Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das instituições envolvidas 

no projeto de pesquisa intitulado "Conhecimento do Profissional Enfermeiro a Respeito da 

Sépse" declaram estarem cientes e de acordo com seu desenvolvimento nos termos 

propostos, lembrando aos pesquisadores que no desenvolvimento do referido projeto de 

pesquisa, serão cumpridos os termos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos pesquisadores ao 

local da pesquisa e a manipulação dos dados dos questionários, será autorizado somente 

após a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de Ética em pesquisa em 

Seres Humanos da UNIARP.  Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades 

como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no 

resguardo da segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados, 

dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

 

Local/Setor onde a pesquisa será realizada: Hospital Maicé, nas Unidades de Terapia 
Intensiva, clínica médica, clínica cirúrgica e emergência. 
 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 Caçador (SC), 18 de setembro de 2018. 

                   

__________________________________________________ 
 Assinatuara do Pesquisador Responsável (Orientador) 

 
 

__________________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável de outra Instituição 

Nome: 
Cargo: 
Instituição: 
Número de Telefone: 

 

 

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-

UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 

interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Conhecimento do profissional enfermeiro a respeito da sepse 

Área do Conhecimento: Saúde 

Curso: Enfermagem  

Número de participantes no centro: 24 

Número total de participantes: 24 

Patrocinador da pesquisa: Financiamento próprio 

Instituição onde será realizado: Hospital Maicé 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Vanessa Zago 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima 

identificado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a 

pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita 

importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará 

nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  

Data de nascimento:  

Endereço: 

Telefone: 
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E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Patricia de Lima Ribeiro 

Profissão: Enfermeira Docente 

N. do Registro no Conselho: 204255 

Endereço: Santiago Rodrigues nº 145, Bairro Bello 

Telefone: 49 88452158 

E-mail: patriciaenf95@hotmail.com 

 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 - Objetivo Geral: Avaliar o nível de conhecimento dos profissionais enfermeiros da 

assistência na clínica médica, clínica cirúrgica, emergência e terapia intensiva, frente 

assistência ao paciente acometido por sepse. 

- Objetivos Específicos  

 

 Conceituar sepse; 

 Conceituar Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica – SIRS; 

 Conceituar sepse grave; 

 Conceituar choque séptico; 

 Definir o papel do enfermeiro na assistência ao paciente 

com sepse e choque séptico;  

 Avaliar se local da pesquisa utiliza POP para identificar 

sepse. 

 

2. O procedimento para coleta de dados: Questionário com perguntas abertas e 

fechadas. Será aplicado nos meses de março, abril e maio de 2019, após os 

dados coletados serão avaliadas as respostas e os dados demostrados 

graficamente. 

mailto:patriciaenf95@hotmail.com
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3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Descrever, avaliar e quantificar o 

conhecimento dos profissionais enfermeiros atuantes na clínica médica, clínica 

cirúrgica, emergência e terapia intensiva referente à sepse para posterior 

apresentar os dados referente à conduta do enfermeiro frente a sepse. 

 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): Para participar dessa 

pesquisa, você não terá nenhum custo. Você será esclarecido sobre o estudo em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma como é atendido pelo 

pesquisador. 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados: os profissionais serão 

abordados individualmente, no seu local de trabalho, onde será explicada a 

finalidade da pesquisa, os mesmos receberão o termo livre e esclarecido para 

participação de pesquisa. Posteriormente os dados serão avaliados e 

demostrados graficamente 

 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será 

disponibilizado nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você 

sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como 

responsável. 

 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. 
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9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus 

dados pessoais não sejam mencionados. 

 

10.  Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-

UNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone 

(049) 3561-6200, sempre que entender necessário obter informações ou 

esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) 

parcial (is) e final (is) desta pesquisa. 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às 

dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento 

em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), _____ de ____________ de ______. 

 

 

 

 

 

 

 

 


