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Introdução: Entre todas as doenças que acometem pacientes críticos, a 

sepse é motivo de grande preocupação por ser a principal causa de morte nas 

UTI´s. Assim, é necessário que os enfermeiros tenham conhecimento técnico- 

cientifico das alterações em nível neurológico, respiratório, hemodinâmico, 

renal e nutricional que acomete o paciente com sepse grave para que possam 

atuar de forma significativa, propiciando ações que otimizem uma assistência 

qualificada e de excelência. 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo verificar as ações do 

enfermeiro para identificação precoce das alterações sistêmicas causadas pela 

sepse grave, relacionadas às alterações hemodinâmicas, de pacientes 

atendidos em UTI.  

Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo simples, com coleta de 

dados por meio de formulário composto de questões estruturadas, junto a 25 

enfermeiros que atuam em UTI adulto de hospitais da região do ABC Paulista. 

A análise dos dados foi realizada por meio do software estatístico Epinfo e 

apresentada sob a forma de tabelas e figuras.  

Resultados: Observou-se predomínio do sexo feminino, a média de 

idade de 33 anos e que apenas 36% dos enfermeiros possuem especialização 

em UTI. A maioria (52%) afirmou que suas instituições de trabalho não utilizam 

de protocolos de sepse. À avaliação inicial do paciente séptico, a maioria 

atenta-se à observação clínica da frequência cardíaca, respiratória, da 

temperatura e apontam que o protocolo deve ser instituído em até sessenta 

minutos, porém a minoria observa as alterações clínico-laboratoriais, bem 

como os valores esperados de pressão venosa central e de Saturação venosa 

de O2.  

Conclusão: Os enfermeiros identificam parcialmente os sinais e 

sintomas apresentados pelo paciente séptico, considerando suas alterações 

hemodinâmicas,neurológicas, respiratórias, renais e nutricionais, o que 

corrobora a necessidade de implementação de protocolos estabelecidos para o 

manejo da sepse grave. Há a necessidade de constante aperfeiçoamento e 

atualização técnico-científica dos profissionais envolvidos na assistência ao 

paciente grave, particularmente o enfermeiro, a fim de promover ações de 

enfermagem assertivas e individualizadas, garantindo a qualidade e excelência 

do cuidado. 

 


