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Objetivo: estratificar os pacientes admitidos na UTI em três grupos: sepse 

(grupo I), sepse severa (grupo II) e ausência de sepse (grupo III); e avaliar a 

adesão dos médicos plantonistas à utilização de um questionário de triagem de 

sepse. 
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, onde analisamos dados 

catalogados em formulários de triagem de sepse, de todos os pacientes 

admitidos na UTI do Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, no período de 

dezembro de 2013 a junho de 2014. Na admissão, o paciente é classificado 

obrigatoriamente em: sepse (grupo I), sepse severa (grupo II) ou ausência de 

sepse (grupo III). A prevalência de septicemia foi encontrada na amostra, assim 

como quantificamos, porcentualmente, a adesão dos médicos plantonistas ao 

uso do questionário. 
Resultados: Um total 1168 indivíduos foram estudados. A prevalência de 

indivíduos com sepse na amostra foi de 36,7%, sendo que os grupos I e II, 
responderam, respectivamente, por 49% e 51% dos casos. A maioria dos 

pacientes (63,3%) foi classificada como grupo III. Apenas 55,4% dos 1168 

pacientes tiveram o questionário de rastreamento de sepse preenchidos. 
Conclusão: A sepse não representou o principal motivo de admissão de 

pacientes em nossa UTI, mas foi a maior causa de mortalidade. Este fato nos 

fez atentar para a sepse desenvolvida durante a internação. É necessário um 

esforço coletivo para identificarmos os principais sítios primários de infecção 

em nosso serviço e, assim, podermos traçar estratégias visando redução de 

incidência de septicemia desenvolvida durante a internação na UTI. A 

implementação e adesão do uso de um questionário de triagem da sepse na 

admissão oportuniza ao médico pensar sempre na possibilidade de sepse 

severa, aumentando as chances das medidas necessárias serem tomadas em 

tempo hábil. A adesão dos médicos à triagem foi considerada baixa. Os 

motivos foram: difícil localização do formulário, preenchimento manual das 

fichas e perda de fichas. Ações que visem melhorar a logística para fácil 
acesso, preenchimento adequado e armazenamento dos formulários de 

triagem de sepse são imprescindíveis para obtermos melhores resultados. 


