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Objetivo: Avaliar a adesão das diretrizes da Campanha de Sobrevivência à 
Sepse no manejo do paciente séptico internados em terapia intensiva de adulto 
(UTI) e verificar a correlação com a mortalidade na UTI e hospitalar. Métodos: 
Estudo observacional prospectivo, em treze leitos de UTI, em que foram 
avaliados 72 pacientes, com idade ≥ 18 anos, apresentando o primeiro episódio 
de sepse grave ou choque séptico; sendo estes provenientes do Pronto 
Socorro, Enfermaria e Centro Cirúrgico. O estudo foi realizado no período de 
agosto a dezembro de 2012.  Foram analisados os indicadores utilizados na 
diretriz vigente na época e a correlação do uso correto destes com desfecho 
alta ou óbito, escore prognóstico, e foco de infecção prevalente. Resultados: 
Dos 72 pacientes foram incluídos 58 pacientes com média de idade de 60,6 ± 
16,6 anos; escore APACHE II de 22,6 ± 6,5; 62% dos pacientes eram 
procedentes do Pronto Socorro e em 48,2% o foco de infecção foi pulmonar. A 
reposição volêmica e o uso de vasopressor foram utilizados em todos os 
pacientes; a medida da Pressão Venosa Central não foi utilizada em nenhum 
paciente. A mortalidade na UTI foi de 32,7% e a mortalidade hospitalar foi de 
47,3%. A não utilização do clearance do lactato na otimização da 
hemodinâmica influenciou no desfecho mortalidade na UTI (p<0,004). A 
saturação venosa central foi obtida em apenas 10,3% dos pacientes. A coleta 
de cultura prévia à antibioticoterapia foi obtida em 81% dos pacientes. 
Conclusão: A adesão das diretrizes da Campanha de Sobrevivência à sepse é 
ainda insatisfatória, sendo necessária uma força-tarefa na educação das 
equipes do Pronto Socorro e Enfermaria. 

 

 


