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Objetivos. Descrevero impacto da sepse em pacientes internados em UTIs do 
HC/UFPR. 
Métodos. Realizou-se estudo transversal com dados clínicos e 
epidemiológicosde pacientes hospitalizadosnas 5UTIsdo HC/UFPR entre 
05/2012 a 04/2013, totalizando 1.745 internações.Considerando erro amostral 
de 5%, nível de confiança de 95% e prevalência de sepse de 30%, o tamanho 
amostral mínimo calculado foi de 270 pacientes. Para fins comparativos, os 
pacientes foram classificados em 2 grupos:com e sem sepse. 
Resultados. Foram avaliados 463 pacientes, sendo 145 (31%) com sepse e 318 
(69%) sem sepse. Nos pacientes com sepse observou-se:43% estavamna UTI 
adultos, 20% no CTSI, 15% na UTI neonatal, 13% na UTI pediátrica e 10% na UTI 
cardíaca; 52% tiveram choque séptico,14,5% sepse grave, 23% sepse não-gravee 
em 10,5% não foi possível definir a gravidade; 61% eram do sexo masculino e 
mediana de idade de 41 anos (IIQ, 7-67).O tempo mediano de internamento e de 
UTI destes pacientes foi 13 (IIQ, 4-25) e 6,5 (IIQ, 3-17) dias, respectivamente. 
Nos pacientes com sepse grave a disfunção mais frequente foi a pulmonar. O 
provável foco da infecção foi definido em 90,3% dos pacientes, sendo o 
pulmonar o mais descrito (48%).  A taxa global de mortalidade foi de 40%, sendo 
a menor na UTI neonatal (13%) e a maior na UTI adulto (54%). Comparando os 
pacientes com e sem sepse, observou-se diferença significativa para os pacientes 
com diagnóstico de sepse, o quais apresentaram maior tempo de UTI (p<0,0001) 
e de internamento (p=0,0002), maior faixa etária (p=0,042)emaior mortalidade 
(p=0,02). Os custos de internamento diário pago pelo SUS aos pacientes com e 
sem sepseforam estimados em R$109,28 e R$141,44, respectivamente. Como os 
pacientes com sepse permanecem o dobro do tempo internados, a sepse 
contribui para um alto gasto do SUS. 
Conclusão. O diagnóstico tardio da sepse, demonstrado pelo alto percentual de 
pacientes com choque séptico e alta mortalidade ressaltam a necessidade de 
identificação dos sinais precoces deste agravo, que permitirá rápida introdução 
de terapia adequada, contribuindo para redução da morbimortalidade e custos 
agregados ao manejo clínico destes pacientes. 
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