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Objetivo 

Este estudo tem por objetivo avaliar o nível de conhecimento dos 

enfermeiros de emergência e da unidade de terapia intensiva (UTI), acerca do 

reconhecimento precoce de sepse. Desta forma, elencar sinais e sintomas 

mais correlacionados com a clínica identificando ações no atendimento inicial 

e manutenção do tratamento. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo exploratório, de caráter descritivo com 

abordagem quantitativa.  Como instrumento de pesquisa, utilizou-se um 

questionário com dez questões sobre manejo inicial e tratamento da sepse. A 

amostra será composta por 129 enfermeiros assistenciais da emergência e UTI 



do Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado em Porto Alegre (RS), 

Brasil. Inclui-se neste estudo enfermeiros com vínculo empregatício maior que 

três meses. Excluem-se profissionais em férias, licença e/ou desinteresse. Até 

o momento foram aplicados 27 questionários. Os dados serão descritos a partir 

da média, freqüências absolutas e relativas. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de ética da Instituição sob número 638.562. 

 

Resultados 

Os resultados preliminares apurados nesta pesquisa mostram que em 

relação à experiência 44,4% apresentam entre 1-5 anos, 37% de 5-10 anos e 

18,6% mais de 10 de experiência, também 77% dos enfermeiros possuem 

experiência prévia em UTI. Da amostra estudada 66,6% tem especialização em 

intensivismo. A média de acerto das questões foi de 70%. Em relação ao 

conhecimento de vasopressores de primeira escolha, 100% dos enfermeiros 

demonstrou conhecimento e 92,5% souberam definir os cuidados prestados na 

sepse. No entanto, observa-se que 51,8% dos enfermeiros desconhecem as 

medidas de manutenção e 48,1% tiveram dificuldades em relacionar disfunções 

orgânicas na sepse grave e choque séptico.  

 

 

Conclusão 

 

Nesta amostra ainda incipiente 76% dos acertos são de enfermeiros 

especialistas o que nos faz acreditar que enfermeiros com especialização 

tenham mais facilidade para reconhecer sinais e sintomas e identificar ações 

no atendimento. No entanto, esta atual amostragem não evidencia correlação 

entre um maior tempo de experiência com maior número de acertos.  

Sabe-se da necessidade de maior capacitação para preencher as 

lacunas de conhecimento, já que a realidade mundial demonstra um aumento 

considerável de pacientes sépticos em UTI.  


