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Objetivo: Descrever a prevalência e mortalidade por sepse em Unidades de Terapia Intensiva 

Pediátrica (UTIP) de hospitais públicos e privados na América Latina.   

Métodos: Análise “post-hoc” das crianças incluídas no estudo LAPSES realizado em 21 UTIP da 

América Latina. Sepse, sepse grave e choque séptico foram definidos de acordo com a International 

pediatric sepsis consensus conference. Foram coletados dados das primeiras 24 horas após admissão 

e comparados por tipo de hospital (público ou privado). Os dados foram armazenados no website do 

estudo (www.lapsesgroup.com).   

Resultados: Foram incluídos 464 crianças com sepse. A prevalência de sepse, sepse grave e choque 

séptico nos hospitais públicos e privados foi de 43,8 vs 38,3% (p=0,122) , 26,8 vs 22,6% (p=0,178) e 

21,5 vs 14,1% (p=0,010), respectivamente. Não observamos diferença entre os pacientes sépticos 

admitidos em hospitais públicos e privados em relação ao gênero, idade, estado vacinal, tempo de 

internação na UTIP, tipo de admissão e sítio de infecção. Os pacientes com sepse admitidos nas 

unidades públicas apresentavam escores prognósticos (PRISM/PIM2) e número de disfunções 

orgânicas na admissão na UTIP significativamente maiores do que os admitidos nas unidades 

privadas. Doença crônica e imunodeficiência foram mais frequentes nos pacientes admitidos em 

unidades públicas. A mortalidade por sepse foi maior nas unidades públicas (16,9% vs 3,3%; p<0,001). 

Nesses hospitais, 25% dos óbitos ocorreram durante as primeiras 24 horas após admissão na UTIP, 

enquanto nas unidades privadas não foram observados óbito por sepse durante as primeiras 24 horas. 

Na população estudada, PRISM, e a presença de 2 ou mais comorbidades apresentaram associação 

independente com o óbito. A análise de regressão logística múltipla não demonstrou associação entre 

a mortalidade por sepse e tipo de instituição.   

Conclusão: A prevalência do estágio mais grave da sepse - choque séptico- foi maior em hospitais 

públicos. Os pacientes admitidos nos hospitais públicos eram mais graves e apresentaram maior 

mortalidade. Os dados sugerem que esses pacientes foram admitidos nas UTIP tardiamente no curso 

da doença, o que provavelmente determinou o pior prognóstico. Novos estudos são necessários para 

determinar as causas da elevada mortalidade nos serviços públicos: falta de recursos, de 

reconhecimento ou de acesso.    

  


