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Objetivo: Descrever as características clínicas e sócio-demográficas de pacientes que 

evoluíram a óbito por Choque Séptico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de uma 

instituição pública da cidade de Salvador-Ba. Métodos: Foi realizado um estudo de 

corte transversal e retrospectivo. A amostra foi por conveniência e realizada em 

prontuários do período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2013. Os dados foram 

coletados no período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014. Para a análise dos 

dados, foi utilizado o software estatístico SPSS 20. Foram considerados os parâmetros 

da estatística descritiva, frequência simples e percentual, mediana e testes não 

paramétricos. Os valores foram considerados estatisticamente significantes quando p < 

0,05. Resultados: Foram analisados 38 prontuários de pacientes que foram a óbito por 

Choque Séptico. Houve predomínio de homens (52,6%) e na faixa etária de 40 a 59 

anos (47%). A mediana de tempo de internação na UTI foi de 330± 58,33 horas. Em 

relação ao local de residência, a maioria era da cidade de Salvador (73,7%) seguido do 

Interior do estado da Bahia (18,4%). Os pacientes apresentavam as seguintes 

comorbidades: Hipertensão Arterial (52,6%), Diabetes Mellitus (39,5%) e Insuficiência 

Renal Crônica (28,9%). A maior parte dos pacientes vieram transferidos das 

enfermarias do hospital (39,5%) e as admissões na UTI foram principalmente devido a 

Sepse (28,9%) seguido de pós operatório (21,1%) e Insuficiência Respiratória (21,1%). 

Os principais focos de infecção foram: de foco respiratório (50%), por ferida cirúrgica 

(18,4%), Abcessos (7,9%), foco abdominal (15,8%), urinário (5,3%) e vascular (2,6%). 

Quanto aos dispositivos em uso, 94,7% utilizaram cateter venoso central, 57,9% o 

cateter de PAM, 97,4% Tubo orotraqueal, 84,2% Sonda vesical e 44,7% Acesso venoso 

central para Hemodiálise. Em relação às drogas vasopressoras, 97,4% dos pacientes 

fizeram uso (p= 0,000), sendo a Noradrenalina a mais utilizada (97,4%), seguido da 

Dobutamina (10,5%). Conclusão: Evidenciou-se um grande número de pacientes 

admitidos na UTI por Sepse. Identificar as características destes pacientes pode auxiliar 

na adoção de medidas preventivas de infecção mais direcionadas, com implementação 

de protocolos e bundles de prevenção e diagnóstico precoce dos casos de Sepse. 


