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Objetivo: Caracterizar o perfil clínico de pacientes diagnosticados com sepse em um hospital 

particular no interior paulista. Método: estudo descritivo, exploratório e retrospectivo. Foram 

incluídos todos os pacientes com idade superior a 18 anos diagnosticados com sepse, sepse 

grave ou choque séptico em uma unidade de emergência de um hospital privado no interior do 

estado de São Paulo, que conta com 34 leitos, e média de 7.000 atendimentos clínicos mês, no 

período de período Janeiro à Julho de 2014. Os dados foram obtidos através do arquivo do 

gerenciamento do protocolo institucional de sepse. Foram incluídos 37 pacientes. A análise 

estatística foi descritiva de frequência simples para variáveis nominais ou categóricas e 

análise de tendência central e dispersão para as variáveis contínuas. Resultados: Entre os 

paciente incluídos no estudo, foi evidenciado que 59,4% (n=22) apresentavam quadro clínico 

de sepse, seguido de 18,9% (n=07) sepse grave e 21,6% choque séptico (n=08) com número 

de óbitos correspondentes à 16,2% (n=6), 10,8% (n=4) e 16,20% n=6) respectivamente.  Os 

focos de origem infecciosa se dividiram pulmonar 43,3% (n=16), urinário 37,8% (n=14) entre 

outros: neutropenia febril, infecção corrente sanguínea, foco indefinido, totalizando 18,9% 

(n=7). A maioria dos pacientes era do sexo feminino 59,4% (n=22). A média de idade foi de 

69,0 (DP=21,1; mediana=78) anos, sendo que 54,0% (n=20) apresentam idade superior a 76 

anos. A média de idade entre os pacientes sobreviventes foi de 65,3 (DP= 24,3; mediana=73) 

anos e para os pacientes que evoluíram com óbito foi de 73,8 (DP=15,6; mediana=79,5) anos. 

A administração da primeira dose de antimicrobiano foi evidente entre a segunda e terceira 

hora após admissão do paciente na unidade 48,6% (n=18), sendo ceftriaxona a droga mais 

utilizada 43,2 % (n=16). Conclusão: o estudo evidenciou necessidade de implementar 

medidas de capacitação para reconhecimento e atendimento priorizado para pacientes com 

sinais de clínicos sepse, com intuito de administrar o antimicrobiano na primeira hora a contar 

da admissão do paciente na unidade objetivando melhores prognósticos e sobrevida. 

Compreende-se que estudos dessa natureza são essenciais a fim de elucidar questões 

relacionadas ao diagnóstico, terapêutica e desfecho do paciente séptico tornando a assistência 

mais efetiva.   


