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Objetivo: Identificar achados semiológicos que possam indicar maior probabilidade das hemoculturas serem positivas em pacientes 

sépticos.  

Métodos: Este foi um estudo observacional, prospectivo, que incluiu 98 pacientes que atendiam aos critérios de sepse. Duas amostras 

de hemocultura foram coletadas antes da administração dos antibióticos. Os dados do paciente (índice de massa corporal, índice 

cintura-quadril, febre percebida, febre aferida, calafrios, nível de consciência, dificuldade para ficar de pé, escore MEDS, diferencial 

sistólico-diastólico, pressão arterial média - PAM, freqüência respiratória e freqüência cardíaca) foram coletados e comparados entre 

pacientes com hemoculturas positivas e negativas.  

Resultados: Vinte e um (21.4%) pacientes tiveram hemocultura positiva. PAM menor que 70 mmHg (p = 0,0099) esteve 

significativamente associada ao resultado de hemocultura positiva. Alteração do nível de consciência (p = 0,0669) tendeu a estar 

associada à hemocultura positiva (teste qui-quadrado e teste exato de Fisher). Menores valores do diferencial sistólico-diastólico (p = 

0,0073), maiores valores de freqüência cardíaca (p = 0,0110) e maiores valores do escore MEDS (p = 0,0202) estiveram 

significativamente associados às hemoculturas positivas (Mann-Whitney). A regressão logística univariada demonstrou que menores 

valores de diferencial sistólico-diastólico (RC 1,048, IC 95% 1,010-1,086, p= 0,0115) e menores valores de PAM (RC 1,044, IC 95% 

1,075-1,016; p= 0,0023), bem como maiores valores de freqüência cardíaca (RC 1,029, IC 95% 1,005-1,054; p= 0,0178) e maiores 

valores do escore MEDS (OR 1,125, IC 95% 1,019-1,241, p 0,0192) estiveram significativamente associados às hemoculturas 

positivas. Embora não significativamente, a alteração do nível de consciência (RC 2,469, IC 95% 0,924-6,598, p= 0,0715) tendeu a 

estar relacionada às hemoculturas positivas. A análise de regressão multivariada demostrou que os pacientes com PAM menor que 70 

mmHg (RC 4,610, IC 95% 1,598-13,302; p 0,0047) eram quatro vezes mais propensos a apresentar hemoculturas positivas do que 

aqueles que não tinham tal alteração.  

Conclusões: Menores valores de diferencial sistólico-diastólico e PAM, bem como maiores valores de freqüência cardíaca e escore 

MEDS são achados clínicos úteis para predizer a positividade de hemocultura em pacientes sépticos. Estas informações poderiam 

otimizar os critérios de coleta de hemocultura nos serviços de saúde onde este recurso laboratorial é escasso.  


