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Objetivo: Identificar achados semiológicos que possam indicar maior probabilidade da contagem de leucócitos fechar critério clínico 

para sepse em pacientes com suspeita de infecção e apenas uma alteração de sinal vital.  

Métodos: Este foi um estudo prospectivo observacional. Noventa pacientes admitidos no departamento de emergência com suspeita 

de infecção e, com apenas uma alteração de sinal vital (temperatura corporal > 38°C ou < 36ºC, frequência cardíaca > 90/min ou 

frequência respiratória > 20/min) foram incluídos no estudo. Pacientes com contagem de leucócitos acima de  12,000 cel/mcL ou 

abaixo de  4,000 cel/mcL, ou com porcentagem de formas jovens acima de 10%, foram considerados sépticos. Com o objetivo de 

analisar os fatores relacionados à sepse, os dados dos pacientes (sexo, febre percebida, febre aferida, calafrios, alteração do nível de 

consciência, dificuldade para permanecer de pé, diferencial sistólico-diastólico, pressão arterial média menor que 70 mmHg, e 

sintomas clínicos de infecção nos focos urinário, abdominal e pulmonar) foram coletados e camparados entre os grupos séptico e não-

séptico. A influência da alteração de sinal vital (frequência cardíaca e respiratória e temperatura) no diagnóstico da sepse também 

foram analisados.  

Resultados: Quarenta e oito (53.3%) pacientes fecharam os critérios para sepse. O relato de febre aferida apresentou razão de chances 

significativa (RC = 3.0; 95% IC 1.048-8.592; p=0.0407) para sepse e razão de verossimilhança positiva (RV) de 2.33. Esses achados 

foram ainda mais significativos em pacientes com temperatura normal na admissão (n=70) com RC de 5.416 ( 95% IC  1.383-21.215; 

p= 0.0153) e RV de 3.87. A regressão logística comparou a influência dos sinais vitais alterados (temperatura, frequências cardíaca e 

respiratória) no diagnóstico da sepse e demonstrou que a frequência cardíaca alterada influenciou o diagnóstico da sepse (n=44; RC 

1.970; 95% IC 1.079-3.599; p=0.0274). Para cada dez unidades a mais na frequência cardíaca, as chances de fechar o diagnóstico de 

sepse aumentaram 97%. 

 Conclusão: A história clínica de febre aferida e a quantidade no aumento da frequência cardíaca em pacientes com suspeita de 

infecção são ferramentas úteis para deteção precoce da sepse.  

 

 


