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INTRODUÇÃO: A sepse é uma das principais causas de morte no mundo. A 

Campanha Sobrevivendo a Sepse (2002) visa reduzir a morbimortalidade estabelecendo 

padrões de conduta e mais de 20 países já aderiram à campanha. OBJETIVO: Analisar 

o perfil epidemiológico da sepse em uti pediátrica de um hospital público de referência 

no período de 1° de maio a 31 de outubro de 2011 e definir os principais agentes 

etiológicos, sítios de infecção, as condutas frente ao caso e a evolução destas crianças. 

CASUÍTICA E MÉTODOS: Estudo epidemiológico do tipo coorte observacional em 

unidade de terapia intensiva pediátrica de um hospital público de referência, no período 

de 1° de maio a 31 de outubro de 2011. Os dados coletados diariamente através do 

acompanhamento dos pacientes e da observação dos registros nos prontuários foram 

armazenados em planilhas Microsoft Excel® 2007. Utilizou-se o programa BioEstat 5.3 

para analise dos dados e considerou-se  nível de evidência  α valores iguais ou menores 

a 5% (p≤0,05). RESULTADOS: Foram acompanhadas 133 admissões de crianças com 

idades entre 29 dias e 14 anos. Destas, 59 preencheram os critérios de inclusão com 

diagnóstico de sepse. A maioria era do sexo feminino, a faixa do lactente foi a de maior 

frequência. Os principais agentes isolados foram o Staphylococcus epidermidis (18,2%) 

e a Klebsiella Pneumonie (18,2%). Entre as Klebsiellas 50% eram produtoras de ESBL. 

O principal sítio de infecção foi o trato respiratório seguido pela corrente sanguínea. 

Observou-se uma elevada taxa de choque séptico (33,9%), com mortalidade de 11,9%. 

As principais condutas observadas foram a ressuscitação hídrica e as culturas solicitadas 

para maioria dos pacientes antes de iniciar o antibiótico. O antibiótico na primeira hora 

foi utilizado em 80,5% dos pacientes. O controle do Lactato sérico foi realizado em 

80,5% e da glicemia em 75,6% da população do estudo. Utilizou-se droga vasoativa em 

43,9% do pacientes e a hidrocortisona foi observada em 14% das crianças com choque 

refratário. Apenas 7,3% tiveram monitorização da saturação venosa mista SVC. 

CONCLUSÃO: A implementação de um protocolo com base na campanha 

sobrevivendo a sepse é uma estratégia para uniformizar condutas visando melhorar o 

atendimento e a sobrevida dos pacientes internados na unidade. 
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