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Objetivos: Descrever os resultados de adesão ao protocolo de sepse de um hospital privado da 
cidade de Belém/PA.

Métodos: 
O tipo de estudo é descritivo com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados 

mensalmente  no  setor  de  Urgência  e  Emergência  a  partir  das  informações  do  fluxograma  de 
abertura  do  protocolo  para  pacientes  que  são  atendidos  com  critérios  de  sepse,  anexado  ao 
prontuário, além da passagem de plantão no sistema eletrônico e dos resultados de hemocultura que 
são considerados como triggers pelo sistema da qualidade da instituição. 

Resultados:
Os  resultados  são  apresentados  a  partir  dos  marcadores  instituídos  no  protocolo 

gerenciado:  bundle de 6 horas, antibioticoterapia na primeira hora e sobrevivência no 28º dia. No 
período de janeiro a maio de 2014 foram incluídos no protocolo 298 pacientes. Quanto à gravidade 
foram estratificados 123 casos de sepse, 137 casos de sepse grave e 38 casos de choque séptico.  

Quanto ao  bundle de 6 horas realizado nos pacientes em sepse grave com critério de 
monitorização e choque séptico houve um total de 32 pacientes inclusos correpondendo a 69,56% 
dos que tinham indicação. 

Com relação  à  antibioticoterapia,  283  pacientes  realizaram na  primeira  hora  o  que 
corresponde a 94,96% do total de pacientes inclusos no protocolo.

O número de sobreviventes no 28º dia foi de 225 pacientes o que corresponde a 75,5% 
do total de pacientes inclusos no protocolo.
 
Conclusão:

A meta de cumprimento do  bundle de 6 horas ainda é uma oportunidade de melhoria 
quando referida a meta que é de 100% de sua aplicação. 

A antibioticoterapia na 1ª hora pelo protocolo da instituição deve ser realizada em 95% 
dos casos incluídos no protocolo de sepse.  

A taxa de mortalidade ao 28° dia de internação em estudos epidemiológicos brasileiros 
é de até 57,1%, sendo que a taxa da instiuição é de 24,5%.


