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Objetivo - Avaliar  a prevalência e a mortalidade por sepse grave/choque séptico em 

UTIs brasileiras 

 

Métodos - Foram criados dez extratos conforme região geoeconômica e tamanho das 

cidades. Amostrou-se aleatoriamente 20% das UTIs de cada extrato, considerando 

proporção pública/privada e tamanho. Em um único dia todas as UTIs registraram os 

pacientes com sepse grave/choque séptico. O seguimento foi até alta hospitalar ou 60º 

dia. Reportaram-se resultados por região geoeconômica, agregando-se os extratos.   

Resultados - Foram incluídas 189 UTIs (2643 leitos, região Centro-sul (CS):78,2%, 

Nordeste(NE):18,4%, Amazônica(AM):6,0%). Foram incluídos 744 pacientes 

(CS:76,1%, NE:16,1%, AM:7,8%). A prevalência de sepse grave/choque séptico foi de 

28,1% e a mortalidade 54,5%. Não houve diferença na mortalidade entre as 

macroregiões (CS:53,0%, NE:56,7%, AM:58,6%, p = 0,586), entretanto, a mortalidade 

da região Sudeste foi menor que as demais (Sudeste: 49,0%, Sul: 56,6%, Centro-oeste: 

69,6%, Nordeste: 56.7% e Amazonia: 56.5%, p = 0.014). Embora não tenha havido 

diferença entre hospitais públicos e privados (54,5% vs 53,5%, p= 0,776), quando 

analisados somente os pacientes do pronto socorro, a mortalidade nos hospitais públicos 

foi maior (53,3% vs 38,2%, p = 0,026). Não houve diferença entre hospitais 

universitário/não-universitários (59,3% vs 52,5%, p= 0,122).  A mortalidade por sepse 

grave (SG) foi menor que por choque séptico (CSept), sem diferença entre regiões (SG - 

CS:46,0%, NE:54,8%, AM:57,9%, p= 0,316; CSept - CS:58,5%, NE:58,6%, 

AM:59,0%, p= 0,998].    

Conclusão: A prevalência e mortalidade por sepse nas UTIs brasileiras é elevada, sendo 

menor na região Sudeste. A mortalidade dos pacientes do pronto socorro é maior em 

hospitais públicos. Não houve diferença entre hospitais universitários e não-

universitários ou entre as macroregiões. 
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