
Sepse em pediatria: uma ferramenta digital para a 

gestão do atendimento de primeira hora 

 

Autores: Priscila Fernanda Vieira1, Eduardo Lima Cat1, Adriana Koliski1, 

Wendell Paiva1 Vita1, Mônica Nunes Lima Cat1. 
1Universidade Federal do Paraná – UFPR – Curitiba (PR), Brasil. 

 

  

Objetivos: Desenvolver uma ferramenta digital, em plataforma gratuita, para 

otimizar o gerenciamento do atendimento de primeira hora de sepse em pediatria, 

alinhada com as etapas do protocolo da American College of Critical Care Medicine 

(ACCCM).  

Métodos: Foi desenvolvido um formulário Google como ferramenta de gestão e 

segurança do paciente a partir de indicadores de inadequação quanto ao seguimento do 

protocolo e de reuniões com a equipe da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do 

Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Para isto, utilizou-se 

de um estudo retrospectivo de 34 pacientes com mediana de idade de 12,2 meses (0,2 a 

185,2), dos quais 19 (55,9%) eram do sexo masculino, tendo 20 (58,8%) o diagnóstico de 

sepse grave e 14 (41,2%) o de choque séptico.  

Resultados: Dos 34 pacientes, em 22 (64,7%) não houve seguimento de, pelo 

menos, uma das seguintes recomendações da ACCCM: em 20 pacientes (58,8%) a 

antibioticoterapia não foi iniciada, 15 pacientes (44,1%) receberam menos de 20mL/Kg 

de volume – recomendação inicial de expansão volumétrica – e 3 pacientes dentre os que 

estavam em choque séptico (21,4%) não receberam droga vasoativa. Dois pacientes 

foram a óbito (5,9%). A partir dessas informações, foi desenvolvido o formulário Google 

com 25 sessões que conduzem o atendimento específico e possibilitam a consulta do 

fluxograma preconizado ao coletar os principais dados do atendimento de primeira hora 

de forma direcionada, educativa, prática, rápida, voluntária e anônima, além de fornecer 

feedback imediato tanto para o médico que preencher os dados imediatamente após o 

atendimento inicial, quanto para a equipe da Unidade.  

Conclusão: Os resultados indicam uma possível inconsistência de registro de 

dados e não a falta de seguimento do protocolo de atendimento, uma vez que a 

mortalidade foi muito inferior à mortalidade esperada (5,9% versus 10 - 20%). Sendo 

assim, a ferramenta digital de coleta de dados e gestão do atendimento de primeira hora, 

de distribuição gratuita e facilmente replicável para outros serviços, pode permitir melhor 

atendimento e registro dos dados, além de contribuir para a segurança do paciente 

pediátrico com sepse. 
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