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Objetivo: Identificar precocemente os sinais e sintomas da sepse nos Serviços de Urgência e Emergência, 

utilizados pelos profissionais de saúde. Método: Pesquisa do tipo Survey por intermédio de mídias digitais 

e pela divulgação com experts na área em grupos profissionais. Uma parte da amostra foi constituída por 

profissionais de saúde que trabalham em serviços de urgência e emergência adulto. A coleta foi realizada 

entre os meses de janeiro a junho de 2018. Os critérios de inclusão foram profissionais de saúde que 

trabalham em serviços de urgência e emergência adulto e exclusão profissionais que trabalham em 

serviços especializados na área materno-infantil.  Resultados: Foram incluídos 59 profissionais que 

responderam aos questionários e estavam dentro dos critérios de amostragem do estudo . Destes, 64,4% 

eram enfermeiros, 12,5% eram de médicos e 9,4% eram de técnicos de enfermagem. Os seguintes sinais 

e sintomas para identificação de sepse identificados foram: taquicardia (67%), hipertermia ou hipotermia 

(66,1%), hipotensão (59,2%), dispneia (47,7%) e alteração do nível de consciência (42,3%), contudo 69,5% 

apontaram a inexistência de uma rotina padronizada no serviço. Da mesma forma, a maior parte dos 

entrevistados desconheciam um protocolo padronizado para o tratamento de sepse em suas instituições 

(76,3%). Conclusão: Os profissionais abordados neste estudo não demonstram conhecimento sobre 

rotinas ou procedimentos padronizados para identificação ou tratamento de sepse em  seus serviços, 

apesar de individualmente apresentarem conhecimento sobre esta prática. Conforme apontado pela 

literatura, a existência destas rotinas poderia levar a um diagnóstico mais rápido, tratamento mais efetivo 

e melhores desfechos aos pacientes.  
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