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Objetivo: Evidenciar o impacto da implementação do protocolo gerenciado de sepse na mortalidade 

de pacientes sépticos admitidos em um hospital privado do interior de São Paulo. 

Métodos: Estudo prospectivo, analítico, quantitativo, desenvolvido no período de setembro de 2018 

a fevereiro de 2019 no Hospital Unimed da cidade de São Carlos-SP. Foram incluídos no estudo 

pacientes com idade acima de 14 anos, diagnosticados com sepse e tratados a partir do protocolo 

gerenciado implantado no hospital baseado nas recomendações do Instituto Latino Americano de 

Sepse (ILAS). Foram excluídos da amostra os pacientes em cuidados paliativos. 

Resultados: No período, 156 pacientes inicialmente estavam sob suspeita de sepse, sendo 82 

confirmados, representando 52,56% dos casos. Destes 44 (51,21%) eram do sexo masculino com 

média de idade 73,25 anos e 38 (46,34%) do sexo feminino com média de idade 66,39 anos. As 

unidades que mais confirmaram sepse foram Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pronto 

Atendimento, representando respectivamente, 43 (52,43%) e 37 (45,12%) dos casos confirmados. 

Destes, dentro da primeira hora de atendimento, em 69 (84,14%) foram realizadas coletas de lactato, 

67 (81,70%) coletas de culturas e em 69 (84,14%) casos, implementada antibioticoterapia. Quanto a 

efetividade do protocolo na redução da mortalidade dos pacientes, no período um total de 16 

indivíduos evoluíram a óbito tanto com diagnóstico inicial de sepse ou choque séptico, representado 

uma média de mortalidade hospitalar de 19,51%. Porém foi observado uma queda importante nos 

índices de mortalidade nos últimos dois meses comparado com o início da implantação e adaptação 

ao protocolo. No bimestre, janeiro e fevereiro de 2019, constatou-se 2 e 1 óbitos respectivamente, 

sendo todos por choque séptico, com média de mortalidade de 12%. Foi observada uma redução de 

11% se comparado ao primeiro mês de implantação do protocolo, no qual, registramos 33% de óbitos 

por sepse em setembro de 2018. 

Conclusão: A implementação do protocolo gerenciado de sepse baseado nas recomendações do ILAS 

e adaptadas para um hospital privado, contribuiu efetivamente para redução da mortalidade de 

pacientes sépticos, assim como, promoveu reflexão dos profissionais quanto a necessidade de atuação 

rápida frente sinais de alerta e disfunção orgânica nestes pacientes. 

 


