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 Objetivo: O diabetes mellitus do tipo 2 (DM2) é uma comorbidade presente em 20% dos pacientes 

com sepse. Acredita-se que diabéticos são mais susceptíveis às infecções e apresentam diferenças nas 

defesas do organismo que associados podem acarretar a inflamação mais persistente, especialmente 

em face à sepse. O objetivo desse estudo foi analisar a influência do DM2 no desfecho de pacientes 

com sepse  

Método: Coorte retrospectivo, com dois grupos - exposto (pessoas com sepse e com diabetes) e não 

exposto (pessoas com sepse e sem diabetes) assistidos em uma unidade de terapia intensiva, no 

período de 2015 a 2019. Foram elegíveis maiores de 18 anos, com permanência mínima de 24 horas 

na unidade. Foram avaliadas as características sociodemográficas, clínicas, laboratoriais e relativas 

à internação na  terapia intensiva.  

Resultados: 204 pacientes compuseram a amostra. A evolução clínica foi diferente nos pacientes não 

diabéticos e diabéticos com sepse. Diabéticos evoluíram com pior desfecho, apresentavam-se mais 

graves, com maior número de infecções e com maior variabilidade glicêmica durante a sepse, sendo 

esta última associada ao óbito em ambos os grupos. O escores APACHE II e SAPS III refletem melhor 

o prognóstico no grupo de pacientes não diabéticos e o SOFA para os diabéticos. Metade dos 

pacientes que receberam alta hospitalar reinternaram em até um ano após desenvolveram a sepse. 

Conclusão:  O DM2 influencia no desfecho (óbito) do paciente com sepse.  A prevalência de diabetes 

torna imperativa  a melhor compreensão dos mecanismos que ligam a inflamação ao diabetes e seus 

efeitos nas defesas orgânicas. Além da idenificação e tratamento precoce da sepse, recomenda-se a 

instituição de protocolos de cuidado que não desvalorizem a heterogeneidade fisiológica, bioquímica, 

metabólica, imunológica exibida pela população e da complexidade da sepse. A valorização do 
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cuidado pós sepse, especialmente em pessoas com DM2, poderia evitar novas infecções, 

reinternações e os efeitos da morbidade após a síndrome séptica. 

 

 

 

 

 

 


