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Objetivo:  Demonstrar através das ações e intervenções farmacêuticas,  baseadas nas

medidas de tratamento da sepse, as oportunidades de melhorias no cuidado ao paciente,

e fomentar a importância da criação e monitorização de um protocolo de sepse na UTI

(unidade de terapia intensiva). 

Métodos: O estudo é uma análise retrospectiva das ações e intervenções realizadas pelo

farmacêutico clínico, em uma UTI geral adulta de 32 leitos de um hospital extraporte de

Santos-SP, que não possui protocolo de sepse na unidade, durante o período de agosto

de 2017 a dezembro de 2018. Os dados foram obtidos através do sistema de informação

hospitalar  MV2000,  foram  consideradas  as  recomendações  do  protocolo  de

gerenciamento de sepse do Instituto Latino Americano de Sepse, e identificadas cinco

medidas preconizadas, passíveis de melhorias na unidade: 1) Uso de Hidrocortisona; 2)

Infusão prolongada de betalactâmicos 3) Dose de Ataque/full; 4) Uso de Hidroxietilamido;

5) Tempo para o início de antibioticoterapia. 

Resultados: 1) Uso de hidrocortisona: foram realizadas 116 intervenções farmacêuticas,

relacionadas a  indicação,  suspensão,  desmame e Switch  Therapy;  51  relacionadas a

sepse com 45 (89%) de aceitabilidade. 2) Dose de ataque/full:  a média de adesão a

realização no trimestre  inicial foi  de  12 (42%),  aumentando para  51 (94%) no último

trimestre. 3) Infusão prolongada de betalactâmicos: a média de administração conforme

no  trimestre  inicial foi  de 67  (40)%,  para  291  (95%)  no  último  trimestre.  4)  Uso  de

Hidroxietilamido: a média de consumo no trimestre inicial foi de 61 bolsas, diminuindo

para  3  bolsas  no  último  trimestre.  5)  Tempo estimado  no  início  de  Antibioticoterapia:

número de início de antibioticoterapia dentro de uma hora foi de 21 (41%-mês inicial),

para uma média de 28 (74%) no último bimestre.

Conclusão: Os resultados expõe a importância da padronização e da monitorização do

protocolo de sepse. Obtivemos melhorias tanto na adequação da farmacoterapia quanto



nos  processos  assistenciais  envolvidos  no  cuidado  ao  paciente.  Os  indicadores

permitiram uma consciência situacional da realidade e possibilitaram identificar pontos a

serem melhorados. A elaboração de estratégias para ofertar informações de forma prática

e de fácil acesso aos profissionais expostos a um ambiente de multitarefas contribuiu para

adesão.


