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Objetivo: Na sepse a ativação da cascata de coagulação contribui para a formação de 

tromboembolismo venoso localizado e coagulação intravascular disseminada, além disso, 

o consumo de plaquetas e de proteínas de coagulação pode resultar em hemorragias 

graves. Esse estudo avaliou a relação de dois componentes do sistema hemostático 

(contagem de plaquetas e International Normalized Ratio - INR) com o desfecho da 

internação e a demanda de cuidados de enfermagem em pacientes diagnosticados com 

sepse internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  

Método: Estudo desenvolvido em um hospital público de cuidados de alta complexidade, 

por meio da análise de prontuários de pacientes diagnosticados com sepse e internados na 

UTI de janeiro a dezembro de 2017. As variáveis relacionadas às características 

sociodemográficas, clínicas e o tempo de assistência de enfermagem avaliado pelo 

Nursing Activity Score – NAS foram coletadas do prontuário eletrônico dos pacientes.  

Resultados: Foram incluídos 176 prontuários. Não foram observadas diferenças 

significantes nas variáveis sociodemográficas entre os pacientes que tiveram alta e 

aqueles que foram a óbito, contudo, os resultados mostram que pacientes com desfecho 

óbito apresentaram piores valores dos parâmetros clínicos e laboratoriais, demandaram 

mais cuidados de enfermagem e apresentaram contagem de plaquetas menor e INR maior 

do que os pacientes que tiveram alta; além disso, observou-se que a contagem de 

plaquetas <100.000mm3 e o INR>1,5 estão associados à maior frequência do desfecho 

óbito, mas não correlacionam-se com a demanda de cuidados de enfermagem.  

Conclusão: Este estudo mostrou que os pacientes diagnosticados com sepse que foram a 

óbito apresentaram maior comprometimento orgânico e demandaram mais cuidados de 

enfermagem do que aqueles que tiveram como desfecho a alta hospitalar, além disso, a 

contagem de plaquetas e o INR indicam um comprometimento do sistema hemostático, 

sinalizando um quadro hemorrágico. Tanto a contagem de plaquetas quanto o INR foram 
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associados ao óbito, mas não se correlacionaram à demanda de cuidados de enfermagem.  
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