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PESQUISA 

 

Perfil de pacientes com sepse e choque séptico em um hospital de trauma: 

 um estudo transversal 

Profile of patients with sepsis and septic shock in a trauma hospital: 

 a cross-sectional study  

Perfil de pacientes con sepsis y shock séptico en un hospital de trauma: 

 un estudio transversal 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o perfil e o desfecho clínico de pacientes com sepse e choque séptico em um 

hospital de trauma de Belo Horizonte. Método: Trata-se de estudo transversal, retrospectivo e 

descritivo dos casos de sepse e choque séptico que tiveram diagnóstico confirmado nos meses de 

julho a setembro de 2019 em um hospital de trauma de Belo Horizonte. Os dados foram coletados 

através da análise de prontuários de 133 pacientes, onde foi possível descrever o perfil demográfico 

e desfecho hospitalar quanto a alta, óbito, transferência ou permanência de internação nos tempos de 

7, 14 e 28 dias após evento. Foram realizadas análises descritivas e comparativas por meio do software 

SPSS 2020. Resultados: Constatou-se que 97 (73%) pacientes eram do sexo masculino, média de 

idade foi de 51,6 anos, correspondendo um público de 19 a 59 anos, sendo que 87 (65%) eram 

previamente hígidos e o principal motivo de internação foi queda da própria altura com 23 (17%) 

casos e 37 (28%) diagnósticos de trauma crânio encefálico. Oitenta e seis (65%) pacientes tiveram 

diagnóstico de sepse e 47 (35%) apresentaram choque séptico, o principal foco de infecção desses 

pacientes foi pulmonar 83 (62%). Obtivemos 88 (66%) resultados de hemoculturas negativas e 45 

(34%) foram positivas, em relação ao atendimento do evento séptico, 64 (48%) pacientes receberam 

o medicamento em até 60 minutos após o diagnóstico e o tempo de internação mais prevalente após 

o evento séptico foi 7 dias, representado por 67 (50%) pacientes e 31 (46%) estavam internados em 

uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O desfecho óbito e sobrevivência foram contabilizados até 

28 dias após evento séptico, totalizando 37(28%) óbitos e 96 (72%) sobreviventes da população 

estudada. Conclusão: A sepse é um problema de saúde pública e tem alta prevalência em pacientes 

traumatizados. Além disso, essa síndrome foi responsável por alta taxa de mortalidade e aumento do 

tempo de internação nessa população analisada. O tratamento precoce reduziu tempo de internação e 

foi associado a melhor taxa de sobrevivência desses pacientes. Descritores: Sepse; Choque séptico; 

Centros de traumatologia; Transtornos relacionados a trauma e fatores de estresse.  

RESUME 

Objective: To evaluate the profile and clinical outcome of patients with sepsis and septic shock in a 

trauma hospital in Belo Horizonte. Method: This is a cross-sectional, retrospective and descriptive 

study of cases of sepsis and septic shock that had a confirmed diagnosis from July to September 2019 

in a trauma hospital in Belo Horizonte. Data were collected through the analysis of medical records 

of 133 patients, where it was possible to describe the demographic profile and hospital outcome 

regarding discharge, death, transfer ence or hospitalization at 7, 14 and 28 days after the event. 

Descriptive and comparative analyses were performed using the SPSS 2020 software. Results: It was 

found that 97 (73%) patients were male, mean age was 51.6 years, corresponding to an audience of 

19 to 59 years, and 87 (65%) were previously healthy and the main reason for hospitalization was a 

fall from their own height with 23 (17%) cases and 37 (28%) diagnosis of traumatic brain injury. 

Eighty-six (65%) patients were diagnosed with sepsis and 47 (35%) septic shock, the main focus of 

infection in these patients was pulmonary 83 (62%). We got 88 (66%) negative blood culture results 
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and 45 (34%) were positive, in relation to the attendance of the septic event, 64 (48%) patients 

received the drug within 60 minutes after diagnosis and the most prevalent hospital stay after septic 

event was 7 days, represented by 67 (50%) patients and 31 (46%) were hospitalized in an Intensive 

Care Unit (ICU). The outcome death and survival were counted up to 28 days after septic event, 

totaling 37 (28%) deaths and 96 (72%) survivors of the population studied. Conclusion: Sepsis is a 

public health problem and has a high prevalence in traumatized patients. In addition, this syndrome 

was responsible for a high mortality rate and increased hospital stay in this population analyzed. Early 

treatment reduced hospitalization time and was associated with a better survival rate of these patients. 

Keywords: Sepsis; Septic shock; Traumatology centers; Disorders related to trauma and stress factors. 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar el perfil y el resultado clínico de los pacientes con sepsis y shock séptico en un 

hospital de trauma en Belo Horizonte. Método: Este es un estudio transversal, retrospectivo y 

descriptivo de casos de sepsis y shock séptico que tuvo un diagnóstico confirmado de julio a 

septiembre de 2019 en un hospital de trauma en Belo Horizonte. Los datos se recopilaron a través del 

análisis de los registros médicos de 133 pacientes, donde fue posible describir el perfil demográfico 

y el resultado hospitalario con respecto al alta, muerte, traslado o hospitalización a los 7, 14 y 28 días 

después del evento. Se realizaron análisis descriptivos y comparativos utilizando el software SPSS 

2020. Resultados: Se encontró que 97 (73%) los pacientes eran hombres, la edad media era de 51,6 

años, correspondiendo a una audiencia de 19 a 59 años, y 87 (65%) anteriormente estaban sanos y la 

razón principal de la hospitalización fue una caída desde su propia altura con 23 (17%) casos y 37 

(28%) diagnóstico de lesión cerebral traumática. Ochenta y seis (65%) pacientes fueron 

diagnosticados con sepsis y 47 (35%) shock séptico, el foco principal de infección en estos pacientes 

fue pulmonar 83 (62%). Tenemos 88 (66%) resultados negativos del cultivo sanguíneo y 45 (34%) 

fueron positivos, en relación con la asistencia al evento séptico, 64 (48%) los pacientes recibieron el 

medicamento dentro de los 60 minutos después del diagnóstico y la estancia hospitalaria más 

frecuente después del evento séptico fue de 7 días, representado por 67 (50%) pacientes y 31 (46%) 

fueron hospitalizados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El resultado de muerte y 

supervivencia se contabilizó hasta 28 días después del evento séptico, con un total de 37 (28%) 

muertes y 96 (72%) sobrevivientes de la población estudiada. Conclusión: La sepsis es un problema 

de salud pública y tiene una alta prevalencia en pacientes traumatizados. Además, este síndrome fue 

responsable de una alta tasa de mortalidad y del aumento de la estancia hospitalaria en esta población 

analizada. El tratamiento temprano redujo el tiempo de hospitalización y se asoció con una mejor tasa 

de supervivencia de estos pacientes. Palabras clave: Sepsis; Choque séptico; Centros de 

Traumatología; Trastornos relacionados con factores de trauma y estrés. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) estima que 1,35 milhão de pessoas evoluem 

a óbito a cada ano devido a acidentes no trânsito e mais da metade de todas as mortes em rodovias 

ocorre entre usuários pedestres, ciclistas e motociclistas ¹. Não obstante, o painel de pesquisa da 

Confederação Nacional de Transporte em 2019, informa que ocorreram 7.439 acidentes com vítimas 

em rodovias federais no estado de Minas Gerais, sendo que 9 de cada 100 vítimas evoluíram a óbito². 

 O hospital de referência em trauma do estado de Minas Gerais recebe a maior parte desse 

público, sendo que o último dado divulgado pela instituição foi em 2013 onde informa que recebeu 

8.181 pacientes vítimas de acidentes com motocicletas, automóveis e pedestres³. O paciente 

traumatizado atendido no hospital de urgência pode ser submetido a cirurgia imediata que, por sua 

vez, o colocará numa estimativa de morte de até 4% antes de deixar o hospital, 15% de morbidade 

pós-operatória grave e/ou entre 5 a 15% com necessidade de readmissão em até 30 dias decorrente a 

complicações. 4 

 Alguns fatores sistêmicos contribuem para o aparecimento de infecção cirúrgica, tais como: 

desnutrição, obesidade, presença de infecção concomitante em outro local do corpo, depressão da 

imunidade, uso de corticosteroides e citotóxicos, diabetes mellitus, e, não menos importante, a 

hospitalização prolongada 5. Geralmente após o estresse cirúrgico o paciente tende a recuperar suas 

funções vitais em torno de quatro a cinco dias. Mas, alguns, por sua vez, não se recuperam e uma 

disfunção de órgãos se instala associada ou não a uma infecção6 

 A disfunção de órgãos quando associada a uma infecção e caracterizada por uma resposta 

desregulada do hospedeiro é definida como quadro de sepse. Essa síndrome associada a uma 

hipotensão refratária a volume se instala e a necessidade de vasopressores para manter uma pressão 

arterial média maior que 65 mmHg define choque séptico e a estimativa de mortalidade é alta no 

individuo adulto 7. É importante destacar que o paciente em choque séptico apresenta alteração de 

lactado com variação maior que 2mmol.7 

 A sepse no paciente pediátrico é definida a partir de dois critérios da síndrome de resposta 

inflamatória sistêmica tais como febre, taquicardia entre outros, somados a idade, confirmação ou 

suspeita de infecção invasiva e disfunção cardiovascular, síndrome do desconforto respiratório agudo 

ou duas ou mais disfunções de órgãos, e, o choque séptico como infecção grave levando a disfunção 

cardiovascular incluindo hipotensão, necessidade de tratamento com uma medicação vasoativa ou 

perfusão prejudicada9. 

 A Avaliação Sequencial de Falhas de Órgãos (SOFA) é um dos sistemas de pontuação mais 

utilizados em terapia intensiva, que, juntamente com achados clínicos frente à infecção, pontua 

variáveis laboratoriais, tais como PaO2, contagem de plaquetas, nível de creatinina e nível de 
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bilirrubina.7 O escore varia de 0 a 4, e uma pontuação igual ou superior a 2 representa a disfunção 

orgânica7. Logo, quanto maior um escore SOFA, mais alta a probabilidade de mortalidade em 

pacientes intensivos com sepse ou choque séptico. 7 

 Tão logo a suspeita da sepse, deve-se adotar ações que visem êxito para a taxa de sobrevida 

do paciente, sendo desde a identificação precoce de alterações de sinais clínicos, reconhecimento de 

possível foco de infecção até o início do tratamento com antibiótico terapia e, se indicada, 

ressuscitação volêmica 8-10. A coleta de amostras de sangue também é um procedimento importante 

para análise de hemoculturas e lactato sérico, pois altos níveis de lactato sugerem ocorrência de 

hipóxia tecidual, que podem estar associados a piores prognósticos10 -11  

 Outras condutas são importantes, em alguns casos, como o uso de albumina, grandes volumes 

de cristaloides e norepinefrina como primeira escolha no âmbito de vasopressores. 8 

 As diretrizes da Campanha de Sobrevivência à Sepse recomendam veementemente que todas 

as instituições tenham estratégias para a detecção de pacientes com sepse e tentem instituir programas 

de melhoria da qualidade de atendimento baseados em indicadores bem definidos. 12 

 Diversos estudos já demonstraram a eficácia de implantação de protocolos gerenciados para 

redução da mortalidade. Demonstraram também que a aderência ao pacote de ressuscitação estava 

associada não somente a redução significativa da mortalidade hospitalar, mas também a redução do 

tempo de internação hospitalar e diminuição significativa dos custos. 13 

 Considerando o cenário de atendimento de pacientes traumatizados e o alto risco de 

desenvolvimento de sepse, este trabalho objetivou-se avaliar o perfil de incidência de casos de sepse 

e choque séptico e seus desfechos clínicos no período de três meses em pacientes internados em 

hospital de trauma de Belo Horizonte. 

 

MÉTODO 

 

Tipo de estudo 

 Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e descritivo dos casos de sepse e choque 

séptico nos meses de julho a setembro de 2019. 

 

Local do estudo 

 O local de estudo foi um hospital público vinculado ao Sistema único de saúde (SUS) e 

localizado em Belo Horizonte/Minas Gerais com perfil de atendimento a traumas, intoxicações, 
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situações clínicas e cirúrgicas com risco iminente de morte. Os dados foram coletados no período de 

julho a outubro de 2020. 

 

População e amostra 

 

Figura 1. Fluxo de inclusão de pacientes 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleta de dados 

 

A inclusão de 133 prontuários para análise de resultados devido ao diagnóstico confirmado 

de sepse e choque séptico, foi a partir da data da coleta da primeira hemocultura, sendo possível 

compilar as seguintes variáveis e organizar em planilha de Excel: sexo, idade, data da admissão, causa 

da internação, motivo e diagnóstico de internação, comorbidades, uso de medicamentos prévios, 

Busca em laboratório de hemoculturas coletadas no 

mês de julho a setembro/2019 
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diagnóstico clinico (sepse ou choque séptico), resultado de hemocultura e microrganismo, tempo de 

internação até o diagnóstico, foco de infecção, data de  antibiótico, tempo entre a  prescrição médica 

e a hora da administração, tipo de antibiótico, solicitação e encaminhamento a terapia intensiva, bem 

como o desfecho desses pacientes a partir da data do evento séptico quanto a alta, transferência, óbito 

e internação mantida. 

E um outro momento, baseado em uma avaliação dos prontuários físicos, foi possível apurar 

o tempo entre a data e hora da prescrição de antibiótico e a hora de administração, considerando o 

evento séptico. 

 

Análise dos resultados e estatística 

 

Os dados foram analisados no programa SPSS, versão 20.0, utilizando-se estatística descritiva 

e correlacional. Para inferência estatística foi utilizado teste qui-quadrado e considerado significância 

de p<0,05. Os resultados foram apresentados por meio de tabelas.  

 

Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Plataforma Brasil. A coleta de 

dados foi realizada com dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, devido ser um 

estudo retrospectivo e com garantia de anonimato dos envolvidos 

 

RESULTADOS 

 

A partir da análise de dados referentes aos 133 pacientes com diagnóstico registrado de sepse 

ou choque séptico, obtivemos o total de 97 (73%) homens e 36 (27%) mulheres, sendo que a média 

de idade foi de 51,6 anos (1 a 99 anos) e concentrou na faixa etária de 19 a 59 anos, dos quais 87 

(65%) eram previamente hígidos e 46 (35%) pessoas tinham pelo menos uma comorbidade, com 

destaque para hipertensão arterial representada por 22 (17%) casos e18 (14%) pacientes com diabetes 

e hipertensão arterial. Os motivos de internação mais frequentes foram queda da própria altura 

representado por 23 (17%) pacientes, seguido de queda de altura e acidente automobilístico 16 (12%) 

casos, e, por fim, a queimadura com 14 (11%) pacientes. Os casos com menor frequência nessa 

amostra analisada foram atropelamento 11 (8%), rebaixamento de sensório e dispneia 8 (6%) 
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pacientes. Os diagnósticos principais definidos no momento de internação foram trauma crânio 

encefálico 37 (28%) e grande queimado 12 (9%). (TABELA 1) 

 

Tabela 1- Perfil sócio demográfico da amostra (n = 133), de pacientes com diagnóstico confirmado de sepse e choque séptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sistema de prontuários eletrônicos do hospital de pesquisa. Tabela criada pela autora 2020. *Acidente Vascular Cerebral Isquêmico 

 Parâmetros N % 

 

Gênero 

Masculino 97 73 

Feminino 36 27 

 

 

Idade  

(anos) 

1 a 18 6 5 

19 a 59 79 59 

60 a 89 43 32 

91 a 99 5 4 

 

 

Comorbidades 

Nenhuma 87 65 

Hipertensão arterial 22 17 

Hipertensão arterial e 

diabetes mellitus 

18 14 

Outras 06 4 

 

 

 

 

Motivo de 

internação 

Queda da própria altura 23 17 

Queda de altura 16 12 

Acidente automobilístico 16 12 

Queimadura 14 11 

Atropelamento 11 8 

Rebaixamento de 

sensório 

8 6 

Dispneia 8 6 

Outros 37 28 

 

 

 

Diagnóstico 

Trauma Crânio 

Encefálico 

37 28 

Grande queimado 12 9 

Trauma de fêmur 8 6 

AVCi* 5 4 

Politrauma 5 4 

Intoxicação 

medicamentosa 

5 4 

  Outros 61 45 
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Em relação ao diagnóstico de sepse e choque séptico, 86 pacientes tiveram o registro em 

prontuário de diagnóstico de sepse, ou seja, 65% dos pacientes avaliados tiveram a síndrome dentro 

do período de julho a setembro de 2019 e 47 (35%) pacientes apresentaram o choque séptico.  

O foco principal de infecção identificado nos registros foi pulmonar 83 (62%), seguido dos 

focos de partes moles 21 (16%), urinário 12 (9%), por dispositivos invasivos 7 (5%), sistema nervoso 

central 5 (4%), abdominal 3 (2%), osso 2 (1,5%).  

No que se refere aos resultados de hemoculturas, obtivemos 88 (66%) resultados negativos e 

45 (34%) resultados positivos, sendo que 10 (8%) dessas hemoculturas foram identificadas com 

microrganismo Staphylococus aureus seguido de 8 (6%) de Staphylococus epidermidis. 

Todos os pacientes analisados neste estudo receberam algum tipo de antibiótico, sendo que 

64 (48%) pacientes receberam o medicamento em até 60 minutos a partir da prescrição médica e 44 

(33%) pacientes receberam após 60 minutos da prescrição médica, houve perda de 25 (19%) 

prescrições médicas contendo registros de administração de medicamentos dos pacientes analisados 

nesse estudo. Quanto ao tempo de internação desses pacientes até o diagnóstico séptico variou de 0 a 

343 dias sendo o tempo de internação mais prevalente até o sétimo dia, ou seja, representando 67 

(50%) dos pacientes que ficaram internados até 7 dias no hospital. Desses, 31 pacientes (46%) já se 

encontravam em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 20 (30%) pacientes foram encaminhados 

para a UTI após o diagnóstico séptico e 16 (24%) não foram conduzidos para essa unidade e 

permaneceram em unidades de internação. (TABELA 2). 

 

Tabela 2- Estratificação dos pacientes (n=133) por diagnóstico séptico, foco de infecção, resultado de hemocultura, 

microrganismo, tempo de internação, antibiótico e admissão em unidade de terapia intensiva 

 

 Parâmetros N % 

 

Evento 

Sepse  86 65 

Choque Séptico 47 35 

 

 

 

 

 

 

Foco de infecção 

Pulmonar 83 62 

Partes moles 21 16 

Urinário 12 9 

Dispositivos 7 5 

Sistema Nervoso 

Central 

5 4 

Abdominal 3 2 

Osso 2 1 
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Fonte: Sistema de prontuários eletrônicos do hospital de pesquisa. Tabela criada pela autora 2020. 

*já estavam internados em terapia intensiva no momento de diagnóstico da sepse 

 

Em relação ao desfecho dos pacientes pesquisados (n=133), nos 7 dias após evento séptico 

107 (80%) pacientes continuaram internados, 4 (3%) pacientes tiveram alta, 21 (16%) pacientes 

evoluíram a óbito e 1 (1%) paciente foi transferido para outra instituição. Nos 14 dias seguintes, 

desses 107 pacientes que se mantiveram internados, 87 (81%) pacientes permaneceram no hospital, 

9 (8%) pacientes foram de alta hospitalar, 8 (7%) pacientes evoluíram a óbito e 3 (3%) pacientes 

foram transferidos. Na análise do período de 28 dias após evento séptico, dos 87 pacientes, 62 (71%) 

continuaram internados, 16 (18%) pacientes tiveram alta e 9 (10%) pacientes evoluíram a óbito e 

nenhum foi transferido. (TABELA 3) 

 

Resultado 

de 

hemocultura 

 Positiva 45 34 

Negativa 88 66 

 Parâmetros N % 

 

 

 

 

 

 

Microrganismos  

(n=45) 

Staphylococus aureus 10 22 

Staphylococus Epidermidis 8 18 

Klebsiella Pneumoniae 7 16 

Acineto Baumanni 4 9 

Escherichia Coli 4 9 

Pseudomonas Aeruginosa 4 9 

Outros 8 18 

 

Administração 

de Antibiótico 

 Até 60 minutos 64 48 

Após 60 minutos 44 33 

 Dados não localizados 25 19 

 

 

Tempo de 

internação 

 0-7 dias  67  50 

 0-14 dias 33  25 

 15- 30 dias 16  12 

 31-100 dias 13  10 

 101-343 dias 4 3 

Pacientes 

Admitidos em UTI 

em até 7 dias de 

internação (n=67) 

sim 20 30 

não 16 24 

Não se aplica* 31 46 
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Tabela 3- Desfecho dos pacientes nos tempos de 7, 14 e 28 dias após evento séptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de prontuários eletrônicos do hospital de pesquisa. Tabela criada pela autora 2020. 

 

Ao detalhar os desfechos entre óbito e sobreviventes (soma dos que tiveram alta, transferência 

e permaneceram internados) em até 28 dias após o evento séptico identificamos significância 

estatística relacionada ao tempo de administração antibiótico (ATB) com p=0,03 (considerando 

p<0,05), onde sobreviveram 40 (62%) pacientes que receberam antibiótico até 60 minutos após 

prescrição médica.  

 Em relação a admissão em terapia intensiva após diagnóstico de sepse e choque séptico, não 

houve significância estatística com p=0,37 (p>0,05), mas verificou-se que a maioria dos pacientes 

que teve o diagnóstico citado já estava em UTI totalizando 74 (56%) pacientes.  

Quanto a sepse e choque séptico, comparou-se significativamente os desfechos de óbito e 

sobrevida em cada diagnóstico, ou seja, quando relacionado óbito e sobrevida nos quadros de sepse, 

identificou-se uma significância estatística de p=0,004 (p<0,05). No diagnóstico de choque séptico, 

a comparação estatística de óbito e sobrevida trouxe uma significância de p=0,0001 (p<0,05) 

(TABELA 04). 

 

 

 

 Parâmetros N % 

 

 

7 dias após evento 

séptico 

(n=133) 

Internados 107 80 

Alta 4 3 

Óbito 21 16 

Transferência 1 1 

 

14 dias após 

evento séptico 

(n=107) 

 Internados 87 81 

Alta 9 8 

 Óbito 8 7 

 Transferência 3 3 

 

 

28 dias após 

evento séptico 

(n=87) 

 Internados 62 71 

 Alta 16 18 

 Óbito 9 10 

 Transferência 0 1 
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Tabela 4- Desfecho óbito e sobrevivência até 28 dias de evento séptico, comparado ao tempo de administração de antibiótico (ATB), admissão 

ou não em terapia intensiva (UTI) e diagnóstico de sepse e choque séptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de prontuários eletrônicos do hospital de pesquisa. Tabela criada pela autora 2020. 

*teste qui-quadrado  

 

DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, verificou-se que a maioria dos pacientes que tiveram o diagnóstico séptico 

era do sexo masculino. Outros estudos também identificaram a prevalência de sepse e choque séptico 

no gênero masculino.16,17,19,23,24. Há relato de que homens são mais susceptíveis a infecções devido a 

presença de hormônios masculinos (androgênios) e a associação para uma maior imunodepressão do 

sistema imunológico e subsequente quadro de sepse após trauma. No gênero feminino, o hormônio 

feminino (estrogênio) é imunoprotetor e agrega um desfecho melhor pós trauma ou hemorragia.16; 17-

19  

A idade média dos pacientes foi de 51,6 anos, sendo mais prevalente entre 19 a 59 anos, faixa 

inferior à encontrada em outras pesquisas, onde dois grandes estudos epidemiológicos nacionais sobre 

Sepse identificaram idades maiores de 60 anos que desenvolveram sepse ou choque séptico 23, 24, 25, 26. 

O hospital desta pesquisa é referência em trauma no Estado de Minas Gerais, que pode justificar 

grande parte desse público jovem3. Outra justificativa seria de acordo com o Sistema de Vigilância 

de Acidentes e Violências de 2014, em que a população que mais sofre acidente de trânsito se encontra 

na faixa de 20 a 59 anos e é do sexo masculino 20. 

Em relação às comorbidades, este estudo demonstrou, em sua maioria, pacientes previamente 

hígidos. Esse achado relaciona-se com o perfil da população jovem identificada neste estudo. Um 

público um pouco menor, 46 (35%) indivíduos, tinham pelo menos uma comorbidade incluindo HAS 

 
Óbito Sobreviveu 

Total 

(n=133) 
Valor de p 

ATB até 60 minutos  

 
24 (38%) 40 (62%) 64 

0,03* 

 
ATB após 60 minutos 

 
10 (23%) 34 (77%) 44 

Não localizado ATB 3 (12%) 22 (88%) 25 

Admitido em UTI 

 

11(33%) 22 (67%) 33 

0, 37* Não admitido em UTI 9(34%) 17(66%) 26 

Já internado em UTI 17(22%) 57(78%) 74 

Sepse 
12 (14%) 74 (86%) 86 0,004* 

Choque Séptico 
25(53%) 22(47%) 47 0,0001* 
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ou DM. Outras pesquisas que destacaram comorbidades frequentes de Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e Diabetes Melittus (DM) em pacientes com sepse ou choque séptico. 17,24  

O principal motivo de internação dos pacientes que desenvolveram sepse ou choque séptico 

foi queda da própria altura, que se contrapõe a outro estudo, que traz como mais comum as causas 

clínicas, as relacionadas ao sistema respiratório, cardíaco e circulatório. 24  

Em relação ao diagnóstico mais prevalente, destacou-se Trauma Crânio Encefálico (TCE). 

Um estudo em terapia intensiva de 2014, relata que pacientes com TCE grave, com várias lesões 

cranianas e com outros traumas associados, tiveram um aumento no tempo de internação na terapia 

intensiva e no hospital, além do desfecho mortalidade alto. Refere também que esses pacientes 

tiveram pior prognóstico quando associados a falência respiratória e choque séptico após 72 horas do 

diagnóstico de sepse 22. 

Na análise dos casos de sepse e choque séptico, identificou-se um número maior de casos de 

sepse 86 (65%) do que pacientes com diagnóstico de choque séptico 47(35%) e o foco pulmonar foi 

mais prevalente. Lopes (2016) em um estudo de perfil de pacientes em terapia intensiva informa que 

a sepse acomete cerca de um milhão de casos ao ano no mundo, sendo que a metade que já se 

encontravam em unidade de terapia intensiva quando apresentaram o evento30. Corroborando com 

esta pesquisa atual, que demonstra maior público internado em terapia intensiva, totalizando 71 

indivíduos (53%). O foco pulmonar também foi destaque em outros estudos, uma vez que o trato 

respiratório é uma das principais fontes do processo infeccioso e está relacionado a dispositivos 

invasivos como tubo orotraqueal.17,30,31,32. 

As hemoculturas compiladas foram, em sua maioria, negativas. A diretriz da Campanha de 

Sobrevivência a Sepse (2015) indica uma importância para coleta de hemoculturas antes do início de 

antibioticoterapia para que não haja resultados falsos negativos34. Referente as hemoculturas 

positivas, destacou-se as bactérias gram-positivas Staphylococus aureus e Staphylococus 

epidermidis. Estudos mostraram prevalência de bactérias gram-positivas em casos de sepse e gram 

negativas nos choques sépticos 27;33. 

 Entre as infecções hospitalares, as sepses causadas por Staphylococcus aureus são 

responsáveis por elevada morbidade e mortalidade. Entretanto, o Staphylococcus epidermidis é um 

patógeno mais comum em UTI, por estar presente na pele de pessoas saudáveis, tornando-se 

responsável pelas infecções oportunistas e associadas a assistência27.  

Em relação ao tempo de antibiótico, a maioria dos pacientes, 64 (48%) indivíduos, receberam 

o antibiótico na primeira hora do diagnóstico de sepse e choque séptico. Ao detalhar os desfechos 

entre óbito e sobreviventes (soma dos que tiveram alta, transferência e permaneceram internados) em 

até 28 dias após o evento séptico identificamos significância estatística relacionada ao tempo de 
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administração antibiótico (ATB) com p=0,03 (considerando p<0,05), onde sobreviveram 40 (62%) 

pacientes que receberam antibiótico até 60 minutos após prescrição médica. Um estudo conduzido 

pelo Instituto Latino Americano da Sepse (ILAS), mostrou que o tratamento inadequado é um fator 

associado ao aumento da mortalidade, principalmente o atraso para administração da primeira dose 

de antibióticos.28  

Essa informação corrobora com outro estudo realizado na Europa, Estados Unidos e América 

do Sul, que demonstraram que o atraso na primeira administração de antibiótico foi associado ao 

aumento da mortalidade intra-hospitalar. Além disso, houve um aumento significativo do risco de 

mortalidade a cada hora de atraso na administração do antibiótico29. Com isso, é crucial a 

administração de antibioticoterapia no tempo máximo de uma hora a partir da identificação de sinais 

de sepse ou choque séptico10.   

Quanto ao desfecho de até 28 dias após o diagnóstico séptico, houve uma melhor sobrevida 

em pacientes que receberam antibiótico em até 60 minutos 40 (62%) dos pacientes, foram admitidos 

em unidade de terapia intensiva 22 (67%) dos casos e tiveram o diagnóstico de sepse 74 (86%) 

indivíduos, o que vai de encontro com a diretriz de Campanha de sobrevivência a sepse (2015)11,34.  

Neste estudo o óbito relacionado ao choque séptico foi maior em 25 (53%) indivíduos, com 

importância estatística (p=0,0001), Corral et al demonstra em seu estudo sobre complicações 

neurológicas em um paciente pós trauma crânio encefálico que existe uma estimativa de risco de 

morte de 7,5 vezes maior em pacientes com choque séptico em relação a pacientes com sepse e relata 

também outros trabalhos com mesmo desfecho 22;35.  

 

LIMITAÇÕES 

As principais limitações do estudo foram: análise de prontuário com perda de informações por falta 

de registro adequado e realização de busca ativa de dados a partir dos exames de hemoculturas 

realizadas pelos pacientes para localizar essa população de estudo. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

O presente trabalho contribui para maior conscientização da equipe de saúde para identificação 

precoce e tratamento adequado dos pacientes com diagnóstico de sepse ou choque séptico em 

situações de trauma. Dessa forma, conseguiremos melhorar as taxas de sobrevida desses pacientes. 
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CONCLUSÃO 

A sepse é um problema de saúde pública e tem alta prevalência em pacientes traumatizados. 

Além disso, essa síndrome foi responsável por alta taxa de mortalidade e aumento do tempo de 

internação nessa população analisada. O tratamento precoce reduziu tempo de internação e pode ser 

associado a melhor taxa de sobrevivência desses pacientes. 
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