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Introdução: A sepse é uma disfunção orgânica decorrente à infecção, com alta taxa de 
mortalidade nas instituições hospitalares. Na pandemia do COVID-19 os protocolos, as condutas 
assistenciais e gerenciais estão mais voltadas ao combate à essa infecção, desviando a atenção 
na identificação precoce da sepse, que ainda é uma das principais causas de morte hospitalar. 
O objetivo é relatar a experiência da implantação do protocolo de sepse no hospital Santa Casa 
de Poços de Caldas em tempos da pandemia do COVID-19. Descrição do Caso: Em janeiro de 
2021 foi realizado treinamento com toda equipe multiprofissional da instituição de todos os 
setores, nos períodos da manhã, tarde e noite, durante o seu horário de trabalho e no próprio 
setor, com duração de 40 minutos e no máximo 3 funcionários por tempo. As principais 
orientações do protocolo, como fluxograma, fichas e maleta de sepse, foram gravadas em vídeo 
e disponibilizadas a toda equipe multiprofissional. As reuniões para disseminação do protocolo 
foram realizadas pelo google meet e foi elaborado um grupo no whatsApp com orientações de 
sepse disponibilizando artigos relacionados a sepse e os indicadores do protocolo institucional 
mensurados mensalmente. Porém cabe destacar que os treinamentos foram constantes 
durante os meses consecutivos, devido a rotatividade de funcionários na instituição e 
afastamento pelo COVID-19. Em dois meses de atuação do protocolo, os indicadores mostraram 
uma taxa de efetividade de 53%, letalidade por sepse em 33,3% e a letalidade por choque 
séptico de 66,6%, sendo a média dias/óbito de pacientes em choque séptico de 3,5 dias.  
Comentários: As maiores dificuldades da implantação do protocolo foram, o treinamento 
devido a impossibilidade de ser realizado em sala de reunião evitando aglomeração, a 
dificuldade de mensurar o aprendizado dos funcionários e o controle da visualização dos vídeos 
gravados, a rotatividade e afastamento dos funcionários pelo COVID-19 e principalmente trazer 
a reflexão da importância da identificação precoce da sepse onde os olhares estavam voltados 
para infecção por COVID-19, as estratégias assistenciais direcionadas para protocolos do COVID-
19, e lidar com a exaustão emocional e desgaste do trabalho dos funcionários causados pela 
pandemia.  

 

Desafios da implantação do protocolo de sepse institucional durante a pandemia do COVID-19 

 


