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Objetivo: A sepse é definida como uma disfunção orgânica grave, causada por resposta
desregulada do hospedeiro à infecção. A Surviving Sepsis Campaign recomenda
evacuação do foco infeccioso. Este estudo se propõe a analisar a correlação entre o
tempo para o controle de foco infeccioso em pacientes com sepse intraabdominal e
mortalidade hospitalar nos pacientes de um CTI de alta complexidade de hospital
universitário brasileiro.

Métodos: Estudo de coorte prospectivo, com análise retrospectiva documental do
tempo para evacuação de foco séptico abdominal, em pacientes internados em um
hospital universitário terciário da região Sul do Brasil. Para análise do desfecho
primário (mortalidade hospitalar), os pacientes foram divididos em dois grupos:
submetidos à intervenção para controle do foco em até 12 horas após diagnóstico da
sepse e os com foco evacuado após 12 horas do diagnóstico.

Resultados: Foram avaliados 135 pacientes com relação temporal entre o diagnóstico
de sepse e evacuação do foco, considerando o registro da chegada do paciente ao bloco
cirúrgico ou o horário de registro das punções/drenagens. A idade média foi de
aproximadamente 61 anos. A média de disfunções orgânicas foi de 3,04 e a média do
SOFA foi 7,66. Dos pacientes incluídos, 79,3% (n=107) necessitaram de ventilação
mecânica e mortalidade hospitalar foi de 52,6% (n=71). Na análise comparativa não se
observou diferença estatisticamente significativa para ocorrência do desfecho primário
(52,3% grupo com evacuação de foco precoce vs. 52,9% grupo com evacuação de foco
tardia; p = 0,137).

Conclusão: Neste estudo não observamos diferença na mortalidade entre pacientes que
foram a evacuação de foco antes ou após 12 horas do diagnóstico de sepse. Os pacientes
com evacuação precoce tinham tendência a serem mais graves. Mesmo que não
tenhamos encontrado diferença significativa de mortalidade entre intervenção precoce e
tardia, com as evidências atuais não acreditamos haver motivo em postergar o controle
de foco uma vez que o mesmo deve ser feito.
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