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Objetivo: Estudar o impacto da implantação do Protocolo Gerenciado de Sepse Pediátrica 

(PGSP) no reconhecimento precoce da sepse, na completude do pacote da primeira hora e na 

mortalidade por sepse. 

 

Métodos: Estudo de coorte retrospectivo, que avaliou pacientes com critérios diagnósticos de 

sepse, antes e após a implantação do PGSP no Hospital Estadual da Criança do Rio de Janeiro. 

Os períodos estudados foram: 1) pré-protocolo: 03/2013 a 09/2015; 2) pós-implantação: 

10/2015 a 04/2018. No período pré-implantação selecionamos os pacientes através de busca 

ativa via prescrição de antibióticos. Avaliamos os pacientes que receberam pelo menos um dos 

antibióticos recomendados pelo ILAS (Instituto Latino-americano de Sepse) para o tratamento 

da sepse pediátrica. Sinais clínicos e/ou laboratoriais de sepse nas 48 horas que antecederam a 

prescrição foram analisados. Para inclusão no período pós-implantação utilizamos o diagnóstico 

de sepse feito pela abertura do protocolo, além de repetirmos a estratégia anterior (prescrição) 

para referendar ou ampliar a inclusão de pacientes nesta fase.  

 

Resultados: Foram incluídos 84 pacientes na fase pré-implantação e 103 na pós-implantação. A 

sepse foi reconhecida em 16 (19%) pacientes no período pré-implantação e em 86 (83,5%) na 

fase pós-implantação (OR:21,5 [IC95%: 10,1-45,7]; p<0,001). Observamos aumento significativo 

na adesão ao pacote da 1ª hora (0% x 61,6%); na aderência à expansão volumétrica adequada, 

de 6,3% para 67,4% (OR:31,1 ([IC95%: 3,9-247,2]; p<0,001)); hemocultura antes do antibiótico, 

de 56,3% para 95,3% (OR:15,9 ([IC95%: 3,9-65,2]; p<0,001)); e antibiótico na 1ª hora, de 31,3% 

para 94,2% (OR:35,6 ([IC95%: 8,9-143,2]; p<0,001)). O número de óbitos por sepse caiu de 10 

(12%) para 3 (3%), refletindo redução significativa no risco de morte por sepse no período pós-

implantação (RR:0,24 [IC95%: 0,07-0,86];p=0,02). 

 

Conclusão:  A implantação de um protocolo gerenciado foi capaz de melhorar o reconhecimento 

da sepse, o cumprimento do pacote da 1ª hora e de reduzir a letalidade por sepse. 

Protocolo gerenciado melhora indicadores de adesão ao pacote da primeira hora na 

abordagem da sepse e na mortalidade em hospital pediátrico 


