
 

 
A sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por 
uma infecção. A velocidade e a adequação do tratamento administrado nas primeiras 
horas tendem a influenciar na sobrevida dos pacientes. O atendimento multidisciplinar 
contribui para atendimento conforme os desfechos favoráveis. 
Justificativa e Objetivo: A sepse é um desafio para a saúde pública, sendo os protocolos 
fundamentais para seu manejo. Objetivou-se avaliar a implementação do protocolo 
assistencial de manejo de sepse, no serviço de pronto atendimento. 
Métodos: trata-se de um estudo coorte transversal realizado entre os anos 2019-2020, 
no serviço de Pronto Atendimento do HTEJZ . 
O Protocolo de Atendimento foi implementado para manejo dos pacientes com sinais de 
sepse. Para implementação, um time com representantes multidisciplinares foi instituído 
para planejamento e conduções de ações. Estratégias multimodais foram organizadas, a 
citarem: criação de ficha triagem para o atendimento de pacientes com sinais de sepse; 
treinamentos teóricos e lúdicos; questionário pré e pós treinamentos; lembretes visuais; 
feedback com equipes acerca dos resultados; análise dos indicadores e planejamento 
ações pelo time.  
Dados para análise do estudo foram extraídos via ficha e prontuário eletrônico. 
Resultados: Foram abertos 269 protocolos de sepse (sepse: 73%; choque séptico: 32%). 
A média de idade dos pacientes foi 55 anos, sendo 59% sexo masculino. A letalidade no 
período foi 27% por sepse e 59% por choque.  
73% dos pacientes tiveram o tempo de detecção da disfunção orgânica em 1 hora. 
A adequação ao protocolo foi em 90% para a coleta lactato em 60 minutos, 92% na 
administração antibioticoterapia em 1 hora; 91% na coleta de culturas antes do 
antimicrobiano; 96% na administração de fluidoterapia; 84% dos pacientes receberam 
antimicrobiano adequado na primeira hora.  
Conclusão:  as ações multimodais foram as estratégias adotadas para implementação do 
protocolo, acarretando envolvimento de toda a equipe assistencial e de apoio, definindo 
responsabilidades em cada etapa do protocolo de sepse e gerenciando as mesmas. A 
adesão aos itens do pacote da primeira hora foi adequado comparado com as metas do 
ILAS. 
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