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Resum o 
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Introdução: A principal causa de morte decorrente de infecção no mundo é a sepse, ao ano a 

mortalidade estimada é de 50% no mundo, e no Brasil de aproximadamente de 67,4% dos 

casos. Atualmente, a sepse é definida pela presença de disfunção orgânica ameaçadora à vida, 

secundária a uma resposta desregulada do organismo à infecção. Com o objetivo de 

identificar estes pacientes sépticos nos serviços de emergência foi criado então o Quick 

Sequential Organ Failure Assessment, o “quick SOFA” (qSOFA), que se trata de uma 

ferramenta de fácil e rápida aplicação, a ser utilizada a beira do leito para identificar pacientes 

adultos com infecção e maior probabilidade de ter desfechos clínicos desfavoráveis. Embora 

seja proposto como um alerta clínico para predizer mortalidade por sepse, o qSOFA tem sido 

utilizado nos serviços de triagem com o objetivo de identificar pacientes sépticos.Objetivo 

avaliar a sensibilidade e especificidade da ferramenta qSOFA para a identificação de sepse 

em um Serviço de Emergência e verificar a associação entre o escore qSOFA e variáveis 

demográficas, diagnóstico de sepse ou choque séptico, foco infeccioso, adesão ao protocolo 

sepse e desfechos. Métodos: Estudo transversal, realizado nas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) de um hospital privado, da zona sul da cidade de São Paulo. A 

população foi composta por todos os adultos, com 18 anos completos ou mais, atendidos 

nesses serviços, com suspeita de sepse, que foram avaliados pela ferramenta qSOFA, nos anos 

de 2018 e 2019, sendo composta por 5.017 pacientes. Foram excluídos do estudo indivíduos 

em que nos seus prontuários havia incompletude das variáveis de interesse. O instrumento 

qSOFA é baseado em três critérios pressão arterial, frequência respiratória e nível de 

consciência, na presença de alteração desses critérios, a cada uma dessas variáveis atribuiu-se 

um ponto , sendo então o escore qSOFA considerado positivo, quando apresentou valor maior 

ou igual a dois, definindo suspeita de sepse. Considerou-se qSOFA negativo quando o 

resultado desta soma foi menor que dois ou igual a zero. Resultados: 88% da amostra 

apresentou escore qSOFA negativo e 12% qSOFA positivo, 52,1% eram homens, a média de 

idade foi de 74 anos, o sistema respiratório foi identificado como o principal foco de sepse 

(54,6%). A adesão ao pacote de medidas para sepse foi de 62,2%, destes 16,4% tinham 

qSOFA positivo. Os indivíduos com qSOFA positivo exibiram maior percentual de óbito 

57,7%. A concordância entre a confirmação do diagnóstico de sepse e o escore qSOFA 

resultou em um coeficiente Kappa de 0,32 (IC 95%: 0,21 a 0,4; valor p ≤ 0,001), que indica 

concordância razoável entre os resultados. O escore qSOFA apresentou boa especificidade 

(0,94) e baixa sensibilidade (0,32). Conclusão: o qSOFA teve um bom desempenho para a 

identificação de sepse no Serviço de Emergência. Em um cenário mundial de superlotação 

dos serviços de emergência, o uso de ferramentas que identifiquem precocemente indivíduos 

com suspeita ou confirmação diagnóstica de sepse é importante para aumentar a sobrevida 

dessa população, sendo esse um instrumento de fácil aplicação, de baixo custo e independente 

de tecnologia, pode ser usado à beira do leito para rastrear pacientes com suspeita de sepse 

que podem se beneficiar da terapêutica precoce, dimiuindo a morbidade e a mortalidade 

desses pacientes, desta forma é uma boa opção para uso nestes serviços.  

 

Descritores: Sepse; Protocolos; Emergência; Choque Séptico; Infecção; Escores de 

Disfunção Orgânica.
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Background: The main cause of death due to infection in the world is sepsis, the 

estimated mortality is 50% in the world per year, and in Brazil approximately 67.4% of 

cases. Currently, sepsis is defined by the presence of life-threatening organ dysfunction 

secondary to a dysregulated response of the body to infection. In order to identify these 

septic patients in emergency services, the Quick Sequential Organ Failure Assessment, 

the “quick SOFA” (qSOFA), was created, which is an easy and quick tool to be used at 

the bedside. to identify adult patients with infection and more likely to have unfavorable 

clinical outcomes. Although it is proposed as a clinical alert to predict mortality from 

sepsis, qSOFA has been used in screening services with the aim of identifying septic 

patients.Objective: to evaluate the sensitivity and specificity of the qSOFA tool for the 

identification of sepsis in an Emergency Department and to verify the association 

between the qSOFA score and demographic variables, diagnosis of sepsis or septic 

shock, infectious focus, adherence to the sepsis protocol and outcomes. Methods: A 

cross-sectional study carried out in the Emergency Care Units (UPAs) of a private 

hospital in the south of the city of São Paulo. The population consisted of all adults, 

aged 18 years or older, treated at these services, with suspected sepsis, who were 

evaluated by the qSOFA tool, in the years 2018 and 2019, comprising 5,017 patients. 

Individuals whose medical records showed incompleteness of the variables of interest 

were excluded from the study. The qSOFA instrument is based on three criteria blood 

pressure, respiratory rate and level of consciousness, in the presence of changes in these 

criteria, each one of these variables was assigned a point, and the qSOFA score was 

considered positive when it presented a value greater than or equal to two, defining 

suspicion of sepsis. qSOFA was considered negative when the result of this sum was 

less than two or equal to zero.Results: 88% of the sample had a negative qSOFA score 

and 12% a positive qSOFA score, 52.1% were men, the mean age was 74 years, the 

respiratory system was identified as the main focus of sepsis (54.6%). Adherence to the 

package of measures for sepsis was 62.2%, of which 16.4% were qSOFA positive. 

Individuals with positive qSOFA exhibited a higher percentage of death 57.7%. The 

agreement between the confirmation of the diagnosis of sepsis and the qSOFA score 

resulted in a Kappa coefficient of 0.32 (95% CI: 0.21 to 0.4; p-value ≤ 0.001), which 

indicates reasonable agreement between the results. The qSOFA score showed good 

specificity (0.94) and low sensitivity (0.32). Conclusion: qSOFA performed well for 

identifying sepsis in the Emergency Department. In a world scenario of overcrowding 

of emergency services, the use of tools that early identify individuals with suspected or 

confirmed diagnosis of sepsis is important to increase the survival of this population, 

which is an instrument of easy application, low cost and independent of technology. , 

can be used at the bedside to screen patients with suspected sepsis who may benefit 

from early therapy, reducing morbidity and mortality in these patients, thus it is a good 

option for use in these services. 

 

Keywords: Sepsis; Protocols; Emergency; Septic shock; Infection; Organic 

Dysfunction scores.
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A sepse é a principal causa de morte decorrente de infecção no mundo, com 

mortalidade estimada de 50% dos casos ao ano, aproximadamente, de 20 a 30 milhões 

de pessoas, ocasionando em torno de 24 mil mortes ao dia. (1) Ao ano, a incidência de 

sepse aumenta em 13% e atinge 300 a cada 100 mil indivíduos. Além disso, metade dos 

pacientes com sepse desenvolvem o quadro mais grave da doença, o choque séptico.  (2) 

Um estudo realizado pelo Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), 

publicado em janeiro de 2020, estimou em 48,9 milhões de casos de sepse no mundo em 

2017 e 11 milhões de mortes, o dobro do suposto anteriormente, o que pode ser 

explicado pela inclusão de dados de países de baixa e média renda, regiões estas onde a 

incidência e letalidade por sepse são consideradas mais altas e onde os dados estavam 

sub-representados anteriormente. Além disso, foi observado nesse período que o foco de 

maior incidência de sepse foi o respiratório, para ambos os sexos e faixas etárias.   (3) 

No Brasil, os dados sobre mortalidade por sepse são antigos, estudo 

realizado no período de maio de 2001 a janeiro de 2002, denominado BASES, que 

incluiu 1 383 pacientes, em cinco Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), com o objetivo 

de verificar a densidade de incidência real e desfecho da sepse nas UTIs brasileiras 

verificando que a taxa de mortalidade de pacientes com (Síndrome da Resposta 

Inflamatória Sistêmica) SIRS, sepse, sepse grave e choque séptico aumentou 

progressivamente de 24,3% para 34,7%, 47,3% e 52,2%, respectivamente. Em 2003, o 

estudo Sepse Brasil, que apresenta a mortalidade em 75 UTIs de 17 estados brasileiros 

no período de um mês, e incluiu 521 pacientes, todos os indivíduos admitidos com 

sepse ou que desenvolveram sepse nesse período e, acompanhou cada paciente por 28 

dias até a alta da UTI ou óbito, observou taxa de mortalidade de mais de 65% dos 

pacientes com sepse, sendo que 17% dos leitos dessas unidades estavam ocupadas por 

estes pacientes. (4) O estudo COSTS, realizado em 2003 e 2004, com 524 pacientes, em 

21 UTIs do Brasil demonstrou letalidade superior em hospitais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (49%), em relação aos hospitais do Sistema de Saúde Suplementar 

(36,7%). (5)  
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Estudo realizado no Brasil, em 2014 com 2 632 pacientes, com o objetivo de 

estimar a incidência, a prevalência e a mortalidade da sepse em UTIs brasileiras com 

população adulta e realizar a associação dos fatores organizacionais da unidade com o 

desfecho, revelou uma incidência de 36,3 por 1 000 pacientes-dia e mortalidade de  

55,7%. Além disso, observou-se que a baixa disponibilidade de recursos e 

adequação do tratamento foram independentemente   associados à mortalidade. A taxa 

de incidência projetada por ano foi de 290 por 100 000 habitantes de casos adultos de 

sepse tratada em UTI, o que resulta em cerca de 420 000 casos anuais, dos quais 230 

000 morreram no hospital. (6) 

No Brasil a mortalidade estimada por sepse é de 67,4%, extremamente alta 

quando comparada a global de 50%, ou ainda a de outros países da América, como 

Argentina (56,6%), Canadá (50,4%) e Estados Unidos da América (EUA) (42,9%), 

estando equiparada apenas a letalidade da Malásia (66,1%). (7) Ressalta-se a 

impressionante diferença no Brasil, na mortalidade por sepse entre as instituições 

públicas (58,5%) e privadas (34,5%), com aumento significante da mortalidade de 

pacientes provenientes de serviços de urgências e emergências de serviços públicos 

(58,7%) em relação aos serviços privados (27,5%). (5) 

É importante destacar o custo desses pacientes para o sistema de saúde, pois a 

gravidade dos pacientes é extremamente dispendiosa para as instituições de saúde 

devido à necessidade de medicamentos de alto custo, de exames, de terapias que 

substituam as disfunções orgânicas na sepse, da possibilidade de complicações, de 

internações prolongadas, da necessidade de acompanhamento posterior, o que eleva 

exponencialmente os custos. (8) Nos EUA, o tratamento de um paciente com sepse tem 

custo aproximado de 38 mil dólares, já na Europa, aproximadamente 32 mil dólares. 

Estima-se que, no mundo, cerca de 20 a 40% dos custos com pacientes nas UTIs são 

direcionados aos cuidados de pacientes com sepse. Logo, a existência de um protocolo 

para diagnóstico e tratamento imediatos é primordial para redução da morbimortalidade 

e dos custos. (9) 

Estudo americano realizado entre janeiro de 2010 a setembro de 2016, com 

dados extraídos do Premier Healthcare Database, incluiu 2 566 689 pacientes com 

idade superior a 18 anos, com diagnóstico de sepse ou bacteremia com objetivo de 

caracterizar a carga atual, os resultados e os custos do gerenciamento de pacientes com  
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sepse em hospitais dos EUA. Os resultados mostraram que a idade média foi de 65 anos 

(50,8% mulheres) e a mortalidade geral foi de 12,5%, variando conforme a gravidade 

para sepse, sem disfunção orgânica (5,6%), sepse grave (14,9%) e choque séptico 

(34,2%). Os custos também se apresentaram com um padrão semelhante aumentando 

conforme o nível de gravidade da sepse: $16.324, $24.638 e $38.298, além disto, 

quando a sepse era diagnosticada na admissão o custo médio era de $18.023 por 

paciente, e quando se desenvolvia durante a internação, a média era de $51.022, 

expressando aumento de três vezes no valor. (10) 

Estimam-se 398 000 casos de sepse e mais 227 000 óbitos com diagnóstico 

de choque séptico no Brasil. Ao ano, R$ 17,3 bilhões são despendidos para o tratamento 

desses pacientes, sendo que R$ 10 bilhões desse total são usados aos pacientes que 

evoluem para óbito. (11) Diante dessas perspectivas, em 2004, foi lançada a Campanha 

de Sobrevivência à Sepse (Surving Sepsis Campaign) com o intuito de melhorar a 

sobrevida dos pacientes sépticos, como iniciativa de 11 sociedades mundiais, 

primariamente a Society of Critical Care Medicine (SCCM), a European Society of 

Critical Care Medicine (ESCCM) e o International Sepsis Forum, que conta desde seu 

início com o apoio do Instituto Latino-Americano de Sepse. (11) 

 Estudo realizado de agosto 2013 a agosto 2014, envolvendo 95 pacientes, 

incluindo todos os pacientes com idade superior a 14 anos, com diagnóstico de sepse 

grave ou choque séptico no setor de Urgência e Emergência de um hospital público do 

sul do Brasil, com o objetivo estimar o custo da internação de indivíduos com sepse 

grave ou choque séptico admitido ou diagnosticado no setor de Urgência e Emergência 

de um hospital universitário e seguido até o desfecho clínico, resultando em um custo 

total de internação elevado (R$3 692 421,00), e média de R$38 867,60 por paciente. 

Mais da metade do valor total do tratamento da sepse (R$2 215 773,50) foi destinado 

aos pacientes que evoluíram para óbito (59,0%). Os maiores custos foram relacionados 

ao diagnóstico de sepse grave, a infecção de foco pulmonar e a faixa etária de até 59 

anos. Justificando então os altos investimentos em estratégias de capacitação e adoção 

de protocolos que direcionem as ações de prevenção e otimizem o diagnóstico e o 

tratamento em pacientes com infecção e sépticos. (12)  

No Brasil, os gastos com o paciente séptico se aproximam de 9,6 mil dólares por 

indivíduo, sendo que para este cálculo considerou-se a terapêutica utilizada, o tempo de 
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internação, a gravidade do indivíduo e os recursos humanos e físicos. A maior parte dos 

gastos no tratamento dos pacientes sépticos se deve ao tratamento dos indivíduos com 

pior prognóstico e desfecho de óbito, quando comparados aos pacientes que evoluíram 

com melhor prognóstico e desfecho de sobrevivência. (13) 

Pesquisa realizada no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2015 em 

4.271 hospitais públicos e privados brasileiros, selecionou registros de internações pelo 

SUS de pacientes com diagnóstico de sepse obtendo um total de 724 458 casos, para 

avaliar a incidência, letalidade, custos e outros indicadores de sepse para internações 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse estudo concluiu que a incidência anual de 

sepse aumentou 50,5%, passando de 31,5 para 47,4 a cada 100.000 pessoas. A 

letalidade geral por sepse foi de 46,3% e para internações com admissão em UTI foi de 

64,5%. No período do estudo, a taxa de letalidade de crianças/adolescentes com sepse 

diminuiu 40,1%, mas para todas as outras faixas etárias aumentou 11,4%. A letalidade 

por sepse em hospitais públicos (55,5%) foi maior do que em hospitais privados 

(37,0%). Um total de 29,1% das internações em UTI apresentou tempo médio de 

permanência 8 dias. O custo médio por internação foi de US $ 624,0 e para as que 

precisaram de cuidados intensivos foi de U$1 708,1. O tempo médio de internação em 

hospitais públicos (10,3 dias) foi maior do que em hospitais privados (7,6 dias).(14) 

A sepse é um dos principais motivos de procura pelos Serviços de Emergência. 

A superlotação destes locais, problema mundial e crescente, é multifatorial, resultado do 

aumento da expectativa de vida e das doenças crônicas não transmissíveis, da violência 

e das causas externas, falta de estrutura na atenção básica, indisponibilidade de leitos 

hospitalares e reduzido número de profissionais de saúde, causando longas filas e 

elevado tempo de espera para atendimento. A alta demanda pode comprometer a 

identificação precoce da sepse, agravando o quadro clínico, resultando em desfechos 

desfavoráveis para estes indivíduos. (11) 

Diante deste cenário, é evidente a necessidade da adoção de medidas para a 

sistematização do atendimento a estes pacientes, por meio da implementação de 

protocolos gerenciados, para reconhecimento precoce e início rápido do tratamento, 

com vistas à redução das taxas de mortalidade e dos custos relacionados ao tratamento e 

internação.(3) A criação de ferramentas que auxiliem os profissionais de saúde na 

identificação precoce de pacientes com suspeita de sepse, risco de deterioração e morte 

pode melhorar a qualidade de sua assistência e o seu prognóstico. Nestas circunstâncias, 
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todos os esforços devem ser feitos para o diagnóstico e tratamento da sepse em seu 

estágio inicial. O enfermeiro tem função primordial nessa identificação, já que é o 

profissional responsável pela classificação de risco e está presente de maneira contínua 

à beira do leito do paciente, além disso, é quem avalia precocemente as manifestações 

clínicas do paciente e presta assistência de forma integral. O enfermeiro deve 

reconhecer as prioridades, diminuir as complicações associadas ao diagnóstico tardio da 

sepse e com isso, contribuir para o aumento da sobrevida, com qualidade de vida, desses 

indivíduos.  

 1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1   Aspectos históricos 

Há 2700 anos, na Grécia Antiga, o poeta Homero utilizou pela primeira vez 

como termo médico a palavra sepse derivada do grego de “sepo”, que significa 

apodrecer. (15) Essa palavra era relacionada pelos gregos a doenças e mortes, 

caracterizada clinicamente por pele fria, febre interna e contínua, e sensação de calor e 

sede. (16) 

Em 400 antes de Cristo (a.C.), o médico e filósofo Hipócrates, utilizou o termo 

sepse inferindo ocorrer liberação de ativos no cólon devido uma decomposição de 

“princípios perigosos” causando a própria intoxicação, levando a um quadro de 

deterioração biológica ameaçadora à vida.  (15) 

No período de 129-199 depois de Cristo (d.C.), o médico e filósofo greco-

romano chamado Galeno que praticava o tratamento de doenças sépticas com o uso de 

medicações, e foi precursor para diversas farmacoterapias, desenvolveu teorias sobre a 

drenagem de abscessos e a formação do pus, que permaneceram incontestáveis por 1500 

anos. (15) 

Em 1546, surge na Itália, Hieronymus Fracastorius com novos estudos, 

descrevendo pela primeira vez a hipótese sobre as formas de contágio, por contato 

direto, indireto, por objetos infectados ou pelo ar, observando que a transmissão era 

feita por microrganismos, autorreplicadores e automultiplicadores. Logo após esse 

período, Anthony Van Leeuwenhoek desenvolveu seu próprio microscópio fazendo  
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inúmeras descobertas significativas para os estudos de doenças infecciosas observando 

microrganismos. (15) 

Em Roma (1654–1720), acreditava-se que nos pântanos existiam criaturas não 

visíveis aos olhos que exalavam gases tóxicos, que seriam gerados pela sujeira, 

provocando putrefação causando a sepse, denominadas “miasma”, essas crenças seriam 

resultados das primeiras teorias gregas de putrefação. Portanto, a fundação do sistema 

de saúde pública romano foi baseada na eliminação desses pântanos e na intensificação 

de medidas de higiene. (15) 

Em 1847, Ignaz Semmelweiss, médico de uma maternidade de Viena, notou alto 

índice de mortalidade por febre no pós-parto, que associou ao fato dos estudantes 

realizarem os partos sem lavar as mãos, pois em outro hospital em que os partos eram 

realizados pelas parteiras, que higienizavam as mãos e havia baixa taxa de febre 

puerperal. Após a instituição da prática de lavagem de mãos para médicos e estudantes 

de medicina com solução de hipoclorito cálcico antes dos partos a incidência de febre 

puerperal diminuiu drasticamente, se tornando o precursor desta medida primordial de 

prevenção de infecções. (15) 

Logo após, em 1852, baseando-se nas observações de Semmelweiss, o médico 

inglês Joseph Lister, observou que a sepse se desenvolvia em indivíduos com feridas 

abertas, ressaltando a hipótese de que os agentes infecciosos adentravam o corpo por 

rupturas da integridade, opondo-se a teoria da época que eram os miasmas e à crença de 

que organismos vivos pudessem ser gerados espontaneamente. (15) 

Nesse mesmo período, com o início da Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, quando 

Inglaterra, França e Turquia enfrentaram a Rússia, a enfermeira Florence Nightingale 

foi levada com sua equipe ao campo de batalha para supervisionar os hospitais de 

assistência aos soldados ingleses. Alarmada com o altíssimo índice de mortalidade 

causado pelo tifo e pela cólera, observou que as doenças hospitalares estavam causando 

mais mortes do que os campos de batalha, revelando a necessidade da higiene, da 

ventilação, da sanitização e do tratamento de esgoto para qualidade da assistência 

hospitalar e domiciliar, reforçando as observações de Semmelweiss e Lister.  (15) 

Em 1878, Louis Pasteur preparou um meio de cultura, feito à base de carne, e 

colocou em frascos de vidro, posteriormente aqueceu os gargalos dos mesmos no fogo e 

curvando-os em forma de pescoço de cisne, impedindo que partículas que estivessem  
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em suspensão entrassem nos frascos, porém sem interromper a passagem do ar. Pasteur 

ferveu o caldo nutritivo até se tornar estéril. Após a fervura, ele esperou que o material 

resfriasse e deixou o experimento em temperatura ambiente. Após alguns dias, o 

pesquisador percebeu que nada crescia no caldo nutritivo, que permanecia estéril, o que 

concretizou a chamada Teoria do Germe. (15)  No mesmo período das descobertas de 

Pasteur, Robert Koch, demonstrou que ovelhas infectadas por antraz tinham 

microrganismos na corrente sanguínea, formulando seus postulados e sendo 

considerado por isto o pai da microbiologia. (15)  

Em 1910, Paul Erlich criou o tratamento da sífilis teorizando haver componentes 

que poderiam eliminar os microorganismos, como o salvarsan, também chamado por 

ele de bala mágica, composto químico denominado arsfenamina, um dos primeiros 

fármacos que tratou uma doença infecciosa, que tinha grande mortalidade, atribuídos 

aos seus trabalhos a descoberta das sulfas por Gehard Domagk. Entretanto, somente em 

1929, o inglês Alexandre Fleming descobriu ao acaso a penicilina, dando início a era de 

pesquisas sobre infecções e antimicrobianos. (15)  

Em 1964, Edward Frank, um cirurgião de Boston, propôs estratégias em seus 

estudos sobre a assistência para choque séptico, através da monitorização contínua da 

pressão venosa central, da frequência cardíaca, do débito urinário, do volume 

sanguíneo, dos exames de sangue (gases, PH e eletrólitos), medidas que permanecem 

até hoje, bem como a pesquisa da causa infecciosa e o início do tratamento com 

antibióticos, como proposto por Alexander Fleming. (15) 

Em 1991, estudiosos definiram sepse como resultado da SIRS de um hospedeiro 

à infecção, que, quando associada a disfunção orgânica, foi denominada sepse grave, 

que poderia evoluir para choque séptico, se associada a hipotensão persistente mesmo 

após ressuscitação volêmica adequada. (11) Em 2001, reconheceu-se que essas definições 

tinham limitações, porém, devido à falta de evidências, permaneceram praticamente 

inalteradas por mais de 20 anos. (17) 

O conceito atual é baseado em pesquisas ao longo da história da saúde, 

mantendo os princípios propostos em 1964, da ressuscitação cardíaca e volêmica, 

identificação do microrganismo causador da infecção, início do tratamento empírico e 

apoio ao sistema respiratório, atualizadas e incorporadas no manuscrito em evolução até 

julho de 2016. Um comitê com 55 especialistas que representaram 25 organizações 
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internacionais, publicaram em consenso diretrizes de prática clínica que formam uma 

revisão da Campanha Sobrevivendo à Sepse (SSC) de 2012 para o tratamento de sepse 

grave e choque séptico, publicadas pela primeira vez em 2003, e revisadas em 2008 e 

2012. (17) 

Foram formuladas várias definições ao longo de toda história e aplicadas ao 

conceito de sepse e choque séptico, principalmente pelo fato de ter pouco conhecimento 

necessário sobre os quadros clínicos específicos e comuns em pacientes com sepse e do 

procedimento correto a ser adotado diante deles. Assim, na história da saúde e da 

medicina, a sepse sempre se demonstrou como situação grave, com necessidade de 

tratamento rápido e eficaz, estimulando o interesse de estudiosos do assunto, 

permanecendo até a atualidade como condições gravíssimas e sem possibilidade de 

tratamento eficaz. Recentemente, o conhecimento científico acumulado permitiu 

estabelecer um conjunto de intervenções que reduzem a mortalidade e os custos 

hospitalares denominada na prática clínica de “pacotes de medidas”. Em 2004, foi 

criado o ILAS, que definiu a condição como disfunção orgânica potencialmente fatal 

causada por uma resposta desregulada do organismo a uma infecção, processo este que 

resulta em alterações circulatórias e metabólicas e pode evoluir para um quadro mais 

grave, denominado choque séptico. (11)  

Em janeiro de 2014, a Sociedade de Cuidados Intensivos de Medicina Europeia, 

reuniu especialistas em doenças infecciosas, cirúrgicas e pulmonares, cada copresidente 

e seus membros foram selecionados de acordo com sua experiência científica em sepse, 

epidemiologia, ensaios clínicos e pesquisa básica ou translacional, para discussões 

interativas através de reuniões, correspondência por endereço eletrônico e votação que 

ocorreram entre janeiro de 2014 e janeiro de 2015. As definições existentes foram 

revisadas com vistas a uma maior valorização da patobiologia e da disponibilidade de 

grandes bancos de dados eletrônicos de registros de saúde e pacientes coortes. Essas 

definições e critérios clínicos atualizados são revisados, substituindo as definições 

anteriores, o que possibilita maior consistência para estudos epidemiológicos e ensaios 

clínicos, e facilitando o reconhecimento precoce e o manejo mais oportuno de pacientes 

com sepse ou em risco de desenvolver sepse. (18) 
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1.2. Fisiopatologia da sepse 

A fisiopatologia da sepse é complexa e depende de diversos fatores. O aspecto 

comum é a exposição do organismo a um patógeno ou a sua toxina, desencadeando uma 

resposta imunológica e inflamatória. (19) 

A ativação de uma extensa rede de mediadores inflamatórios pelo sistema imune 

possui papel fundamental na progressão do quadro séptico, a ativação de monócitos, 

macrófagos e neutrófilos, desencadeiam a transcrição de citocinas, como o TNF-α e a 

Interleucina 6 (IL-6), que agem nas células endoteliais promovendo vasodilatação e 

estimulando-as a secretarem um grupo de citocinas  (denominadas quimioquinas) que 

tem ação quimiotáxica em relação aos leucócitos, promovendo, desta forma, um 

processo inflamatório local. Concomitantemente, há a estimulação dos fatores de pró-

coagulação e diminuição da fibrinólise, com redução de anticoagulantes naturais, do 

inibidor do fator tecidual, trombomodulina, aumento do inibidor do ativador do 

plasminogênio tipo 1 e deposição de fibrina na microcirculação. A ativação da cascata 

de coagulação leva a trombose da microcirculação, determinando hipóxia tecidual e 

sustentação do processo inflamatório. (19) 

A microcirculação, no que lhe concerne sofre um significativo desequilíbrio. O 

óxido nítrico, fator ativador de plaquetas, prostaciclina, bradicinina e mediadores 

produzidos localmente levam à vasodilatação, contrastando com áreas de 

vasoconstrição, o que determina uma distribuição desigual do volume sanguíneo. Como 

consequência há piora da hipóxia tecidual e início do metabolismo anaeróbio com 

aumento da produção de lactato. (19) 

Essas alterações metabólicas levam a lesão endotelial, que terá como resposta, 

principalmente, a expressão do óxido nítrico sintetase, levando a um aumento do óxido 

nítrico e de seus efeitos como, relaxamento da musculatura lisa, depressão miocárdica, 

inibição da agregação plaquetária, formação de peroxinitrito, entre outros relaxando as 

células e desenvolvendo a vasodilatação. Esta resposta na fase inicial é benéfica, visto 

que atrai mais células para o local da infecção, entretanto torna-se deletéria, pois 

promoverá trombose microvascular, coagulação intravascular disseminada (CIVD), 

aumento da permeabilidade capilar e hipotensão. (19) 

O choque é uma síndrome que se caracteriza pela incapacidade do sistema 

circulatório em fornecer oxigênio de forma adequada aos tecidos, podendo levar à 

disfunção sistêmica e No caso do choque séptico, apresenta-se como uma forma de 
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choque distributivo, em que o débito cardíaco e a volemia estão preservados, mas a 

resistência vascular sistêmica baixa. (19) 

Todas essas ações têm o objetivo fisiológico de combater o agente agressor 

causador da infecção, além de restringir o agente ao local que o mesmo se encontra. Em 

resposta a essa infecção, o organismo contra regula desencadeando a resposta anti-

inflamatória, primordial para a recuperação do indivíduo o equilíbrio entre as respostas 

inflamatórias e anti-inflamatórias. O desequilíbrio entre esses dois processos resulta em 

disfunções orgânicas. (19) 

As alterações na microcirculação, a heterogeneidade do fluxo, a redução da densidade 

capilar, a trombose e alteração na viscosidade e na composição das células sanguíneas, 

além de alterações na circulação sistêmica, com vasodilatação e aumento na 

permeabilidade capilar, culminam na hipotensão e na hipovolemia. Nesse quadro, há o 

desequilíbrio com redução da oferta de oxigênio aos tecidos e aumento do metabolismo 

aeróbio e anaeróbio, e hiperlactatemia. As mitocôndrias podem apresentar dificuldade 

na utilização do oxigênio disponível, ocorrendo apoptose e hipoxemia citopática, 

mecanismos que também levam a disfunções orgânicas (Figura 1). (19) 
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1.3. Escores para identificação de pacientes com sepse 

1.3.1. Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) 

Um dos principais problemas na identificação da sepse é que os sinais e 

sintomas precoces podem ser como outros quadros clínicos não infecciosos, sendo os 

mais prevalentes nos quadros de sepse a hipertermia (temperatura igual ou superior a 

38 °C), oligúria (volume urinário menor que 0,5 ml/kg/h), taquicardia (frequência 

cardíaca superior a 90 bpm), delirium, hipotensão (pressão arterial média inferior a 65 

mmHg), hipoperfusão por vasodilatação, vasodilatação periférica, modificação da 

microcirculação periférica, avaliada através da hiperlactatemia e diminuição da 

saturação de oxigênio. (11) 

Figura 1. Mecanismos Fisiológicos de Disfunções Orgânicas. São Paulo (SP), 

Brasil, 2022. 
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 A identificação do quadro de sepse é fundamentada em achados clínicos 

e laboratoriais inespecíficos dos sistemas respiratórios por meio da razão entre a pressão 

parcial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio (paO2/FiO2), hematológico 

(contagem de plaquetas), hepático (bilirrubinemia), circulatório (pressão arterial), 

neurológico (escala de Glasgow) e renal (creatinina/débito urinário). Neste contexto, 

foram criadas ferramentas para auxiliar os profissionais de saúde na rápida identificação 

dos pacientes com sepse para instituição do tratamento imediato. (11) 

No cenário das UTIs tem sido utilizada a escala Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA), que permite a identificação de disfunções orgânicas diante da 

probabilidade de um paciente evoluir para sepse, através da análise de alterações 

fisiológicas de seis sistemas: respiratório (paO2/FiO2), coagulação (plaquetas), hepático 

(bilirrubina), circulatório (pressão arterial), neurológico (Escala de Glasgow) e renal 

(creatinina/débito urinário). A cada um desses sistemas atribui-se uma pontuação zero 

(classificado nos parâmetros de normalidade) e 4 (alto grau de disfunção), totalizando 

um máximo de 24 pontos, a depender do grau de comprometimento de cada um deles 

essa pontuação é somada formando-se um escore SOFA, assim como representado no 

Quadro 1. A pontuação deve ser calculada em até 24 horas após a admissão e a cada 48 

horas depois sendo que o aumento de dois ou mais pontos em seu escore indica 

disfunção. (20) 

Estudo realizado entre novembro de 2011 a abril de 2012, com 20 pacientes 

com sepse, visando avaliar a aplicabilidade do índice SOFA em pacientes com sepse em 

UTI em um hospital do Ceará, observou que a taxa de mortalidade global foi de 55%, a 

maioria dos indivíduos não tinha comorbidades e à disfunção orgânica mais frequente 

foi o sistema cardiovascular. Esse estudo concluiu que o índice SOFA possibilita 

aperfeiçoar a qualidade da avaliação e o acompanhamento junto ao paciente com sepse, 

e um melhor controle das disfunções orgânicas. (21) 

Estudo realizado entre novembro de 2011 a abril de 2012, com 20 pacientes 

com sepse, visando avaliar a aplicabilidade do índice SOFA em pacientes com sepse em 

UTI em um hospital do Ceará, observou que a taxa de mortalidade global foi de 55%, a 

maioria dos indivíduos não tinha comorbidades e à disfunção orgânica mais frequente 

foi o sistema cardiovascular. Esse estudo concluiu que o índice SOFA possibilita 

aperfeiçoar a qualidade da avaliação e o acompanhamento junto ao paciente com sepse, 

e um melhor controle das disfunções orgânicas. (21) 
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Quadro 1. Escore Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)  

Sistema orgânico Escore SOFA 

0 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 

Respiração 

PaO2/FiO2 
≥400 <400 <300 

<200 com 

suporte 

respiratório 

< 100 com 

suporte 

respiratório 

Coagulação 

Plaquetas/mm3 
≥150mil <150mil <100mil <50mil <20mil 

Fígado 

Bilirrubina (mg/dl) 
<1,2 1,2-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 >12,0 

Cardiovascular 

(drogas:mcg/kg/min) 

PAM≥70 

mmHg 

PAM<70 

mmHg 

Dopamina 

<5 ou 

dobutamina 

(qualquer 

dose) 

Dopamina 

5,1-15 ou 

adrenalina 

≤0,1 ou 

noradrenalin

a 

 ≤0,1 

Dopamina>1

5 ou 

adrenalina 

>0,1 ou 

noradrenalina 

>0,1 

 

Sistema Nervoso 

Central (SNC) 

Escala de Glasgow 

15 13-14 10-12 6-9 3-5 

Renal 

Creatinina (mg/dl) 

ou débito urinário 

<1,2 1,2-1,9 2,0-3,4 
3,5-4,9 

<500ml/dia 
≥5,0 

<200ml/dia 

PaO2/FiO2: relação da pressão arterial de oxigênio com a fração inspirada de oxigênio;  

PAM: pressão arterial média. 

 

Outro estudo realizado entre outubro de 2018 a julho de 2019 com 100 

pacientes adultos com idade maior ou igual a 18 anos, selecionados através da análise 

transversal de uma coorte prospectiva para identificar a associação entre os escores da 

admissão e desfechos desfavoráveis em pacientes de UTI, identificou que o escore 

SOFA para análise foi dividido entre dois grupos, menor e maior ou igual a três, 

havendo predominância SOFA< 3 (35,7%) e ≥ 3 (61,4%). Apresentou número 

expressivo também a VM > 48h em pacientes com SOFA ≥ 3 (59,1%, n=26).  Portanto 

foi possível avaliar a associação entre a admissão e o desfecho dos pacientes, sendo 

observado que quanto maior o SOFA, menor a oportunidade de sobrevida. (22) 

 Em relação ao tratamento, uma doença com alta incidência, elevados 

custos e morbimortalidade, o principal desafio é implementar programas que 

proporcionem as melhores evidências científicas disponíveis à beira leito, garantindo 
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qualidade na assistência. A rápida identificação e o início do tratamento precoce e eficaz 

estão diretamente relacionados com o prognóstico do indivíduo. No Brasil, o ILAS  
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institui metas de qualidade dos atendimentos, com objetivo de reduzir o risco relativo de 

morte por sepse em 25% nos próximos cinco anos. (23) 

O tratamento imediato deve ser implementado na primeira hora a partir da 

identificação do possível quadro de sepse e inclui: coleta de exames laboratoriais 

(hemograma, creatinina, bilirrubinas, coagulograma, bilirrubinas, função hepática, 

coleta de lactato sérico, hemocultura e culturas de sítios suspeitos de infecção), para 

identificação de disfunções orgânicas (elevação de bilirrubinas, creatinina ou 

plaquetopenia) e a presença de hipoperfusão (hiperlactatemia), administração de 

antibioticoterapia de amplo espectro, reposição de cristaloides para pacientes hipotensos 

(PAM<65 mmHg) ou com alteração de lactato (acima de duas vezes o valor normal de 

referência do laboratório). O lactato deve ser monitorado em até 2 a 4 horas caso esteja 

alterado (Figura 2). (11) 

Entretanto, apesar do SOFA ser amplamente utilizado na prática clínica, não 

caracteriza uma ferramenta prática e rápida de avaliação em todos os contextos, 

incluindo os Serviços de Emergência, por depender de parâmetros laboratoriais, 

sobretudo nas fases iniciais de atendimento. Nesse contexto, outras ferramentas têm 

sido avaliadas para identificar pacientes com sepse em outros cenários assistenciais.  (24) 
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1.3.2  Quick Sequential Organ Failure Assessment, “quick SOFA” (qSOFA) 

Visando identificar o melhor escores para identificação de pacientes 

sépticos nos serviços de emergência foi criado o Quick Sequential Organ Failure 

Assessment, “quick SOFA” (qSOFA), que se trata de uma ferramenta mais simplificada 

fundamentada no SOFA, de fácil e rápida aplicação, a ser utilizada a beira do leito para 

identificar pacientes adultos com infecção e maior probabilidade de ter desfechos 

clínicos desfavoráveis. O qSOFA avalia a alteração dos parâmetros clínicos de 

frequência respiratória > 22rpm, pressão arterial sistólica < 100mmHg e nível de 

consciência (Escala de Coma de Glasgow<15), a cada variável atribui-se um ponto no 

escore, sendo então 0 o valor mínimo e 3 o valor máximo, sugerida maior gravidade se 

escore maior ou igual a 2. (25)                                                                                                                 

Figura 2. Fluxograma da Sepse. São Paulo (SP), Brasil, 2022. 
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        Embora seja proposto como um alerta clínico para predizer mortalidade 

por sepse, o qSOFA tem sido utilizado nos serviços de triagem onde requer um teste de 

alta sensibilidade. (26) 

Estudo realizado em 2019, com dados de duas coortes de pacientes do 

departamento de emergência e enfermaria: a primeira coorte incluiu 5.460 pacientes 

com suspeita de infecção, mas sem disfunção orgânica ou sepse (22 hospitais: 3 

públicos e 19 privados) e a segunda coorte incluiu 4.711 pacientes com sepse (52 

hospitais: 24 públicos e 28 privados) com o objetivo de avaliar a precisão preditiva do 

qSOFA para mortalidade de sepse no Brasil, com foco na sensibilidade. A coorte 1 

continha pacientes com taxa de mortalidade de 14,0%; entre os quais 78,3% tiveram 

uma pontuação qSOFA menor ou igual a 1, a sensibilidade de um escore qSOFA maior 

ou igual a 2 para predizer mortalidade foi de 53,9%. A sensibilidade foi maior para um 

qSOFA maior ou igual a 1, uma pontuação qSOFA maior ou igual a 1. A coorte 2 

continha pacientes, entre os quais 62,3% tinham pontuação qSOFA menor ou igual a 1 

com taxa de mortalidade de 17,3%. Logo, este estudo evidenciou que uma pontuação 

qSOFA maior ou igual a 2 tem baixa sensibilidade para prever morte em pacientes com 

suspeita de infecção em um país em desenvolvimento, e infere que utilizar um escore 

qSOFA maior ou igual a 2 como ferramenta de triagem para sepse pode fazer com que 

pacientes que corram maior risco de óbito se percam. Portanto, o uso de uma pontuação 

qSOFA maior ou igual a 1 pode melhorar a sensibilidade a sepse. (27) 

Estudo, realizado em 2018, com 760 pacientes, com o objetivo de comparar 

a prática diária de dois departamentos de emergência na Holanda, onde os critérios da 

outra pesquisa realizada em 2016, com 886 pacientes, com objetivo de medir a 

sensibilidade do escore qSOFA, critérios SIRS e definições de sepse para identificação 

dos casos de sepse mais graves no ambiente pré-hospitalar e na triagem do 

departamento de emergência do Lausanne University Hospital (CHUV) durante doze 

meses, observou que no cenário pré-hospitalar, a sensibilidade do qSOFA foi de 36,3% 

para admissão na UTI, 17,4% para permanência na UTI de três dias ou mais e 68,0% 

para mortalidade em 48 horas. A sensibilidade dos critérios de SIRS atingiu 68,8% para 

admissão na UTI, 74,6% para permanência na UTI de três dias ou mais e 64,0% para 

mortalidade em 48 horas. A sensibilidade para sepse não atingiu 60% para nenhum 

desfecho. Na triagem da emergência, a sensibilidade do qSOFA foi de 31,2% para 

admissão na UTI, 30,5% para permanência na UTI ≥3 dias e 60,0% para mortalidade 

em 48 h. A sensibilidade dos critérios de SIRS atingiu 58,8% para admissão na UTI, 
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57,6% para permanência na UTI ≥3 dias 80,0% para mortalidade em 48 

horas. A sensibilidade atingiu 60,0% para mortalidade em 48 horas. O desempenho de 

sensibilidade de todas às três ferramentas foi abaixo do ideal. O escore qSOFA, os 

critérios SIRS e a definição de sepse têm baixa sensibilidade de identificação na seleção 

de pacientes sépticos no ambiente pré-hospitalar ou na chegada ao pronto-socorro com 

risco de complicação. (29) 

Para o período do estudo, 3.561 pacientes preencheram os critérios de 

inclusão do estudo. A mortalidade hospitalar global foi de 2,7% (95 pacientes). Quando 

os escores do qSOFA foram 0, 1, 2 e 3, os percentuais de mortalidade hospitalar foram 

0,6, 7,2, 15,9 e 25%, respectivamente. Assim, as razões de chance (ORs) foram 7,72, 

11,92 e 22,46, respectivamente. A sensibilidade e especificidade foi de 24 e 96,2%, 

respectivamente, quando o escore qSOFA foi ≥ 2. No entanto, os critérios SIRS não 

mostraram associações significativas com o desfecho primário. A área sob a curva  

característica de operação do receptor (AUC) foi de 0,864, o que é significativamente 

maior do que com SIRS, onde a AUC foi de 0,786 (P < 0,01). (30) 

Outro estudo realizado em 2018, com 122 pacientes, com o objetivo de 

avaliar o desempenho dos escores qSOFA e SIRS como fatores preditores de desfechos 

clínicos em pacientes admitidos em um serviço de emergência, identificou que 58,2% 

desenvolveram sepse, e destes 44,3% tiveram qSOFA ≥ 2 pontos, 87% desenvolveram 

sepse, 55,6% choque séptico e 38,9% evoluíram a óbito. Na avaliação de SIRS  78,5% 

obtiveram resultados >2 pontos, destes 66,3% desenvolveram sepse, 40% choque 

séptico e 29,5% morreram. O qSOFA ≥ 2 apresentou maior especificidade para 

diagnóstico de sepse em 86% dos casos, para choque séptico 70% e para mortalidade 

64%, já o segundo escore mostrou melhores resultados para sensibilidade com 

diagnóstico de sepse de 87,5%, choque séptico 92,7% e óbito 90,3%. (31) 

Nesse contexto, a existência de uma ferramenta como o qSOFA, de fácil e 

rápida aplicabilidade na abordagem inicial do paciente no serviço de emergência, para 

identificação da sepse e início do tratamento empírico é um facilitador de todo processo, 

promovendo qualidade e diminuição da mortalidade. (11) 
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Preconiza-se que os testes diagnósticos baseados em resultados numéricos, 

como o qSOFA, devem ser sensíveis (probabilidade de resultado positivo nos doentes) e 

específicos (probabilidade de resultado negativo nos não doentes). A utilidade destes 

testes diagnósticos para o rastreamento é compreendida como uma necessidade clínica 

para o diagnóstico de uma determinada doença em indivíduos com suspeita ou para 

avaliar o prognóstico de um tratamento.  (30)  A especificidade é utilizada quando a 

intenção for o diagnóstico de uma doença, pois terá mais impacto no valor preditivo 

positivo, e caso resultado positivo é pouco provável que o indivíduo esteja doente. A 

sensibilidade é utilizada para afastar o diagnóstico de uma doença, pois terá mais 

impacto no valor preditivo negativo, e caso resultado negativo é pouco provável que o 

indivíduo esteja doente. (31) 
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Considerando-se as elevadas taxas de morbidade e mortalidade por sepse e a 

procura pelos Serviços de Emergência por essa população de pacientes, locais com 

superlotação e cenário complexo de atendimento, a identificação desses quadros é 

desafiadora devido suas manifestações clínicas insipientes e podem confundir-se com 

outras doenças. A necessidade de ferramentas efetivas, de rápida e fácil aplicação na 

identificação precoce da sepse é evidente. O qSOFA é uma ferramenta ágil, simples e de 

fácil aplicação no serviço de emergência, permite a identificação da suspeita de sepse e 

início do tratamento empírico com rapidez, promovendo qualidade no atendimento ao 

indivíduo séptico, já que é um facilitador de todo processo. Desta forma, a avaliação do 

desempenho desta ferramenta pode melhorar o processo assistencial, reduzindo a 

gravidade, morbidade e mortalidade dos pacientes com sepse e os custos ao Sistema de 

saúde. 
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3. OBJETIVOS
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 Avaliar a sensibilidade e especificidade da ferramenta qSOFA para a 

identificação de sepse em um Serviço de Emergência. 

 

 Verificar a associação entre o escore qSOFA e variáveis demográficas, 

diagnóstico de sepse ou choque séptico, foco infeccioso, adesão ao protocolo 

sepse e desfechos.  
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4. MÉTODO
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4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo transversal. 

4.2  Local do estudo 

O estudo foi realizado nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do 

Hospital Israelita Albert Einstein, um hospital brasileiro, privado, fundado pela 

comunidade judaica da cidade de São Paulo em 4 de junho de 1955, atualmente 

dispõem de 627 leitos, reconhecido pela qualidade de atendimento, pelos equipamentos 

e especialidades médicas disponíveis. Sendo assim é considerado o hospital privado 

mais moderno da América Latina, tornando-se em 1999 a primeira instituição de saúde 

fora dos Estados Unidos a ser reconhecida pela Joint Commission International. O 

hospital possui acreditações que atestam sua qualidade em diversos aspectos, um deles o 

Selo Top Performer que é concedido às unidades de Terapia Intensiva de todo o país 

com alto desempenho. A instituição pública protocolos assistenciais que visam 

disseminar as melhores condutas para uma situação clínica, evitando assim uma 

variação não justificada no tratamento de pacientes com condições clínicas semelhantes . 

(32)  

São quatro UPAs com nível de complexidade intermediária, com média de 

atendimento de 1 300 pacientes ao dia, funcionando nas 24 horas, com atendimento 

prestado por equipe interprofissional para doentes acometidos por quadros agudos de 

natureza clínica, cirúrgica, ortopédica ou pediátrica, onde o objetivo é estabilizar os 

pacientes e realizar a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a necessidade 

de internação. Nas UPAs pode-se manter pacientes em observação por período de até 

vinte e quatro horas para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica. 

 

4.3 Período de coleta de dados 

O período de coleta de dados foi de agosto de 2020 a janeiro de 2021. 

4.4 População de estudo 

A população foi composta por todos os adultos, com 18 anos completos ou 

mais, atendidos nas quatro Unidades de Pronto Atendimento do Hospital Israelita Albert 

Einstein (HIAE) — Chácara Klabin, Ibirapuera, Alphaville e Morumbi — com suspeita 

de sepse, avaliados pela ferramenta qSOFA, nos anos de 2018 e 2019.
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4.5 Critérios de inclusão e exclusão 

● Foram incluídos no estudo indivíduos com idade maior ou igual a 18 anos, 

atendidos nas UPAs do HIAE, com suspeita clínica de sepse, avaliados pela ferramenta 

qSOFA, nos anos de 2018 e 2019. 

 

● Foram excluídos do estudo indivíduos em que nos seus prontuários havia 

incompletude das variáveis de interesse.  

4.6 Procedimentos de coleta de dados e variáveis do estudo  

Foi fornecido pela instituição o banco de dados anonimizado para a pesquisadora, 

com as variáveis apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Variáveis de estudo. 

Variáveis 

Sociodemográficas Sexo  

- variável categórica dicotômica 
Feminino e masculino 

Idade  

- variável numérica discreta 

Considerado anos 

completos 

Clínicas Adesão ao pacote  

- variável categórica dicotômica 
Sim ou não 

Foco presumido de sepse  

-Variável categórica nominal 

 

Sistema urinário, 

respiratório, digestivo, 

partes moles, ósseo, 

circulatório ou SNC 

Escore qSOFA  

- variável categórica ordinal 
Zero, um, dois e três. 

Diagnóstico confirmado de sepse 

ou choque séptico  

- variável categórica dicotômica 

Sim ou não 

Local de internação  

- Variável categórica nominal 

 

Alta da UPA, internação 

em enfermaria, semi 

intensiva ou UTI 
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 Desfecho  

- variável categórica nominal 
Alta, internação ou óbito 

 

O pacote de cuidado ao paciente séptico é composto pela coleta de hemoculturas e 

culturas de outros sítios, antes da administração de antimicrobianos; coleta de exames 

laboratoriais incluindo lactato sérico, a administração de antimicrobiano de amplo espectro e 

reposição volêmica adequada em pacientes hipotensos (PAM < 65 mmHg) ou com 

hiperlactatemia (lactato acima de duas vezes o valor de referência do laboratório). Todo 

pacote deve ser realizado na primeira hora após início do protocolo sepse, além disso, no caso 

de hipotensão refratária a ressuscitação volêmica inicial, o choque séptico, devem ser tomadas 

medidas adicionais de ressuscitação hemodinâmica, como a administração de vasopressores, 

além de reavaliação do status volêmico e de perfusão tecidual. (11) Foi considerado adesão ao 

pacote sepse, quando todos esses itens foram realizados. 

O Escore qSOFA é um escore fácil e de rápida aplicação, baseado em três 

critérios: pressão arterial (PAS ≤ 100 mmHg ou PAM < 65 mmHg), frequência respiratória ≥ 

22 rpm (FR) e nível de consciência ≤ 15, segundo a Escala de Coma de Glasgow (ECG).(33) A 

ECG é um instrumento que auxilia na avaliação das funções neurológicas do paciente, por 

meio das respostas obtidas após alguns comandos verbais ou estímulos, sendo a melhor 

resposta 15 (mais consciente e menos sequelas apresenta ou pode desenvolver) e a pior 3 

(quadro clínico é bem preocupante e com grande probabilidade de sequelas). (34) 

 

Tabela 1. Valores dos parâmetros do q SOFA. (33) 

ESCALA qSOFA 

Parâmetro Valor 

Pressão arterial sistólica < 100mmHg 

Frequência respiratória >22 rpm 

Nível de consciência Escala de coma de Glasgow <15 

 

A cada uma dessas variáveis atribuiu-se um ponto no escore, em que 0 

corresponde ao valor mínimo e 3 ao valor máximo, sendo o escore qSOFA considerado 

positivo quando apresentou valor maior ou igual a dois, definindo suspeita de sepse. 

Considerou-se qSOFA negativo quando o resultado desta soma foi menor que dois ou igual a 

zero, anulando-se suspeita de sepse. 
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Todos os pacientes com qSOFA positivo, com início do protocolo sepse, que 

mantiveram hipotensão (PAM < 65 mmHg) ou hipoperfusão (lactato sérico aumentado acima 

de 2 vezes o valor de referência), mesmo após reposição volêmica adequada, foram 

considerados com choque séptico.  Neste estudo, considerou-se sepse todos os casos com 

diagnóstico de alta registrado em prontuário, como sepse ou choque séptico. 

 

4.7 Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Sociedade 

Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein (protocolo 12397219.0.0000.0071). 

O banco de dados foi cedido anonimizado, por esta razão foi concedida a dispensa do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4.8 Análise dos dados 

Os dados foram armazenados em planilha eletrônica do programa Excel, versão 

Microsoft Office 2003, e analisados de maneira descritiva e inferencial. A análise estatística 

foi realizada com os programas R e Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 

19 (Chicago, Illinois, Estados Unidos). (33) 

As variáveis categóricas foram descritas por frequências absolutas e porcentagens. 

As variáveis numéricas com distribuição normal foram descritas por médias e desvios-padrão 

e variáveis com distribuição anormal por medianas e intervalos interquartis, além dos valores 

mínimos e máximos. (35) 

A associação do qSOFA com a variável numérica de idade foi realizada por meio 

do teste T- student. 

A associação entre o qSOFA com as variáveis categóricas (sexo, adesão ao 

pacote, local de internação, foco e desfecho final) foi realizada por meio do teste Qui-

Quadrado, já para a variável diagnóstico de sepse/choque séptico foi utilizado o teste 

McNemar. 

Para avaliar o desempenho do escore qSOFA para identificação de sepse foram 

calculadas a sensibilidade e especificidade (Quadro 3), em que sensibilidade corresponde a: 

a/(a+c) e especificidade: d/(b+d).  
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Para estimativa da sensibilidade e da especificidade do qSOFA para identificação 

de sepse, a variável preditora foi o resultado do teste e a variável desfecho foi o diagnóstico 

de sepse ou choque séptico. A sensibilidade foi estimada pela capacidade do qSOFA positivo 

identificar os pacientes com sepse e a especificidade foi estimada pela capacidade do qSOfa 

negativo de classificar os pacientes sem sepse.  

 

     Quadro 3. Validade de testes diagnósticos. 

 
DOENÇA PADRÃO OURO 

Presente Ausente 

TESTE 

Positivo 
Verdadeiro-Positivo 

A 

Falso-Positivo 

B 

Negativo 
Falso-Negativo 

C 

Verdadeiro-Negativo 

D 

 

A concordância do escore qSOFA com o diagnóstico de sepse foi avaliada pelo 

coeficiente de concordância Kappa(36) (Quadro 4). 

 

          Quadro 4. Coeficiente Kappa de concordância. 

Classificação do Coeficiente Kappa  

Coeficiente Kappa Interpretação 

0,8 a 1 Muito Boa 

0,61 a 0,8 Boa 

0,41 a 0,6 Moderada 

0,21 a 0,4 Razoável 

<0,2 Pobre 

Fonte: W. d. O. Bussab e P. A. Morettin, Estatística básica,     

6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

O modelo de regressão logística, tendo como variável resposta o diagnóstico de 

sepse e como variável independente o resultado do qSOFA, foi utilizado para avaliar a 

associação entre essas variáveis e estimar o intervalo de confiança da estimativa de razão de 

oportunidades.  Em todas as análises foram consideradas um nível de significância de 5% (p-

valor < 0,05). 
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5. RESULTADOS
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A amostra deste estudo foi constituída de 5.017 pacientes com suspeita de sepse, 

sendo que destes 4.414 (88%) apresentaram escore qSOFA negativo e 603 (12%) qSOFA 

positivo, 2.614 (52,1%) eram homens com média de idade de 74,31 anos (+ 17,48). Não 

houve diferença significativa do resultado do qSOFA em relação à idade (p≤0,9693) e sexo 

(p≤0,1141) (Tabela 2). 

 

 Tabela 2. Associação entre as variáveis idade e sexo e o resultado do qSOFA. 

Variáveis 

qSOFA  

Negativo 

n (%) 

Positivo 

n (%) 

p-valor 

Idade    
 

0,9693(1) Média 74,31 (17,4) 74,28 (17,9) 

Mediana  79 79 

Sexo   
 

0,1141(2) 
Masculino 2096 (87,2) 307 (12,8) 

Feminino 2318 (88,7) 296 (11,3) 
        1 Teste t-student; 2 Teste qui- quadrado. 

 

A adesão ao pacote de medidas para sepse foi de 62,2% (n= 3.119), destes 16,4% 

(n= 513) apresentaram qSOFA positivo. Dos 1.898 casos em que não houve adesão ao pacote, 

4,7% (n= 90) tinham qSOFA positivo. Observou-se associação estatisticamente significativa 

entre a adesão ao pacote e o escore qSOFA, em pacientes com qSOFA positivo a adesão ao 

pacote de medidas foi maior em relação aos com qSOFA negativo (p<0,0001) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Associação da adesão ao pacote de cuidados da sepse com o qSOFA. 

 qSOFA  

Adesão ao Pacote Negativo 

n (%) 

Positivo 

n (%) 

p-valor 

Não 1808 (95,3) 90 (4,7)  

<0,0001(1) Sim 2606 (83,6) 513 (16,4) 

Total de pacientes 4414 (88) 603 (12)  
 1 Teste qui- quadrado. 

  

Os focos infecciosos presumidos para sepse da amostra do estudo (n=5.017) 

foram: sistema respiratório (n= 2.742; 54,6%), sistema urinário (n= 917; 18,2%), sistema 

digestivo (n= 608;12,1%), sistema nervoso (n= 491; 9,8%), pele e partes moles (n= 158; 

3,1%), corrente sanguínea (n= 64; 1,3%), ossos (n= 12; 0,2%) e focos a esclarecer (n= 25; 

0,5%).
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Em relação aos desfechos dos pacientes, 161 (3,2%) tiveram alta da UPA, 4.830 

(96,3%) foram internados e 167 (3,3%), evoluíram para óbito. Quando se associou o desfecho 

com o escore qSOFA, observou-se que pacientes que evoluíram a óbito apresentam maior 

percentual de qSOFA positivo (p<0,0001). (Tabela 4).    

 

Tabela 4. Desfecho final associado ao qSOFA positivo e negativo. 

 Qsofa   

Desfecho final Negativo Positivo Total p-valor 

 n (%) n (%)   

Vivo 4288 (97,1) 562 (93,2) 4850 (96,7) <0,0001(1) 

 Óbito 126 (2,9) 41 (6,8) 167 (3,3) 

Total de pacientes 4414 (100) 603 (100) 5017 (100)  
1 Teste qui- quadrado. 

 

Considerando que a variável sepse indica o diagnóstico verdadeiro dos pacientes, 

observamos que: 3625 (72,3%) dos pacientes tiveram resultado verdadeiro negativo (VN), 

789 (15,7%) resultado falso negativo (FN), 225 (4,5%) dos pacientes apresentaram resultado 

falso positivo (FP) e 378 (7,5%) dos pacientes tiveram resultado verdadeiro positivo (VP) 

para sepse, conforme o escore qSOFA. Com base nestas informações foram calculados: 

sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo do qSOFA (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Desempenho do qSOFA para rastrear sepse nos pacientes em um Serviço de 

Emergência. 

 

 

qSOFA 

Diagnóstico final de sepse  

ou choque séptico 

  

Positivo 
n (%) 

Negativo 

n (%) 
Total 

n (%) 
Valor –p 

Positivo 378 (7,5) 

Verdadeiro 

Positivo 

a 

225(4,5) 

Falso 

Positivo 

B 

603 (12) 

a+b 

 

Negativo  

 

789 (15,7) 

Falso 

Negativo 

c 

3625 (72,3) 

Verdadeiro 

Negativo 

d 

4.414 (88) 

c+d 

<0,0001(1) 

Total de 

pacientes 

 

1167 (23,3) 

a+c 

3.850 (76,7) 

b+d 

5017 (100) 

a+b+c+d 

 

1 Teste McNemar. 
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Quando se associou o escore qSOFA e a confirmação do diagnóstico de sepse ou 

choque séptico, indivíduos com qSOFA positivo apresentaram maior percentual de 

diagnóstico de sepse ou choque séptico, já indivíduos com qSOFA negativo apresentaram 

menor percentual de diagnóstico de sepse/choque séptico (p<0,0001). 

Neste estudo, calculou-se a sensibilidade e especificidade conforme demonstrado 

abaixo:   

 

● Sensibilidade : é a probabilidade de resultado positivo nos doentes (verdadeiro 

positivo) sendo calculado como: a/(a+c) = 378/(378 + 789) = 0,32 

● Especificidade : é a probabilidade de resultado negativo nos não-doentes 

(verdadeiro negativo) e como: d/(b+d) = 3.625/(225+3.625) =  0,94 

A concordância entre a confirmação do diagnóstico de sepse e o escore qSOFA 

resultou em um coeficiente Kappa de 0,32 (IC 95%: 0,21 a 0,4; valor p ≤ 0,001), que indica 

concordância razoável entre os resultados. O escore qSOFA apresenta uma boa especificidade 

e uma baixa sensibilidade. No modelo de regressão logística simples, tendo como variável 

resposta o diagnóstico confirmado de Sepse e como variável independente o escore qSOFA, 

verificou-se que indivíduos com qSOFA positivo tem 32 vezes mais oportunidades de 

apresentar diagnóstico de sepse, já a probabilidade de indivíduos com qSOFA negativo 

apresentar diagnóstico negativo para sepse é de 94 vezes (p< 0,001). 
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6. DISCUSSÃO
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Nesse estudo houve predominância de pacientes do sexo masculino 52,1%, com 

média de idade de 74 anos e 88% da amostra apresentaram escore qSOFA negativo e 12% 

escore qSOFA positivo. Estes achados refletem as características atuais da população 

brasileira, ocorrendo redução da taxa de natalidade e aumento da população idosa nas últimas 

décadas, o que potencialmente pode acarretar problemas que desafiam o sistema de saúde, 

principalmente devido à associação entre o envelhecimento populacional e o aumento da 

demanda por uma assistência especializada que geram altos custos aos serviços. (1) 

Resultado semelhante foi encontrado no estudo the Sepsis Prevalence Assessment 

Database, (SPREAD), com 794 pacientes sépticos de 317 UTIs adultas brasileiras, em que a 

maioria dos leitos eram ocupados por pacientes sépticos adultos com idade acima dos 60 

anos,(6) assim como aponta outro estudo, que descreveu as características epidemiológicas e 

clínicas da sepse, realizado no período de 2012 a 2017 que incluiu 1.112 pacientes com sepse 

no momento da internação ou desenvolvida após a admissão na UTI adulto de um hospital 

público do Paraná, onde se observou também prevalência de sepse no sexo masculino 

(55,8%), com idade superior aos 70 anos. (37) Outra pesquisa nacional cujo objetivo era avaliar 

a adesão dos profissionais de saúde ao protocolo de tratamento da sepse em um serviço de 

emergência, que incluiu 85 pacientes, apresentou resultado discordante em relação ao sexo, 

em que 60% eram mulheres, entretanto, a média de idade foi como nesse estudo, ou seja, 75 

anos. Em relação ao qSOFA, 49,4% dos pacientes apresentaram qSOFA positivo, uma 

porcentagem bem mais alta em relação a este estudo. (1) 

Nesse contexto é importante destacar a importância da idade no desenvolvimento 

da sepse.  Estudo realizado em 2019, com 100 pacientes que apresentaram sepse, para avaliar 

o perfil dos pacientes sobreviventes à sepse em um hospital privado do sul catarinense, 

resultou em 16% indivíduos entre 21 e 30 anos e 81 e 90 anos, respectivamente, já na faixa 

entre 61–70 anos e 71–80 anos a taxa foi de 13%; entre 51–60 anos foi de 12%; entre 41–50 

anos de 7%; de 0–10 anos de 4%; de 11–21 anos de 3% e entre 91–94 anos de 2%. (38) Esses 

resultados se assemelham a esse estudo, pois mostraram que a faixa etária com maior 

frequência de sepse, foi em adultos acima dos 70 anos, demonstrando que a idade elevada está 

diretamente relacionada a propensão a desenvolver sepse, já que fatores intrínsecos como as 

taxas mais altas de comorbidades, equilíbrio e mobilidade prejudicada, contribuem para 

degradação dos mecanismos de defesa física do organismo. Outro fator que influencia na 

idade avançada são os sinais inespecíficos de infecção, o que acarreta certa dificuldade 

diagnóstica pelos critérios do qSOFA, já que a população idosa dificilmente costuma 

apresentar sinais e sintomas típicos 
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de infecção como febre, taquicardia e, frequentemente possuem confusão secundária a quadro 

senil. (39) 

As diferenças hormonais e níveis mais elevados de mediadores anti-inflamatórios 

influenciam consideravelmente o desfecho clínico entre o sexo feminino e masculino. Tal fato 

seria explicado pelo estrógeno apresentar efeito protetor através da modulação na resposta 

imune do agente infeccioso, agindo na redução do estresse oxidativo induzido pela sepse, 

logo, respondendo com menor efeito em mulheres (39) 

Quando se associou o escore qSOFA a confirmação do diagnóstico de sepse ou 

choque séptico, indivíduos com qSOFA positivo apresentaram maior percentual de 

diagnóstico de sepse ou choque séptico, já indivíduos com qSOFA negativo apresentaram 

menor /percentual de diagnóstico de sepse/choque séptico. Resultado esperado ao se 

considerar a proposta do escore de identificar pacientes adultos com infecção. 

Em estudo que avaliou o desempenho do qSOFA como preditor de desfecho em 

1716 pacientes com suspeita de infecção, com base nos critérios de sepse-3, foi observado 

935 pacientes (54,5%) com sepse sendo que 640 pacientes (37,3%) possuíam qSOFA 

positivo. Os fatores de risco que se associaram ao diagnóstico de sepse nesses pacientes 

foram, o aumento da idade, o estado acamado e a malignidade, independentes de mortalidade 

hospitalar. O qSOFA teve sensibilidade de 50,2% e especificidade de 78,1% para sepse-3. 

Esse estudo identificou que a sensibilidade do qSOFA para o diagnóstico de sepse foi menor, 

e quando positivo pode identificar um grupo de pacientes com maior risco de morte, 

independentemente de serem sépticos ou não. (40) 

Em relação à adesão ao pacote de medidas para sepse encontrados neste estudo de 

62,2% (n= 3.119), apenas 16, 4% apresentaram qSOFA positivo. É importante destacar a 

adesão às medidas para melhorar a qualidade assistencial e a sobrevida dos pacientes.  

Estudo que analisou prontuários dos pacientes com sepse na UTI de um hospital 

terciário, para mensurar o grau de adesão ao protocolo de sepse do Ministério da Saúde, 

identificou que a taxa de adesão ao pacote sepse por parte da equipe médica não atingiu 100% 

em nenhum dos pacientes estudados. Fato preocupante, que pode estar associado à não 

compreensão do uso da ferramenta, falta de treinamentos, negligência do seu uso, ferramenta 

de compreensão difícil, tempo insuficiente, falta de recursos e barreiras institucionais, fatores 

esses que podem dificultar sua aderência. (41) 
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Uma análise retrospectiva da base de dados do ILAS, realizada de 2005 a 2014 

com 21.103 pacientes, de 9.032 de instituições públicas e 12.071 de instituições privadas, 

visando avaliar os resultados de uma iniciativa de melhoria da qualidade em sepse e analisá-

los conforme a principal fonte de renda dessas instituições, os resultados e a adesão foram 

medidos por oito períodos de 6 meses cada. Observou-se que a adesão ao pacote de 6 horas 

aumentou de 13,5% para 58,2% nas instituições privadas e de 7,4% para 15,7% nas 

instituições públicas, com consequente redução das taxas de mortalidade ao longo do 

programa em instituições privadas de 47,6% para 27,2%. Entretanto, observou-se redução da 

mortalidade nos serviços públicos apenas nos dois primeiros períodos. Tal iniciativa 

proporcionou melhor adesão aos indicadores de qualidade em um país emergente, porém 

apenas em instituições privadas. (42) 

Estudo internacional realizado em uma unidade de curta permanência, com 

objetivo de melhorar o atendimento oportuno da sepse, com implementação das intervenções 

de uma hora da Campanha de Sobrevivência à Sepse de 2018, revelou que quando o 

enfermeiro tinha ferramentas para iniciar a implantação das medidas iniciais para sepse, foi 

possível coletar hemoculturas, lactato inicial e administrar antibióticos no tempo ideal de uma 

hora. A melhor prática foi conquistada com o aumento do conhecimento de sepse por 

enfermeiros e médicos, maior colaboração precoce entre esses profissionais, 

dimensionamento de pessoal adequado e cateter para acesso venoso. (43) Outro estudo 

realizado no pré-hospitalar, que avaliou se a triagem de sepse pré-hospitalar melhora a adesão 

ao pacote de 3 horas, confirma a importância da adoção de ferramentas para a identificação de 

sepse. A implementação de uma ferramenta de rastreamento de sepse resultou em melhora da 

adesão ao pacote de 3 horas em comparação com o controle. (44)  

Pesquisa realizada em hospital no Rio Grande do Sul com 85 pacientes, que 

avaliou a adesão dos profissionais de saúde ao protocolo de tratamento da sepse em um 

serviço de emergência, e os índices de mortalidade antes e após a implementação do protocolo 

gerenciado neste serviço, apresentou resultados discordantes aos deste estudo, além da alta 

proporção de pacientes classificados com o escore qSOFA positivo (49,4%, n=42), houve alta 

taxa de adesão ao protocolo de sepse na emergência (98,8%, n=84). (1) 

Nesse contexto, em que a mortalidade por essa afecção pode ser diminuída pelo 

diagnóstico precoce e instituição de medidas terapêuticas, o uso de protocolos tem se 

mostrado importante para diminuir a taxa de mortalidade associada à sepse e gerar um 

impacto econômico positivo para o sistema de saúde. Assim sendo, destaca-se a relevância de 

investir no desenvolvimento e implantação de protocolos nas instituições de saúde.
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Ressalta-se a importância da educação permanente dos profissionais de saúde, 

como demonstrado em estudo norte-americano com enfermeiros que evidenciou melhora na 

qualidade de atendimento a sepse de 62,4% a 86,6%, após um programa educacional 

multimodal por meio da autoavaliação da competência em sepse, que aumentou a 

concentração entre as equipes para o tratamento precoce. (45) No Brasil, foi instituído um 

programa educacional em hospitais privados brasileiros norteado pelo Bundle Surviving 

Sepsis, o qual apresentou como resultado melhora da adesão associada à redução de custos e 

mortalidade de 55% para 26%. (46) É importante que as instituições e os profissionais de saúde 

percebam a necessidade da implantação de protocolo de sepse, acompanhado por programas 

de sensibilização e capacitação da equipe multiprofissional, de modo a desenvolverem 

competências, habilidades e atitudes no enfrentamento desse grave problema de saúde 

pública.  

Nesse estudo o sistema respiratório foi o principal foco de sepse (54,6%) dos 

pacientes, na literatura esse sitio é descrito como o mais prevalente,(47) e mais de 40% dos 

pacientes sépticos tem infecção pulmonar. (48) Outra pesquisa realizada com 466 pacientes, 

que descreveu as características clínicas e epidemiológicas de pacientes com sepse e sem 

sepse em unidades de cuidados intensivos de um hospital público, apresentou resultados 

coincidentes, em que a infecção pulmonar foi o sítio infeccioso mais prevalente (49%). (49) 

Em relação aos desfechos dos pacientes 4.830 (96,3%) foram internados e 26 

(0,5%) evoluíram para óbito e na associação dos desfechos com o escore qSOFA, observou-se 

que pacientes que evoluíram a óbito apresentam maior percentual de qSOFA positivo 15 

(57,7%). Estudo realizado em Porto Alegre, com uma amostra de 122 pacientes, para avaliar o 

desempenho dos escores qSOFA e SIRS como fatores preditores de desfechos clínicos em 

pacientes admitidos em um serviço de emergência, mostrou que 44,3% tiveram qSOFA 

positivo e desses 38,9% morreram. (26) Reforçando o fato da sepse ser considerada, 

mundialmente, um problema de saúde pública dado que apresenta altas taxas de morbidade e 

mortalidade, com impactos onerosos à saúde(26) Ambos estudos reforçam a predição do escore 

em identificar pacientes com maior potencial de complicação, já que mais da metade dos 

indivíduos com qSOFA positivo evoluíram a óbito. 

Elevada mortalidade também foi observada em outra pesquisa realizada com 

11.205 pacientes, que avaliou o escore qSOFA como preditor de mortalidade intra-hospitalar 

em pacientes com suspeita de infecção na emergência. A mortalidade intra-hospitalar foi de 

12,8%, para pacientes com qSOFA positivo, já quando o qSOFA era negativo a taxa foi de 

2,2%. (37) Estes resultados confirmam o que foi apresentado nesse estudo e nos demais
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 expostos sobre mortalidade, já que entre os pacientes de emergência com suspeita de 

infecção, um qSOFA positivo identificou aqueles com risco muito maior de mortalidade. 

No que se refere à avaliação preditiva do qSOFA, foram encontrados estudos que 

avaliaram seu poder preditivo para mortalidade intra-hospitalar ou permanência prolongada 

na UTI em pacientes do Departamento de Emergência com suspeita de infecção. Estudo 

realizado com 380 920 pacientes, com objetivo de determinar a validade do qSOFA na 

predição de mortalidade intra-hospitalar em 1 mês, em pacientes adultos com ou sem suspeita 

de infecções, observou que a mediana para mortalidade hospitalar foi de 0,68, já para 

sensibilidade e especificidade foram medianas de 0,52 e 0,81, respectivamente. (50)  

Em outra análise, que incluiu 2.045 pacientes, com objetivo de determinar a 

precisão prognóstica do SOFA em comparação com o qSOFA e a SIRS na previsão de 

mortalidade em 28 dias no serviço de emergência de pacientes com infecções, observou-se 

que quando o qSOFA foi positivo a mortalidade foi de 17,8%, com uma sensibilidade de 

19,6% e especificidade de 92,4%, concluindo que uma pontuação SOFA teve melhor precisão 

prognóstica do que SIRS e qSOFA na previsão de mortalidade em 28 dias. Entretanto, os 

resultados mostraram que o SOFA não é uma ferramenta ideal de rastreamento de sepse no 

serviço de emergência e não pode ser isolado na identificação de pacientes infectados com 

risco de desfechos graves, já que é dependente de parâmetros laboratoriais, sendo o qSOFA 

um bom preditor para mortalidade, apesar de não ter uma boa precisão. (51) 

A avaliação do desempenho do qSOFA para rastrear sepse nesta casuística 

evidenciou concordância razoável entre a confirmação do diagnóstico de sepse e o escore 

qSOFA (Kappa: 0,32; IC 95%: 0,21 a 0,4; valor p ≤ 0,001). 

No modelo de regressão logística simples, tendo como variável resposta o 

diagnóstico confirmado de Sepse e como variável independente o escore qSOFA, verificou-se 

que indivíduos com qSOFA positivo tem 32 vezes mais chances de apresentar diagnóstico de 

sepse, já a probabilidade de indivíduos com qSOFA negativo apresentar diagnóstico negativo 

para sepse é de 94 vezes. Os resultados deste estudo indicam que o escore qSOFA apresentou 

boa especificidade e baixa sensibilidade na predição de sepse. 

Outro estudo realizado em 2021, com 760 pacientes, com a proposta de comparar 

a prática diária de dois departamentos de emergência na Holanda, nos quais são usados o 

SIRS e o qSOFA de forma diferente como ferramentas de triagem para sepse com cultura 

positiva, observando que 98,9% preencheram os critérios para SIRS e 11,7% para o escore 

qSOFA. O escore qSOFA funcionou bem como os critérios SIRS para identificar sepse com 

cultura 
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positiva, porém apresentou desempenho significativamente melhor para prever 

mortalidade hospitalar, com recomendação do qSOFA como padrão para identificar 

sepse com cultura positiva na emergência. (52) 

A porcentagem de pacientes que estão positivos ou negativos para uma 

doença é caracterizado pela sensibilidade e especificidade, em indivíduos que são ou 

não doentes, conhecidamente. Logo, pacientes saudáveis e doentes devem ser 

distinguidos através de um outro exame considerado padrão ouro. Na atividade diária 

não é possível saber quais indivíduos estão positivos ou negativos para sepse, então 

estes aspectos tem baixo importância clínica. Entretanto, são primordiais para o início 

da apreciação de um novo teste. Os valores podem ser empregados em distintas 

populações, assim como, para comparar o poder diagnóstico da disparidade entre testes, 

pois não são sugestionados pela prevalência da doença. Valores preditivos positivos e 

negativos contêm dados sobre a sensibilidade e especificidade do teste e da população 

investigada, a predomínio da doença, um parâmetro de maior aplicabilidade clínica. 

Contudo, não devem ser estendido para indivíduos com distintas características das do 

início do estudo clinico e não consentem ser confrontados diferentes testes diagnósticos, 

por serem dependem predominância da doença. (31)  

Um bom instrumento para diagnóstico apresenta boa acurácia e 

sensibilidade, além de baixos percentuais de resultados falso-negativos, em um estudo 

o instrumento qSOFA apresentou alto percentual de resultados falso-negativos e baixa 

sensibilidade para identificar pacientes com sepse. (11) Neste estudo, foi calculada a 

sensibilidade e especificidade do instrumento qSOFA, e o escore qSOFA apresentou 

boa especificidade (94%) e baixa sensibilidade (32%). 

Outro estudo realizado em 2018, com 122 pacientes, com o objetivo de 

avaliar o desempenho dos escores qSOFA e SIRS como fatores preditores de desfechos 

clínicos em pacientes admitidos em um serviço de emergência, corrobora com este 

estudo identificando que para prever sepse o qSOFA positivo apresentou sensibilidade 

de 66% apenas e especificidade de 86%. (26) Resultados semelhantes foram observados 

em outro estudo que avaliou a adequação do SOFA e do qSOFA para prever desfechos 

desfavoráveis, e do qSOFA como ferramenta de triagem para sepse em pacientes 

admitidos no pronto-socorro de um hospital público brasileiro, e verificou a mesma 

tendência, uma sensibilidade de 56,8% e especificidade de 74,1% para qSOFA positivo 

predizer sepse. (53) Em outra análise que incluiu 2.292 pacientes, com a proposta de 

investigar o qSOFA e sua associação com sepse, diagnóstico de infecção no serviço de 
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emergência foi observada sensibilidade de 42,9% do qSOFA para sepse e especificidade 

de 93,8%. O qSOFA foi mais específico, mas menos sensível para sepse. (26) 

Pesquisadores que avaliaram, em 1.535 pacientes, a utilidade clínica do 

qSOFA como ferramenta de estratificação de risco para aqueles admitidos com 

infecção, em comparação com os critérios tradicionais de SIRS ou nosso sistema de 

triagem; o Sistema de Triagem e Tratamento de Emergência Rápida (RETTS), 

observaram que o qSOFA positivo identificou apenas 33 dos pacientes com sepse grave, 

e apresentou sensibilidade de 0,32 e especificidade de 0,98. Já o alerta RETTS acima da 

cor laranja identificou 92 pacientes com sensibilidade de 0,85 e especificidade de 0,55. 

A mortalidade foi de 26 em 7 dias; 4 (15,4%) apresentavam qSOFA positivo e 16 

(61,5%) tinham RETTS acima da cor laranja. O qSOFA não teve capacidade de 

identificar os pacientes admitidos na emergência com sepse grave, também não se pôde 

considerá-lo como uma ferramenta de estratificação de risco, pois sua sensibilidade na 

predição de mortalidade foi baixa, comparando-o aos outros escores estudados a 

sensibilidade foi menor. (54) 

Os estudos que avaliam o instrumento qSOFA como preditor de sepse são 

heterogêneos, exibindo resultados a favor e contra o uso do instrumento, como exemplo 

um estudo que avaliou a adequação do SOFA e do qSOFA para prever desfechos 

desfavoráveis, observando tendência, como deste estudo, com uma sensibilidade de 

56,8% e especificidade de 74,1% na predição de sepse pelo qSOFA. (53) Em outra 

análise os resultados foram sensibilidade de 42,9% do qSOFA para sepse e 

especificidade de 93,8%, também em consonância com esse estudo, com qSOFA foi 

mais específico, mas menos sensível para sepse. (26) Entretanto, há outro estudo que 

aponta o contrário, comparando outro sistema de alerta com o qSOFA observando que 

esse não teve capacidade de identificar os pacientes admitidos na emergência com sepse 

grave, não podendo considerá-lo como uma ferramenta de estratificação de risco, tendo 

sensibilidade na predição de mortalidade baixa. (54) 

6.1 Limitações do estudo 

Esse estudo teve como limitação ter sido realizada em centro único e em 

uma instituição privada, o que pode não refletir a realidade nacional.  

Definir uma ferramenta para predição de sepse, que seja de fácil e rápida 

aplicação, sensível e específica, é fundamental, pois esta decisão tem importantes 
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implicações para a morbidade e mortalidade dos indivíduos em serviços de emergência, 

principalmente em países como o Brasil, onde a letalidade por sepse é extremamente 

elevada. Logo, a avaliação do desempenho desta ferramenta é de suma importância, 

pois para a melhor qualidade da assistência, reduzindo a gravidade, morbidade e 

mortalidade dos pacientes com sepse e os custos ao Sistema de Saúde. 
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7. CONCLUSÃO



   Conclusão 

 

  44 

A principal causa de morte decorrente de infecção no mundo é a sepse e tem 

grande impacto no sistema de saúde, em nosso país e no mundo. Tornando-se relevante 

o desenvolvimento de pesquisas e da adoção de estratégias que favoreçam a sua 

identificação e terapêutica precoce. 

Nesse estudo a população mais atingida pela sepse se constitui pelo sexo 

masculino (52,1%), com idade superior aos 74 anos. Não houve diferença significativa 

do resultado do qSOFA em relação à idade e sexo. Concluímos também que o sítio 

respiratório foi o principal foco de sepse (54,6%) nos pacientes. Essas características 

demográficas podem estar associadas às alterações advindas do processo natural de 

envelhecimento populacional, característica dos países em desenvolvimento, tendo 

assim, algumas limitações tanto físicas quanto sistêmicas, tornando o idoso mais 

vulnerável as infecções e consequentemente ao surgimento de sepse ou choque séptico. 

Podemos também verificar as diferenças hormonais entre os sexos com níveis mais 

elevados de mediadores anti-inflamatórios influenciando consideravelmente o desfecho 

clinico menos favorável para o sexo masculino. 

Houve baixa adesão ao protocolo sepse 62,2%. Observou-se associação 

estatisticamente significativa entre a adesão ao pacote sepse e o escore qSOFA, pois em 

pacientes com qSOFA positivo a adesão ao pacote de medidas foi maior em relação aos 

com qSOFA negativo. Ressalta-se a importância das capacitações contínuas com a 

equipe interprofissional para aumentar o uso desses instrumentos e protocolos de 

gravidade para apoio à decisão dos profissionais de saúde. Essas ferramentas trazem 

diversas vantagens no contexto hospitalar e principalmente para os pacientes, visto que 

a detecção, o tratamento e intervenções precoces, podem diminuir custos e reduzir 

mortalidade.  Esses programas de capacitações podem aprimorar condutas e o uso de 

protocolos, possibilitando otimizar o tempo, principalmente para a identificação da 

sepse e adesão do pacote de primeira, consequentemente, reduzir a morbidade e 

mortalidade decorrentes de sepse e do choque séptico. 

Em relação aos desfechos dos pacientes 3,2% tiveram alta, 96,3% foram 

internados e 0,5% evoluíram para óbito, notou-se que pacientes que evoluíram a óbito 

apresentam maior percentual de qSOFA positivo 57,7%. Diante disso, evidencia-se que 

os indivíduos com qSOFA positivo exibiram maior percentual de óbito. Logo, é 

evidente que o diagnóstico precoce da sepse reduz a mortalidade, e para tal a instituição 

de medidas e protocolos é extremamente importante, além de melhorar os custos 

econômicos com o tratamento da sepse para sistema de saúde. 
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Foi identificado nesse estudo que indivíduos que apresentaram qSOFA 

positivo tinham maior percentual de diagnóstico de sepse ou choque séptico, já 

indivíduos com qSOFA negativo apresentaram menor percentual de diagnóstico de 

sepse/choque séptico. Houve diferença significativa de resposta do diagnóstico de sepse 

em relação ao qSOFA, sepse positiva possuiu um percentual maior de positivos do que 

o qSOFA. 

É uma problemática mundial a superlotação dos serviços de emergência, 

desta forma ter ferramentas que identifiquem precocemente indivíduos com suspeita ou 

confirmação diagnóstica de sepse é importante para aumentar a sobrevida dessa 

população. O qSOFA é um instrumento de fácil aplicação, rápido, de baixo custo e 

independente de tecnologia, que pode ser usada à beira do leito para rastrear pacientes 

com suspeita de sepse que podem se beneficiar da terapêutica precoces, desta forma é 

uma boa opção para uso nesses serviços. Nesse estudo a sensibilidade e especificidade 

da ferramenta qSOFA para a identificação de sepse em um Serviço de Emergência foi, 

respectivamente, de 0,32 e 0,94, considerada boa, conforme a concordância entre a 

confirmação do diagnóstico do coeficiente Kappa calculado de 0,32. 
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Quadro 1. Escore Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)  

Sistema orgânico Escore SOFA 

0 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 

Respiração 

PaO2/FiO2 
≥400 <400 <300 

<200 com 

suporte 

respiratório 

< 100 com 

suporte 

respiratório 

Coagulação 

Plaquetas/mm3 
≥150mil <150mil <100mil <50mil <20mil 

Fígado 

Bilirrubina (mg/dl) 
<1,2 1,2-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 >12,0 

Cardiovascular 

(drogas:mcg/kg/min) 

PAM≥70 

mmHg 

PAM<70 

mmHg 

Dopamina 

<5 ou 

dobutamina 

(qualquer 

dose) 

Dopamina 

5,1-15 ou 

adrenalina 

≤0,1 ou 

noradrenalin

a 

 ≤0,1 

Dopamina>1

5 ou 

adrenalina 

>0,1 ou 

noradrenalina 

>0,1 

 

Sistema Nervoso 

Central (SNC) 

Escala de Glasgow 

15 13-14 10-12 6-9 3-5 

Renal 

Creatinina (mg/dl) 

ou débito urinário 

<1,2 1,2-1,9 2,0-3,4 
3,5-4,9 

<500ml/dia 
≥5,0 

<200ml/dia 

PaO2/FiO2: relação da pressão arterial de oxigênio com a fração inspirada de oxigênio;  

PAM: pressão arterial média. 

 
 

Quadro 5. Parâmetros Escore quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) 

 

ESCALA qSOFA 

Parâmetro Valor 

Pressão arterial Sistólica < 100 mmHg 

Frequência Respiratória >22rpm 

Nível de consciência Glasgow < 15 
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1. Anexo 1. Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa do HIAE.
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