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Impacto na adesão ao protocolo de sepse com a implementação de um 

processo informatizado. 

 

Camila Barcarollo, Angelita Paganin Constanzi, Mauro Bertelli.   
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Objetivo: Identificar os benefícios da implementação de um protocolo de sepse 
informatizado em prontuário eletrônico.  
 

Métodos: Trata-se de um relato de experiência em um hospital de grande porte da 
serra gaúcha. O protocolo eletrônico está implementado desde fevereiro de 2014. 
Para a implementação foi necessário a capacitação de uma equipe multiprofissional 
sobre sepse. Com base no roteiro de implementação de protocolo assistencial 
gerenciado - campanha de sobrevivência à sepse – 2013, elaboramos um fluxograma 
de atendimento com vistas a facilitar a conduta clínica do profissional médico, de forma 
direta e autoexplicativa. Após a validação desse fluxograma, o mesmo foi direcionado 
a setor de tecnologia da informação para a implementação no sistema AGFA/DGS. 
Com o protocolo disponível no sistema – prontuário eletrônico, foi ministrado um 
treinamento. Após avaliação do paciente, com base na história e clínica, o médico 
inclui o paciente no protocolo de sepse, realizando a evolução com o CID A41 que 
dispara a abertura do protocolo eletrônico. 
 
Resultados: No período de implementação até março de 2022, tivemos a notificação 
de 1536 pacientes, 93% com adesão ao protocolo. Ao longo desse período percebe-
se uma melhor adesão às condutas que devem ser executadas dentro da primeira 
hora, houve uma melhora expressiva com impacto na estabilização do paciente. 
Conforme diretrizes é recomendado a coleta dos exames laboratoriais (incluindo 
lactato e hemoculturas) antes do início da antibiótico; observa-se uma maior agilidade 
na execução, melhor segurança na tomada de decisão médica quanto a prescrição 
do antibiótico e possibilita o controle efetivo do tempo. 
 
Conclusão: Com base nos dados apresentados, a implementação do protocolo é uma 

ferramenta útil, auxiliando na padronização do atendimento ao paciente séptico, 

diminuindo desfechos negativos e proporcionando melhor efetividade do tratamento.  

A utilização da tecnologia é imprescindível para otimizar as ações e se tornando 
aliada aos pacientes com suspeita ou sepse confirmada, garantindo assim uma maior 
assertividade na solicitação de exames, na prescrição e administração do antibiótico.  

 


