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Estudo Comparativo em Sepse entre o 

Leandro Cardarelli Leite1, Aureo do Carmo Filho2 -
zza3, Rubens Carmo Costa Filho4

Introdução: 
com mais de 200.000 mortes.  Estudo prospectivo observacional, em 

-

no trabalho eram acompanhados até seu desfecho - alta ou óbito - dentro da 

e GraphPad InStat 2009. Resultados: Entre 04/11/2010 e 29/04/2011, foram 

de 31,25% no HPC. Os escores de gravidade - APACHE II, SOFA 0h e SOFA 

-
Conclu-

sões: 

-
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Introduction: 
deaths in the same period. Methods:

-

served to complete an original questionnaire that was then transcribed to Excel 

Results: From 4th November 2010 to April 29th 2011, 132 charts were 

Conclusions:  At 

-
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2Médico chefe do Centro de Terapia Intensiva 
3Médico chefe do Centro de 
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the patients age average was higher.
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 Apesar de todo conhecimento produzido 

busca de perspectivas dentro da medicina. Nesse 

indicadores de qualidade hospitalar. Com essas 

a infecção e fatores associados com pior prognós-
tico. 
 A partir de dados gerados pelo estudo 

envolvendo 1383 pacientes admitidos em Centros 
de Terapia Intensiva (CTIs) de cinco hospitais 

a incidência da doença seja de 61,4% nos CTIs 
brasileiros. Esse estudo ainda revela mortalidade 
de 34,7% para aqueles com sepse, 47,3% aos com 
sepse grave e 52,2% se em choque séptico1. Pela 
necessidade de suporte e monitorização, o tempo 

-

2. Nos Estados 
-

3.
 Sendo assim, estudar os enfermos que 

de conduta. Ao mesmo tempo, deve-se estabele-

Optou-se em realizar o estudo no Hospital Pró-

complexidade.

 MÉTODOS

29/04/2011 houve a adscrição de pacientes por 
meio de visitas semanais regulares ao CTI dos 
hospitais em estudo. Foram analisadas as folhas 
de admissão nas unidades de todos os pacientes, 
preenchida pelos médicos e enfermeiros das equi-
pes, em busca da história da doença atual, dos si-
nais vitais e do leucograma. A descrição da revisão 

para direcionar ao foco infeccioso suspeito. Entre 

os dias 04/11/2010 e 18/05/2011, observou-se 
o desfecho daqueles que cumpriram os seguintes 
critérios de inclusão:

Conference realizado pela ACCP/SCCM4. 
 Foram desconsiderados do estudo todos 
aqueles que cumpriram pelo menos um dos crité-
rios de exclusão:

-

até 72 horas antes da admissão no CTI.
 Com o objetivo de padronizar a coleta de 

sobre o paciente e o processo infeccioso suspeito. 
Em relação às culturas coletadas, foram conside-
radas todas aquelas compreendidas entre 12 horas 
antes e 12 horas após a admissão nos CTIs. Para 

And Chronic Health Evaluation II Score (APA-

orgânicas, o Sequential Organ Failure Assessment 
Score (SOFA)5,6,7. Ambos escores foram calcula-
das durante as 24 horas iniciais de internação dos 

fora calculado 72 horas (SOFA 72h) após a ad-
missão. A metodologia utilizada possibilita com-

a mortalidade esperada é maior para o grupo de 
pacientes mais graves8. Procedeu-se então com a 

-
dows versão 2007 e GraphPad InStat 2009.
 Neste estudo, foram considerados vivos 
todos aqueles pacientes adscritos que tiveram alta 
da unidade de terapia intensiva, independente-
mente se fossem a óbito no restante da internação 

-
centrar o estudo somente no tratamento realizado 
dentro do contexto de terapia intensiva (TI).

 

-
tes. Desses, apenas 37 cumpriram os critérios de 
inclusão. 
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Tabela 1. Dados sobre os pacientes

HPC

Pacientes (n)  19 18

Idade1 60 (30-91) 79,88 (45-96)

Sexo:

    Masculino 6 (31,58%) 9 (50%)

    Feminino 13 (68,42%) 9 (50%)

IH-CTI2 26,78 (0-80) 2,05 (0-24)

Total de dias3 15,89 (1-54) 24,33 (4-77)

Vieram da:

    Enfermaria 100% 0%

    Emergência 0% 88,89% (16)

0% 11,11% (2)

SOFA 0h4 4,89 5,16

SOFA 72h5 4,47 3,18

APACHE II6 21,1 (5-41) 17,22 (9-28)

   
1. Média das idades, com as menores e as maiores idades entre 
parênteses.
2. Média dos dias entre a internação hospitalar e a admissão no 
CTI, com os menores e os maiores intervalos entre parênteses.
3. Média dos dias que os pacientes permaneceram internados no 
CTI, com os menores e o maiores números totais de dias entre 
parênteses. 
4,5. Médias do escore SOFA. 
6. Média do escore APACHE II, com os menores e maiores valo-
res entre parênteses.

Tabela 2. Dados sobre a infecção

HPC

Origem1

    Nosocomial 78,94% (15) 0%

    Comunidade 21,06% (4) 100% (18)

2

    Pulmonar 42,12% (8) 66,67% (12)

    Abdominal 26,32% (5) 5,55% (1)

10,52% (2) 11,11% (2)

    Ferida cirúrgica 5,26% (1) 0%

    SNC 5,26% (1) 0%

0% 11,11% (2)

    Desconhecido 10,52% (2) 5,55% (1)

Hemoculturas3 42,1% (8) 88,89% (16)

   SNC: Sistema Nervoso Central. 
1, 2. Entre parênteses o número de pacientes.
3. Porcentagem dos pacientes que tiveram hemoculturas coletadas 

CTI. Entre parênteses, o número de pacientes.

-
fermos, sendo seis do sexo masculino (31,58%) e 
13 do sexo feminino (68,42%). A média de idade 
foi de 60 anos (DP=17,71 e IC95% entre 51,46 
e 68,54), sendo a mediana de 58 anos. A média 
do SOFA de admissão (0h), SOFA 72h e APA-
CHE II foram respectivamente de 4,89 (IC95% 

e 21,10 (IC95% entre 16,01 e 26,19). Dos 19 pa-
cientes, 12 foram a óbito e um não teve desfecho 
até o dia 18/05/2011, sendo desconsiderado do 

-
po médio entre a IH e a admissão no CTI foi de 
26,78 dias (variando de zero a 80, com mediana de 

100% dos pacientes oriundos das enfermarias do 
hospital.
 O tempo médio de estadia dentro do CTI 

-

De todos aqueles que foram admitidos na unidade 
intensiva, 15 (78,94%) adquiriram a infecção no 

hospital e quatro (21,06%) na comunidade. Os fo-

n=8), abdominal não cirúrgico (26,32% n=5), tra-

n=1), sistema nervoso central (5,26% n=1) e in-
determinado (10,52% n=2). Dos 19 pacientes, 16 

-
rem admitidos e 15 (78,94%) tiveram culturas - de 

- colhidas. Entretanto, pelo EGDT, seria obriga-
tória a coleta de hemoculturas, o que só ocorreu 

-
-

vel isolar o agente infeccioso.
 Analisando a outra população estudada, 
foram 18 pacientes do HPC adscritos na pesqui-
sa. Desses, nove eram do sexo masculino (50%) 
e nove eram do sexo feminino (50%). A média 
de idade foi de 79,88 anos, com 80,5 de media-

tempo médio entre a IH e a admissão no CTI foi 
de 2,05 dias (variando de 0 a 24 dias, com me-
diana de 0 dia), sendo 16 (88,89%) oriundos da 

-
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Tabela 3. 
Guinle

Tipo Positividade Resultado

Hemocultura 
1

 0%

2

42,85% Escherichia coli, 
Enterococcus faeca-
lis, Pseudomonas sp.

Secreção traqueal 
3

50% Acinetobacter bau-
mannii

Secreção biliar 
4

100% Pseudomonas sp.

5 100%

   1,2,3,4,5: Entre parênteses, o número e a porcentagem de 
pacientes que tiveram o tipo de amostra colhida.

Tabela 4. 

Tipo Positividade Resultado

Hemocultura 
1

6,25%
epidermidis

2

44,44% Escherichia coli, 
Enterococcus 
faecalis, Klebsiella 

Citrobacter freundii

Secreção traqueal 
3

100% -
tivo

Escarro 
4

100%

   1,2,3,4,5: Entre parênteses, o número e a porcentagem de 
pacientes que tiveram o tipo de amostra colhida.

 
-

evidenciar que a mortalidade dos pacientes admi-
-

zes a do HPC (66,67% versus 31,25%). Os resul-

descrita por Silva et al. (2004)1. Neste estudo, a 
mortalidade dos pacientes com sepse foi de 12,5% 
no hospital privado contra 29% nos hospitais pú-

(2010)8

mortalidade foi de 56,8%. Estudo semelhante foi 
realizado por FREITAS et al. (2008)9, no Hospital 

estudo foi a óbito. Tais valores são mais próximos 

IC95% entre 1,38 e 4,99) e do APACHE II de 

da observação - dia 18/05/2011 - e cinco foram 
a óbito (31,25%).
 A média de tempo da internação dentro 

e 34,97). Todos os 18 pacientes foram inter-

focos infecciosos suspeitados foram: pulmonar 

aparelho cardiovascular (11,11% n=2), abdo-
minal (5,55% n=1) e de origem desconhecida 
em um paciente (5,55%). Ainda, 16 enfermos 
(88,89%) tiveram culturas coletadas, incluindo 
hemoculturas, urinoculturas, secreção traque-
al e escarro. Em 50% houve o isolamento do 
agente infeccioso.
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 Mortalidade dos CTIs em estudo comparando com outros trabalhos.

 Avaliar a diferença entre a gravidade com 
que os pacientes foram admitidos nos CTIs anali-
sados é importante. Quando se avalia o APACHE 
II - que considera aspectos de doenças agudas e 
crônicas - pode-se perceber que a população do 

de a população assistida em hospital público ser 

o pior desfecho. Entretanto, como esse aspecto 
não fora avaliado pelo estudo, o mesmo não pode 
ser comprovado. O valor da média do APACHE 

8 e FREITAS 
et al. (2008)9, que tiveram como valores 25,3 e 

et al. 2004)1 a mediana observada foi de 17 para 
hospitais públicos e de 16 no hospital privado. Os 

de 23 e 18, respectivamente.

Entre parênteses, o número de pacientes de cada estudo.
-

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.
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Entre parênteses, o número de pacientes de cada estudo.

 Outro fator que contribuiu para a diferen-
ça entre o escore APACHE II dos dois hospitais 
objetos deste estudo foi o tempo entre a IH e a 

-
mente mais alto, sendo a média de 26,78 dias con-

procedimentos invasivos inerentes aos cuidados 
médicos ao longo da internação, favorecendo in-
fecção por agente hospitalar. Isso complementa o 
fato de que 78,94% dos pacientes desse hospital 
terem tido como origem infecciosa a nosocomial. 
Com isso, foram expostos a micro-organismos 
mais virulentos e com maior resistência antimi-
crobiana10

para a mortalidade da população exposta a esses 
patógenos, em comparação àqueles adquiridos na 
comunidade, como publicado por FRIEDMAN 
et al (2002)11. Ao serem analisados os dados do 
HPC, percebe-se que 100% dos pacientes tiveram 

-
nhados ao CTI em curto intervalo de tempo. Isto 

-
cientes12. No estudo de FREITAS et al. (2008)9, 

respectivamente. 
 No HPC, 88,89% dos pacientes foram 

é ambiente naturalmente em alerta e que toma 
medidas mais enérgicas no tratamento agudo da-
queles que ali chegam. Com isso, por protocolo 

-
13 ainda na emergência e são encami-

nhados ao CTI todos aqueles com diagnóstico de 

é comprovado pelo fato de 16 (88,89%) pacien-
tes terem zero dia de intervalo entre a IH e a ad-
missão no CTI. A média de 2,05 dias entre todos 
pacientes deve-se ao fato de dois (11,11%) terem 

de cuidados intensivos, por falta de vagas no CTI 
no momento da IH. Seguindo, ainda, o EGDT, 
16 (88,89%) dos pacientes tiveram hemoculturas 
coletadas, favorecendo o isolamento do agente 
infeccioso e a posterior adequação do esquema 

-
-se supor que o valor de APACHE II menor no 

-
-se ao fato de ter havido terapêutica inicial mais 

como base a diminuição do valor do SOFA 0h 
(5,16) para o SOFA 72h (3,18), apresentado essa 

-
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Logo, no HPC, os pacientes são diagnosticados 
como sépticos e são tratados como tal seguindo o 
EGDT ainda na emergência, obedecendo a “hora 
de ouro” do protocolo. 

admitidos no CTI terem tido origem das enfer-
marias também contribuiu para maior mortalida-
de. A dinâmica hospitalar não possibilita a mo-
nitorização constante dos pacientes, cabendo à 
aferição dos sinais vitais em intervalos regulares 
pela equipe de enfermagem. Ainda, a avaliação do 

-
ma subjetiva, cabendo à experiência individual do 

-
-

tanto, enquanto no HPC os pacientes são mane-
jados de maneira adequada dentro das primeiras 

tempo ideal é perdido. A demora no diagnóstico 
de disfunção orgânica (DDO) em pacientes com 
sepse e sua perpetuação aumenta mortalidade, 
como publicado por FREITAS et al. (2008)9. Es-
tes demonstraram que os enfermos que tiveram 

DDO, 80% foram a óbito. Nesse contexto, seria 

enfermeiros ao perceberem mudanças objetivas 

o TRR deveria implementar medidas terapêuticas 

-
-hospitalar14,15. No contexto de sepse, iniciariam o 
EGDT antes de encaminhar o paciente ao CTI, 
respeitando o tempo ideal e aumentando a sobre-
vida do paciente. 
 O HPC recebeu pacientes com média 
de idade mais elevada (79,88) do que aquela do 

1 descreve-
ram que os valores encontrados de média de ida-
de do hospital privado foi de 73,6 e dos hospi-
tais públicos de 60,9. No trabalho de FREITAS 

8, 
-

turalmente, deveria se esperar maior mortalidade 
-

na são mais propensos ao óbito. Embora idade 
avançada não seja sinônimo de doença, segundo 
MARTIN et al. (2006)16

anos têm risco relativo de 13,1 de adquirirem sep-
se em relação aos mais jovens e razão de chance 
de 2,26 de falecerem por essa patologia. Entre-
tanto, mesmo com maior idade, os pacientes dos 
hospitais brasileiros privados - HPC e o analisa-

1 - tiveram 
mortalidade menor do que aquela observada nos 

(2008)1,8,9. Provavelmente, isso ocorra por diferen-
ças de disponibilidades tecnológicas e de infraes-
trutura entre os dois tipos de gestão hospitalar ou 
por desigualdade socioeconômica entre as duas 

não permitem sustentar essas inferências, pois 

 Avaliar diferenças entre as condutas hos-
pitalares ao longo da internação no CTI dos pa-

-

houve o registro, por parte do autor, de todas as 
medidas terapêuticas e diagnósticas implementa-

porte tecnológico de suporte do HPC contribuiu 
para menor mortalidade de seus pacientes, por 
não haver dados relativos ao seu estudo. Nes-
sa mesma linha, embora o HPC seja privado e 

-
ferença socioeconômica com o desfecho das po-

pelos dois hospitais. Poderiam ter sido adscritos 
mais pacientes ao trabalho. Entretanto, por vezes, 

-

de admissão no CTI.
 
 
 O tempo médio entre a IH e a admissão 

dias no HPC. O total de dias de internação den-

enquanto no HPC foi de 24,33 dias. A média de 

60 anos enquanto no HPC de 79,88 anos.
 Os pacientes admitidos no CTI do 

maior que o do HPC (21,5 versus 17,22). O SOFA 
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0h foi maior no HPC (5,16 versus 4,8), entretan- do HPC (4,47 versus 3,18). A mortalidade do 

31,25%.
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