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Monitoramento 

para análise e 
acompanhament 

o dos resultados: 

 
Indicador de adesão ao protocolo de sepse. 

Medicamentos 

necessários: 

Conforme protocolo de antibioticoterapia. 

Esquema de 
administração: 

Conforme protocolo de antibioticoterapia . 

Materiais 

necessários: 

 
1. Impresso próprio 

2. Materiais para coleta de culturas 

3. Aparelho de pressão 

4. Estetoscópio 

5. Monitor multiparamentro 

6. Bomba de Infusão 

Registros:  
Evolução médica 

2. Prescrição médica 

3. Evolução de fisioterapia 

4. Evolução da Enfermagem 

5. Prontuário Médico 
6. Hopsitale campo protocolos clínicos 

Interconsultas: Não se aplica. 

Exames: Além de garantir a coleta dos exames e culturas descritos no pacote de 1h, cabe ao 
laboratório liberar os resultados dos exames descritos abaixo num prazo de até 1h , 
exceto a gasometria arterial com lactato que o resultado deve sair em menos de 30 
min 

Hemograma Proteina C reativa Uréia 
Creatinina 
Bilirrubinas totais e frações Coagulograma 
Urina Rotina Gram de gota 
Lactato Arterial 
Gasometria Arterial 
Ionograma 
Culturas 
Glicemia 

Periodicidade dos 

retornos: 

Não se aplica. 



Critérios de alta: Não se aplica. 
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Introdução 

 
A Sepse é a principal causa de morte em CTI, sendo que nos países em desenvolvimento a taxa de 

mortalidade é significativamente mais alta que nos países desenvolvidos, e apresenta custos elevados 

envolvidos no seu diagnóstico e tratamento. 

Sepse 

A mais moderna definição caracteriza a Sepse como uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, 

causada por uma resposta desregulada do organismo (hospedeiro) à infecção, seja ela causada por 

bactérias, vírus, fungos ou protozoários. 

Disfunção orgânica 

As principais disfunções orgânicas são: 

• hipotensão (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg) 

• oligúria (≤0,5mL/Kg/h) ou elevação da creatinina (>2mg/dL); 

• relação PaO2/FiO2 < 300 ou necessidade de O2 para manter SpO2 > 90%; 

• contagem de plaquetas < 100.000/mm³ ou redução de 50% no número de plaquetas em relação ao 

maior valor registrado nos últimos 3 dias; 

• lactato acima do valor de referência; 

• rebaixamento do nível de consciência, agitação, delirium; 

• aumento significativo de bilirrubinas (>2X o valor de referência). 



Choque Séptico 

O Choque Séptico define-se como Sepse com alteração sistêmicas, circulatórios e metabólicas com 

necessidade de terapia vasopressora para manter PAM ≥65 mmHg, após a adequada reposição volêmica 

(infusão de 30ml/Kg de cristaloides). 

Comparação com as definições antigas 
 

 DEFINIÇÕES ANTIGAS DEFINIÇÕES NOVAS 

SEPSE SIRS: temp >38ºC ou < 36ºC 
FC>90bpm 

FR>20irpm ou PaCO2 < 32mmHg 

GL<4000 ou > 12000, ou >10% 

bastões + Suspeita de infecção 

Infecção suspeita ou 
documentada 

+ 

2 ou 3 

no qSOFA Ou 

Aumento de 2 ou mais pontos 
no SOFA 

SEPSE GRAVE Sepse + PAS<90 ou PAM<65 

Lactato>2,0mmol\L 

RNI>1,5 

Bb>2,0mg\dL 

Débito urinário<0,5ml\Kg\h por 

2h Creatinina>2,0mg\dL 

Plaquetas<100000 
SaO2<90% em AA 

DEFINIÇÃO EXCLUÍDA 

CHOQUE SÉPTICO Sepse 

+ 

Hipotensão, mesmo com 

reanimação volêmica adequada 

Sepse 

+ 

Necessidade de vasopressores 

para manter PAM>65mmHg 

E 

Lactato>2mmol\L após 
reanimação volêmica adequada 

 

Objetivos 
 

 
Normatizar e orientar o atendimento aos pacientes com suspeita de Sepse nas unidades do Hospital São 

Lucas. 

 
Benefícios esperados 

 
Padronizar o atendimento de pacientes com suspeita do quadro séptico na instituição. 

Otimizando o atendimento dentro da primeira hora, conhecida como “hora ouro”, que segundo 

estudos, aumenta as chances de sobrevida e recuperação do quadro clínico. 

 

Metodologia 



FR ≥ 22 
PA. SIST. ≤ 100 

ALTERAÇÃO DE CONSCIÊNCIA 

Triagem e critérios de exclusão 
 

O protocolo de sepse deve ser aberto para pacientes com SUSPEITA de sepse e choque séptico. O 
protocolo de sepse será aberto na presença de suspeita de infecção ou a partir de presença de 
disfunção orgânica em pacientes com suspeita de infecção grave. 
Recentemente, foi descrito o escore qSOFA, com 3 componentes: rebaixamento de nível de consciência, 
frequência respiratória ≥ 22 ipm e pressão arterial sistólica abaixo de 100 mmHg. 
QSOFA (SOFA Rápida) 

 

 
Tratamento 

Pacote de 1 hora 

Para todos os pacientes em que a equipe médica optou por dar seguimento ao protocolo, o pacote de 1 

hora deve ser executado. O mesmo é composto dos seguintes itens: 

1. Coleta de exames laboratoriais para a pesquisa de disfunções orgânicas: gasometria e lactato arterial, 

hemograma completo, creatinina, bilirrubina e coagulograma. 

2. Coleta de lactato arterial o mais rapidamente possível, mas dentro da primeira hora, que deve ser 

imediatamente encaminhado ao laboratório, afim de se evitar resultado falsos positivos. O objetivo é 

ter resultado deste exame em 30 minutos. 

3. Coleta de duas hemoculturas em até uma hora, conforme rotina específica do laboratório, e culturas 

de todos os outros sítios pertinentes (aspirado traqueal, líquor, urocultura) antes da administração do 

antimicrobiano. Caso não seja possível a coleta destes exames antes da primeira dose, a administração 

de antimicrobianos não deverá ser postergada; 

4. Prescrição e administração de antimicrobianos de amplo espectro para a situação clínica, por via 

endovenosa, visando o foco suspeito, dentro da primeira hora da identificação da sepse. A utilização de 

antimicrobianos deve seguir a orientação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. 

5. Para pacientes hipotensos (PAS< 90mmHg, PAM <65mmHg ou, eventualmente, redução da PAS em 

40mmHg da pressão habitual) ou com sinais de hipoperfusão, entre eles niveis de lactato acima de duas 

vezes o valor de referência institucional (hiperlactatemia inicial), deve ser iniciada ressuscitação 

volêmica com infusão imediata de 30 mL/kg de cristaloides. 

6. Uso de vasopressores para pacientes que permaneçam com pressão arterial média (PAM) abaixo de 

65 (após a infusão de volume inicial), sendo a noradrenalina a droga de primeira escolha. Não se deve 

tolerar pressões abaixo de 65 mmHg por períodos superiores a 30-40 minutos. Por isso, o vasopressor 



deve ser iniciado dentro da primeira hora nos pacientes em que ele está indicado. A infusão de drogas 

vasoativas deverá se dar através de acesso venoso central. 

7. Nos pacientes com lactato alterado acima de duas vezes o valor de referência, a meta terapêutica é o 

clareamento do mesmo. Assim, como um complemento ao pacote de 1 hora, dentro de 2 a 4 horas após 

o início da ressuscitação volêmica, novas dosagens devem ser solicitadas. 

8. A transferência para Unidade de Tratamento Intensivo deve se dar o mais rapidamente possível. 
 
 
 

Recomendações 

 

 

 

Descrição das atividades multidisciplinares 

Cuidados de Enfermagem 

1. Observar, comunicar e anotar anormalidades: dor torácica ( tipo, intensidade, duração, fator 

relacionado), padrão ventilação/perfusão; 



2. Checar sinais vitais (PA, TAX, FC, FR, SpO2, glicemia capilar, dor) conforme prescrição médica e 

comunicar enfermeiro e médico assistente qualquer alteração. 

3. Avaliar a intensidade e a tolerância da dor; oferecer privacidade durante a experiência dolorosa; 

administrar analgésicos prescritos; monitorar o efeito terapêutico do medicamento no cliente; 

investigar queixas; 

4. Observar o declínio do nível de atenção/consciência; monitorar sinais de insuficiência cardíaca 

congestiva (pressão diastólica elevada, veias do pescoço distendidas, edema periférico, PVC elevada); 

5. Preparar material para monitorização hemodinâmica invasiva, se necessário; 

 
6. Instalar oxigênio conforme prescrição; mantendo material para intubação à beira leito se necessário; 

 
7. Aspirar vias aéreas, quando necessário; 

 
8. Promover mudanças de decúbito (de acordo com o protocolo da instituição e quadro clínico do 

paciente); 

9. Inspecionar a pele quanto à palidez e cianose, edemas; 

 
10. Manter acesso vascular pérvio. O acesso venoso periférico deverá ser calibroso para assegurar uma 

infusão volêmica rápida e garantida; 

11. Observar e anotar sinais de flebite e infecção no sítio de inserção do cateter periférico e central (dor, 

calor, hiperemia e edema); 

12. Proporcionar apoio emocional; manter o ambiente calmo e tranquilo, falar calma e lentamente; 

investigar o nível de ansiedade da paciente; proporcionar tranquilidade e conforto; proporcionar 

informações corretas, usando termos simples encorajar o paciente a verbalizar qualquer medo e 

preocupação relativa à doença; 

13. Promover higiene corporal através do banho de (aspersão, leito, cadeira de rodas) e após 

eliminações, hidratar a pele, observar e registrar no prontuário a frequência das evacuações; 

14. Medir volume, cor e aspecto da urina e desprezá-la (anotar na observação de enfermagem/balanço 

hídrico e comunicar ausência do fluxo urinário superior a 6 horas); 

15. Observar e anotar evacuações (notar na observação de enfermagem frequência e aspecto); 



16. Quando dieta oral, ajudar paciente a se alimentar; investigar aceitação da dieta e preferências 

alimentares; quando dispnéico, intercalar a oferta de porções do alimento com breves períodos de 

oxigênio suplementar; orientar paciente a mastigar lentamente; retirar prótese dentária; 

17. Se em uso de SNE, verificar posicionamento de SNE antes da administração da dieta; 

 
18. Observar existência de sangramentos; 

OBS: Cabe ao enfermeiro avaliar a individualidade cada paciente para verificar se todos os itens 

sugeridos na prescrição se encaixam no perfil do paciente atendido. 

Laboratório 

Além de garantir a coleta dos exames e culturas descritos no pacote de 1h, cabe ao laboratório liberar 

os resultados dos exames descritos abaixo num prazo de até 1h , exceto a gasometria arterial com 

lactato que o resultado deve sair em menos de 30 min 

Hemograma Proteina C reativa Uréia 

Creatinina 

Bilirrubinas totais e frações Coagulograma 

Urina Rotina Gram de gota 

Lactato Arterial 

Gasometria Arterial 

Ionograma 

Culturas 

Glicemia 
 

 
Declaração de conflito de interesses 
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