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Introdução 

 

A sepse é uma síndrome caracterizada por um conjunto de manifestações em todo o 

organismo e que tem, como causa, uma infecção.  Até fevereiro de 2016, o espectro da 

resposta inflamatória e da sepse foi definido de acordo com os critérios propostos pelo 

consenso American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine (ACCP/SCCM) 

em 1991. O espectro clínico até este momento contemplava as seguintes nomenclaturas: 

sepse, sepse grave e choque séptico.  Para o diagnóstico de sepse havia necessidade da 

concomitância de dois critérios de Síndrome Resposta Inflamatória Sistêmica (SRIS) com um 

foco infeccioso presumido ou evidente. A associação de sepse com disfunção orgânica 

caracterizava a sepse grave e a presença de hipotensão induzida pela sepse persistente após a 

ressuscitação hemodinâmica adequada é típica de choque séptico.  

 

Sepsis-3: 

 

Em fevereiro de 2016, novos critérios de sepse e choque séptico foram publicados (The 

Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock – Sepsis-3), sendo as 

principais mudanças à conceituação da sepse e choque séptico e seus respectivos critérios 

diagnósticos. O conceito de sepse estabelecido é de “uma disfunção orgânica potencialmente 

fatal causada por uma resposta imune desregulada a uma infeção”. A definição de choque 

séptico foi conceituada como “sepse acompanhada por profundas anormalidades circulatórias, 

celulares e metabólicas capazes de aumentar a mortalidade substancialmente”. 

Com as definições acima estabelecidas, foram modificados também os critérios clínicos 

para diagnóstico. Para confirmação clínica de sepse, um aumento de dois ou mais pontos no 

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) em resposta a uma infecção confirma sepse. O 

critério clínico de choque séptico, é a sepse com necessidade de vasopressor para elevar a 

pressão arterial média acima de 65mmHg e lactato > 2mmol/L (18mg/dL) após reanimação 

volêmica adequada. Com estas definições acima o critério antes denominado sepse grave é 

substituído pelo conceito sepse.  

Além destas modificações, um novo escore denominado qSOFA (quick Sequential Organ 

Failure Assessment) foi sugerido para avaliação inicial do paciente com suspeita de sepse. Em 

fluxograma sugerido pelo Sepis-3 o qSOFA foi incluído como triagem ao paciente com suspeita 

de sepse para posterior cálculo do score SOFA e confirmação de sepse. O qSOFA  foi 

evidenciado como uma ferramenta utilizada à beiro do leito para identificar pacientes com 

suspeita de sepse que estão sob maior risco de desfechos adversos (maior risco de 

mortalidade ou permanência prolongada na UTI). Os critérios são: pressão arterial sistólica 

<100mmHg, frequência respiratória maior que 22ipm/min e alteração do estado mental 

(escala de coma de Glasgow <15). O score vai de 0 a 3 pontos, sendo positivo se apresentar 

mais de um critério acima. 

No atual cenário da sepse no Brasil, há necessidade de avaliação e validação dos critérios 

acima expostos nos serviços de saúde. Os profissionais da saúde devem se manter 
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sensibilizados para identificação de sepse e avaliação deste paciente, com conduta imediata. 

As modificações descritas causaram diversas publicações na literatura e o ILAS (Instituto Latino 

Americano de Sepse) não endossou o documento e realizou uma publicação com as seguintes 

propostas para o momento atual: 

 

 

1. Para classificação do paciente, deve-se utilizar a nova definição ampla de sepse do 

Sepsis 3, ou seja, presença de disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por uma 

resposta desregulada à infecção. Com esta definição ampla em mente, hipotensão, 

baixa saturação de oxigênio pela oximetria de pulso, aumento da necessidade de 

oxigênio ou de suporte respiratório, alteração do nível de consciência e 

hiperlactatemia são disfunções que se consideram oferecer risco à vida, e tais 

pacientes necessitam ser precocemente reconhecidos e tratados. O uso da variação do 

escore SOFA como definição de disfunção orgânica deve se restringir aos estudos 

clínicos e epidemiológicos, e não deve ser utilizado para definir o início do tratamento.  

 

2. A triagem de sepse em pacientes com suspeita de infecção, tanto no pronto-socorro 

quanto nas enfermarias, deve se basear em ferramentas sensíveis. Ferramentas com 

base em qualquer disfunção orgânica clínica (hipotensão, redução do nível de 

consciência, dispneia, oliguria) ou laboratorial já demonstraram seu valor em diversos 

estudos.  

 

3.  O qSOFA não deve ser utilizado para triar pacientes com suspeita de sepse. Ele só 

deve ser utilizado para identificar pacientes graves com risco elevado de óbito, apenas 

como um alerta para desencadear prontamente o protocolo de sepse, caso ainda não 

tenha sido feito, quando se suspeita de infecção.  

 

Sepse no Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER): 

 

Desde setembro de 2016, o Pronto Socorro (PS) do IIER iniciou um protocolo 

multidisciplinar de atendimento ao paciente em sepse conforme recomentado pelo Surviving 

Sepsis Campaign (SSC) 2016. Neste momento foi optado por utilizar a terminologia definida 

pelo Sepsis 3.  
Para expansão para todo o serviço e com a assessoria do ILAS, foi elaborado uma nova 

estratégia para identificação do paciente em sepse. Após diversas reuniões foram  

estabelecidos novos critérios para identificação do paciente em sepse, e também foi optado 

conjuntamente, que o desfecho clínico dos pacientes se basearia nas definições do Sepsis 2.  

 

Diante dessas alterações, este manual relativo ao protocolo, visa orientar todas as 

definições atuais e instruções para preenchimento da ficha de gerenciamento do protocolo a 

serem iniciado em outubro de 2017. 
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Objetivos 

Este protocolo institucional tem como objetivos: 

 Identificação precoce do paciente em SEPSE pela equipe médica e de enfermagem; 
 

 Antibioticoterapia em até 1 hora após identificação do paciente com suspeita de 
sepse; 

 
 Otimização hemodinâmica em pacientes com hipotensão e/ou hiperlactatemia, com 

clareamento do lactato na reavaliação em 6 horas; 
 

 Análise desfecho clínico na internação; 
 

Atingindo uma boa adesão em relação aos objetivos descritos acima, o objetivo final é a 
diminuição mortalidade por sepse. 

 

Critérios de Inclusão:  

1. Todo paciente atendido no Pronto Socorro com sinais de infecção e suspeita de sepse com 

critérios de abertura do protocolo. 

2. Todo paciente em observação no Pronto Socorro ou sob regime de internação hospitalar 

que apresente em qualquer momento da internação sinais de infecção e suspeita de sepse. 

 Observação:  independente da unidade em que o paciente se encontra as orientações 

descritas a seguir são semelhantes, com exceção do guia de antimicrobiano. 
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Atendimento inicial ao paciente com suspeita de sepse ou 

choque séptico: 

 

1. Identificação precoce do paciente em SEPSE pela equipe médica e de 

enfermagem. 
 

 Para identificação da sepse, há necessidade da suspeita de infecção. 

  

 Definição de Infecção: Todo paciente com algum possível foco infecioso identificado 

com ou sem sinais de SRIS (síndrome resposta inflamatória sistêmica) no momento da 

avaliação. 

Sinais de SRIS: 

 Febre ou hipotermia 

 Frequência Respiratória > 20 ipm ou PaCO2 < 32 mmHg 

 Frequência Cardíaca > 90 bpm 

 Leucócitos totais > 12.000/mm³ ou < 4.000, ou presença de >10% de formas 

jovens. 

Observação: a ausência dos sinais de SRIS acima não exclui o diagnóstico de sepse. Em alguns 

pacientes, principalmente idosos e imunossuprimidos, estes sinais podem não estar presentes. 

 

 Definição de Sepse: Todo paciente com infecção e pelo menos uma disfunção 

orgânica. Para definição de disfunção orgânica, existem critérios clínicos e 

Laboratoriais. 

 

Disfunção Orgânica Clínicas: 

 Sonolência ou rebaixamento nível de consciência 

 Oligúria (referenciada) ou diurese < 0,5ml/kg/hora por mais de 2h, apesar da 

ressuscitação volêmica 

 Dispneia ou Dessaturação < 90% em ar ambiente 

 Hipotensão (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg ou verificação de hipotensão relativa 

ao basal) 
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Disfunção Orgânica Laboratorial: 

 Relação PaO2/FiO2< 300 

 Hiperlactatemia (Valor de referência >14,4mg/dl arterial ou > 19,8 mg/dL venoso) 

  Creatinina > 2.0mg/dL 

 Coagulopatia (INR > 1,5 ou TTPa > 60s) 

 Bilirrubina total acima de 2,0mg/dl  

 Plaquetopenia < 100.000/mm3 

 

A abertura do protocolo será ocasionada no caso de paciente com critérios de SEPSE. Caso 

uma dessas disfunções seja clínica ou laboratorial seja identificada em paciente com suspeita 

de infecção, o protocolo de sepse deve ser deflagrado pelo profissional que identificou o 

quadro, seja equipe de enfermagem ou médico. 

 

Se equipe de enfermagem identificar disfunção no critério de abertura deve-se proceder: 

- Abertura do protocolo com preenchimento (ITEM A da ficha em anexo) para definição de 

conduta, registrar hora, data e assinatura. 

- Entregar preenchida e comunicar a equipe médica 

 

 Se equipe médica identificar disfunção deve-se proceder: 

- Abertura do protocolo com preenchimento (ITEM A da ficha em anexo) para definição de 

conduta, registrar hora, data e assinatura. 

- Notificar a equipe de enfermagem da abertura do protocolo. 

 

No Pronto Socorro:  

- Caso seja identificada disfunção orgânica na TRIAGEM do paciente – caracteriza-se a abertura 

do protocolo (ficha do protocolo de COR AMARELA), com preenchimento da ficha em anexo, e 

encaminhamento para avaliação médica imediata. 

- Caso paciente apresente sinal de disfunção orgânica durante observação no PS, abertura de 

protocolo seja por equipe médica ou de enfermagem. 
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Unidades de Internação:  

- Uma variável clínica de disfunção orgânica presente – caracteriza a abertura do protocolo, 

preenchimento da ficha de abertura e solicitação de avaliação médica imediata. 

- Enfermagem com identificação de MEWS acima de 3, comunica o médico que avalia se 

suspeita é sepse. 

 

2. Confirmação da hipótese diagnóstica: 

Após deflagrada abertura do protocolo, com subsequente avaliação médica, deve-se definir a 

conduta com o preenchimento: 

 ITEM B (ficha em anexo) – definido fluxo SEPSE ou 

 ITEM C (ficha em anexo) – descartado sepse. 

 

3. Manejo Clínico Sepse – ITEM B. 

 
• Equipe Médica: 

– 1. Solicitação dos exames do kit protocolo SEPSE ou kit protocolo SEPSE HIV 

(tabela 1). 

– 2. Avaliação se infecção comunitária ou possível infecção relacionada à 

assistência à saúde (IRAS) do foco provável para prescrição de 

antibioticoterapia (conforme tabela 2 e 3 em anexo). 

– 3. Prescrição de antibiótico, expansão volêmica e carimbo do médico 

prescritor. 

– 4. Registro em Prontuário 

  

• Equipe Enfermagem: 

– Acesso venoso calibroso; 

– Coleta de culturas (hemoculturas) e kit sepse antes da administração dos 

antimicrobianos e registrar hora da coleta; 

– Encaminhar exames com carimbo “PROTOCOLO SEPSE” imediatamente para o 

laboratório; 

– Administrar antibiótico prescrito pela equipe médica e carimbar hora da 

administração; 

Nesta etapa, o objetivo é o atendimento precoce, com otimização do tratamento e 

realização do antibiótico prescrito em até uma hora da abertura do protocolo. 
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4. Descartado Sepse – ITEM C. 

Após avaliação médica, caso a disfunção orgânica observada não seja decorrente de sepse, 

deve ser preenchido o ITEM C que contempla: 

 Descartado suspeita clínica sepse ou 

 Pacientes em cuidados de fim de vida = não seguir protocolo                                                                                                                          

Após identificado motivo para encerramento da ficha, realizar registro em prontuário e 

separar ficha do protocolo em pasta específica na unidade de internação ou PS. 

 

5. Análise do desfecho clínico do paciente: 

Após coleta exames, realização dos antimicrobianos e avaliação dos resultados dos exames, 

preencher ITEM D – desfecho clinico. Este desfecho deve ser preenchido em 6 a no máximo 

24h após identificação do caso. De acordo com o banco de dados do ILAS, os desfechos clínicos 

presentes são os definidos a seguir: 

 Protocolo encerrado após reavaliação clínico-laboratorial – não se tratava de sepse. 

  Sepse (presença de uma disfunção laboratorial ou clínica). 

 Choque Séptico (hipotensão com necessidade de droga vasoativa após expansão 

volêmica adequada). 

 Pacientes em cuidados de fim de vida (definido em até 24h após abertura do 

protocolo). 

 

 

6. Otimização Hemodinâmica (fluxograma verso da ficha do protocolo): 

Preencher em casos de hipotensão e/ou hiperlactatemia (2x valor de referência). 

Observações: 

 Caso grave com alta mortalidade, solicitar vaga em leito de UTI. 

 Caso não haja vaga, realize a monitorização do paciente na unidade. 

 Sempre realize expansão volêmica com solução cristaloide (SF 0,9% ou Ringer Lactato) 

cerca de 30ml/kg peso em 30 a 60 minutos. Considerar menor quantidade de volume 

em paciente com comorbidades cardíacas ou possível congestão pulmonar. 

 Realizar a coleta obrigatória de gasometria em até 6h da abertura do protocolo. Neste 

resultado, a meta a ser atingida é o clareamento de 10 a 20% em relação ao lactato 

inicial. 
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Para realização desta 2ª coleta de lactato orientamos: 

• Deixar data e hora programada na abertura  

• Passar em plantão para equipe de enfermagem local e/ou para equipe de UTI que 

assumir o paciente 

• Coletar e notifique a equipe médica 

 

Equipe Médica: registrar avaliação clínica em prontuário da evolução do paciente em até 6h 

com descrição de pelo menos um dos seguintes parâmetros: 

• melhora perfusão (por ex. diminuição tempo de enchimento capilar), melhora nível de 

consciência, descrição de PAM, FC, FR, resultado lactato ou diurese apresentada. 
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Anexos: 

Tabela 1. Kit laboratorial Protocolo Sepse – fluxograma para solicitação: 

 Prescrição eletrônica 

o Prescrição Padrão 

 Exames Protocolo Sepse 
Radiografia de Tórax 

Hemograma 

Bioquimica (ureia, creatinina, Sódio, Potássio, TGO, TGP, Proteína C reativa, Bilirrubinas 

totais e frações, coagulograma, gasometria arterial com lactato, cloro) 

Hemocultura aeróbia (1ª amostra) 

Hemocultura aeróbia (2ª amostra) 

Urina 1 

Urocultura 

 Exames Protocolo Sepse – HIV 
TODOS os exames solicitados acima, com inclusão de: 

- DHL 

- hemocultura para micobactérias 

- Antígeno sérico de Criptococcus (Látex Criptococcus) 
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Tabela 2. Sugestão de Antimicrobianos para Tratamento Empírico - PS 

Pneumonia Comunitária Ceftriaxona 2g EV ou 1g EV 12/12h + 

Claritromicina 500mg EV 12/12h 

Infecção de Trato Gastrointestinal Ceftriaxona 2g EV ou 1g EV 12/12h + 

Metronidazol 500mg EV 8/8h 

Neutropenia febril sem foco presumido Cefepima 2g EV 8/8h 

Infecção do trato urinário Ceftriaxona 2g EV ou 1g EV 12/12h 

IRAS – Infecção Relacionada à Assistência a 

saúde 

Cefepima 2g EV 8/8h (discutir associar 

Vancomicina dependendo do foco) 

 

 

Tabela 3. Sugestão de Antimicrobiano para Tratamento Empírico - Enfermaria 

Pneumonia Associada a 

Assistência à Saúde 

Piperacilina/Tazobactam 4,5gr EV (primeira dose 30 min) 

6/6h, em infusão extendida. (com ou sem Vancomicina) 

Sepse foco indefinido ou 

Infecção Corrente Sanguínea 

associada a cateter venoso 

central 

Meropenem 2g EV em 30 min (primeira dose) - 8/8h 

(infusão extendida) + 

Vancomicina* – dose ataque 25 a 30 mg/kg em 1-2h, 

seguida de 15-20mg/kg de 12/12h. 

*seguimento com vancocinemia 

Sepse foco Urinário Amicacina 15 mg/kg 1x/dia 

Se paciente colonizado por 

BGN MDR 

Considerar associar Polimixina B  

Dose ataq – 25.000mg/kg iv em 2h 

Dose manut – 15.000mg/kg em 1h 12/12h 
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Tabela 4. Sugestão de Antimicrobiano para Tratamento Empírico – Unidade de 

Terapia Intensiva 

Pneumonia Associada 

a Assistência à Saúde 

ou PAV 

1. Polimixina B - Dose ataque – 25.000mg/kg IV em 2h, seguido 

dose manutenção – 15.000mg/kg em 1h 12/12h + 

2. Meropenem 2g EV em 30 min (primeira dose) - 8/8h (infusão 

extendida) 

3. Vancomicina* – dose ataque 25 a 30 mg/kg em 1-2h, seguida de 

15-20mg/kg de 12/12h. 

*seguimento com vancocinemia  

4. Amicacina 15 mg/kg 1x/dia 

Choque Séptico foco 

indefinido ou Infecção 

Corrente Sanguínea 

associada a Cateter 

Venoso Central 

1. Polimixina B - Dose ataque – 25.000mg/kg IV em 2h, seguido 

dose manutenção – 15.000mg/kg em 1h 12/12h + 

2. Meropenem 2g EV em 30 min (primeira dose) - 8/8h (infusão 

extendida) + 

3. Vancomicina* – dose ataque 25 a 30 mg/kg em 1-2h, seguida de 

15-20mg/kg de 12/12h + 

*seguimento com vancocinemia  

4. Amicacina 15 mg/kg 1x/dia 

(discutir associar Anidulafungina) 

Sepse foco Urinário Amicacina 15 mg/kg 1x/dia 

 

OBS1: estas são sugestões de acordo com os dados que a equipe do SCIH do IIER 

disponibilizou para tratamento empírico no serviço. Existem pacientes internados com 

bactérias MDR que talvez necessitem de outros antimicrobianos não selecionados nestas 

tabelas. Cada caso deve ser individualizado, a diferença e que os antimicrobianos acima 

descritos estarão disponíveis nas unidades de internação na caixa do protocolo, para pronta 

administração. 

OBS2. Corrigir doses após as primeiras 24h de administração da terapia antimicrobiana. 
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Ficha de protocolo – modelo 

Este impresso esta disponível em: Documentos Intranet / Condutas Médicas - 

Protocolos – IIER/ Manuais Condutas Médicas/Protocolo Sepse  2017 – ficha 
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