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Resumo 

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa em andamento, na qual 

buscamos identificar o conhecimento da equipe de enfermagem nas ocorrências de 

sepse em uma unidade de urgência e emergência, situada em um hospital público 

do município de Curitiba, Paraná. Sabe-se que atualmente a sepse é considerada a 

principal causa de morte nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Brasil e 

também uma das principais geradoras de custos nos setores públicos e privados. 

Sabendo que a identificação e o diagnóstico precoce são imprescindíveis para um 

bom prognostico do paciente, percebe-se a importância da equipe de enfermagem 

nesse processo.  

Introdução  

A sepse é considerada um problema de saúde pública como mostram as 

estimativas que apontam a existência de aproximadamente de 600 mil novos casos 

de sepse a cada ano no Brasil. Este aumento na ocorrência tem impacto direto nos 

indicadores de morbimortalidade e são responsáveis pelas causas de 16,5% dos 

atestados de óbitos emitidos, ou seja, em torno de 250 mil casos. (CFM,2015)  

Nesta discussão, um ponto importante para a redução da mortalidade dos 

pacientes sépticos é a pronta identificação dos sinais e sintomas. O rápido 

atendimento ao paciente séptico é fundamental para um bom prognóstico, evitando 

possíveis consequências, como falência orgânica ou até mesmo a morte do 

paciente. (DELLINGER et al, 2013.). 

Neste sentido, pesquisar, quantificar e avaliar o nível de conhecimento sobre 

a sepse pelos profissionais de enfermagem em relação ao diagnóstico precoce pode 

contribuir para um melhor prognóstico do paciente. 

Objetivo  

Avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem à cerca da sepse, 

sepse grave e choque séptico, que atuam em uma unidade de urgência e 

emergência, em um hospital do município de Curitiba-PR, Brasil. 

Metodologia 



Trata-se de um estudo de campo de caráter exploratório com abordagem 

quantitativa realizada em uma unidade caracterizada por prestar assistência de 

urgência e emergência ao adulto, não resultante de trauma, principalmente aos 

pacientes críticos. Possui 48 leitos e centraliza suas atividades em uma linha de 

cuidados em níveis crescentes de complexidade. Situada em um hospital público 

sediado no município de Curitiba-PR, considerado de grande porte e de nível 

terciário, destinado à assistência, ao ensino, pesquisa e extensão. 

Tem como instrumento para coleta de dados um questionário, elaborado pela 

própria pesquisadora e embasado em uma busca de revisão de literatura seguindo 

as Diretrizes da Campanha Sobrevivendo à Sepse.  

Desenvolvimento 

O diagnóstico de sepse é sempre um desafio, pois suas primeiras 

manifestações clínicas podem passar despercebidas, ou confundidas com a de 

outros processos que não sejam infecciosos, quando esse diagnóstico não for 

precoce que permita alguma intervenção, poderá resultar na piora do quadro clínico 

do paciente, e até levá-lo a morte como afirma Carvalho (2003).  

A equipe de enfermagem cumpre papel primordial no processo de 

identificação de pacientes em risco ou em quadro de diagnóstico de sepse, além de 

acompanhar continuamente pacientes nessas condições e de prever e prover 

cuidados de enfermagem que visem a estabilização hemodinâmica, ela tem o dever 

de saber e de como aplicar as devidas medidas terapêuticas. (ARAUJO, 2007)  

Nesse contexto percebe-se a importância dos profissionais de enfermagem 

frente ao diagnóstico precoce de pacientes sépticos, por estarem em contato 

permanente com o paciente, especialmente em unidades que contenham leitos de 

UTI, cabendo-lhes o papel, muitas vezes, da primeira avaliação dos sinais e 

sintomas. (SANTOS et al, 2012) 

Resultados preliminares 

Até o presente momento os resultados da pesquisa apontam para uma 

carência da equipe de enfermagem com relação ao seu conhecimento sobre sepse, 

portanto buscamos ao final desta pesquisa colaborar com ações de educação 



continuada que visem aumentar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre 

sepse, alcançando através disso a redução do índice de morbimortalidade 

decorrente dessa síndrome.  
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