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A sepse é uma alteração patológica associada a uma resposta inflamatória sistêmica 

desencadeada por meio de processos infecciosos. Envolve diferentes graus de 

disfunção orgânica, que independem exclusivamente dos fatores relacionados ao 

patógeno, mas também dos fatores intrínsecos do paciente. Em idosos é 

extremamente frequente e letal, com taxa de mortalidade de 70%. Estudos indicam 

que a sepse ocorre por translocação bacteriana, mais precisamente na região do 

íleo. O presente trabalho tem como objetivo explorar os aspectos fisiopatológicos 

que justifiquem a vulnerabilidade da sepse em idoso. Através de revisão bibliográfica 

de artigos científicos publicados a partir de 2000 com bases de dados Pubmed, 

Scielo e Lilacs. Palavras-chave: Sepse, SIRS, infecção, idoso, translocação 

bacteriana. 

2. INTRODUÇÃO  

O crescimento da população idosa vem ocorrendo de modo acelerado em 

todo o mundo. No Brasil, as projeções indicam que a proporção de idoso passará de 

8,6% em 2000 para quase 15% em 2020 ¹.  

Com a senescência da população a epidemia de doenças crônicas aumenta, 

haja vista que os idosos são mais propensos a terem vários problemas coexistentes 

e inter-relacionados o que enseja na multimorbidade, inclusive septicemia ou sepse 

se que é presença de microrganismos patogênicos na corrente sanguínea ².  

A Sepse e subsequente a Síndrome Inflamatória da Resposta Sistêmica 

(SIRS) acarreta na produção excessiva de mediadores inflamatórios e consequente 

ativação de células inflamatória resultando numa reposta inflamatória e desordem 

metabólicas, podendo progredir para o comprometimento de múltiplos órgãos 

(SDMO). Este processo é bastante dinâmico com diferentes graus de disfunção 

orgânica que independem dos fatores relacionados ao patógeno, mas muito se deve 

aos fatores intrínsecos do pacientes. Em idosos é extremamente frequente e letal, 

alcançando taxa de mortalidade em torno de 70% ³.  

Evidências científicas destacam que SIRS e aumento da translocação 

bacteriana são fatores que contribuem diretamente para pior prognostico da sepse 

no idoso. No Brasil, grandes números de pacientes internados há mais de 24 horas 

na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) apresentam sepse grave e choque 

séptico, neste último caso com taxa de mortalidade a 80% em alguns hospitais, fato 

este que será abordado neste presente estudo ⁴.  



3.OBJETIVO  

O presente estudo tem como objetivo explorar os aspectos fisiopatológicos 

que justifiquem a maior vulnerabilidade a sepse em pacientes idosos.  

 

4.METODOLOGIA  

Realizou-se  uma revisão bibliográfica de artigos cujos assuntos e temas 

fossem sepse, nos banco de dados PubMed, Scielo, Lilacs, assim como livros 

relacionados a área da saúde. Os critérios utilizados para a seleção dos artigos 

foram: idioma português e inglês; artigos completos a partir de 2000. Descritores 

utilizados: sepse, SIRS, Infecção, idoso, translocação bacteriana.  

 

5.DESENVOLVIMENTO 

O crescimento da população idosa vem ocorrendo de modo acelerado em 

todo o mundo. No Brasil, as projeções indicam que a proporção de idoso passará de 

8,6% em 2000 para quase 15% em 2020 ¹. Observa-se que estas taxas de 

crescimento no envelhecimento da população em todos os países, superam as taxas 

de natalidade. Pacientes sépticos apresentam uma idade média de 

aproximadamente 65 anos, e a incidência de sepse e sua gravidade estão 

significativamente aumentadas em idade mais avançada ⁵. 

Os fatores que permeiam esse quadro são a fragilidade da integridade de 

barreiras epiteliais, alterações no nível de consciência, imobilidade, comorbidades, a 

utilização de procedimentos médicos invasivos, como cateteres, diminuição das 

reservas fisiológicas, disfunção endócrina, desnutrição e a própria senescência ⁶. 

Estudam indicam que os fatores que levam a translocação bacteriana na 

circulação sanguínea é o aumento da permeabilidade das barreiras epiteliais, sendo 

que no idoso a imunidade celular já não mais eficiente. Esta quebra da barreira 

anatômica, fragilidade das junções intercelulares em conjunto com a barreira 

imunológica funcional, também denominada como tecido linfoide associado à 

mucosa intestinal (TLAMI), que não comporta as bactérias ou outros microrganismos 

patogênicos por competitividade e pela deficiência do sistema imunológico do idoso⁷.  

Sabe-se que nos idosos as comorbidades preexistentes produzem maiores 

níveis de mediadores inflamatórios, citocinas, fatores de coagulação e proteínas de 

fase aguda, mesmo na ausência de infecção⁸.   

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Nos bancos de dados científicos aferidos que geraram 40 resultados 

compreendidos, dentre os quais 10 foram selecionados para a realização deste 

artigo em andamento, foram identificado nos animais maior mortalidade, respostas 

inflamatória, hipotermia, apoptose e coagulação intravascular disseminada em 

animais idosos submetidos a modelos experimentais de sepse, quando comparados 

a ratos jovens, tendo em vista a modificação da constituição da barreira epitelial com 

a idade. Estes dados corroboram com estudos realizados em humanos com sepse, 

onde foi detectado perfil similar nas repostas inflamatórias frente à injúria sistêmica, 

quando realizada a mesma comparação com pacientes idosos e jovens em sepse ⁹. 

Cabe ressaltar que este trabalho está em andamento, mas já é possível 

observar sua relevância, uma vez que estudos indicam que apenas 25% da 

heterogeneidade relacionada à saúde e à capacidade funcional na velhice é 

determinadas geneticamente, e o restante está ligados a fatores extrínsecos. A sepse é 

um grave problema de saúde pública, com repercussões desastrosas em pacientes 

idosos onde estes apresentam taxa de mortalidade 10% maior que em outras faixas 

etárias, possivelmente pelos fatores relacionados baixa imunidade, translocação, não 

identificação do patógeno, uso empírico ou inapropriado de antimicrobianos e 

leucocitoses, presentes comumente em idosos. Assim, a compreensão deste quadro 

sequencial de sepse durante o envelhecimento, se faz necessário para um maior 

prognóstico e sobrevida destes pacientes ¹⁰.  
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