
COMO EU TRATO A SEPSE - Soares AJC                                                                           21 

Rev Sau Aer 2019 Mar; 2(1):21-6  

 

Após mais de 40 anos ininterruptos de ati-
vidade como médico dentro de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI), sendo 38 anos na UTI do 
HFAG, meu local principal de trabalho, pretendo, 
nesta publicação, dar a minha visão sobre como 
devemos abordar a sepse.  

Como tudo que fazemos em medicina é 
fruto de publicações científicas e experiência pro-
fissional, em alguns momentos do texto os senho-
res perceberão minhas opiniões pessoais sobre o 
tema. Também tomei a liberdade de colocar como 
referências algumas poucas publicações minhas 
sobre o assunto. 

Quando estamos nos referindo a sepse, 
duas atitudes fundamentais e que são interligadas 
devem ser tomadas pelo médico que atende este 
modelo de paciente. A figura 1 exemplifica estas 
ações necessárias para uma abordagem adequa-
da.  

Primeira atitude – reconhecer que o paci-
ente tem sepse, ou seja, fazer o diagnóstico da 
sepse.  

A definição de sepse, que desde fevereiro 
de 2016 foi revista e aceita pela literatura, é a se-
guinte: presença de uma disfunção orgânica seve-
ra devido à resposta desregulada do hospedeiro à 
infecção1. 

Sabemos que a sepse e as consequentes 
disfunções orgânicas severas podem levar o paci-

ente ao óbito se não reconhecidas com rapidez e 
tratadas imediatamente. Tem importância global 
devido ao número grande de pacientes acometi-
dos e custos elevados de tratamento2. 

A patogênese da sepse ainda é não com-
pletamente entendida, porém tanto os microrga-
nismos envolvidos/produtos liberados, assim como 
a resposta inflamatória sistêmica do organismo, 
que é intensa e desregulada nesta patologia, con-
tribuem para o quadro de gravidade3. 

Devemos desde já assinalar que indepen-
dente do microrganismo envolvido ou sítio de in-
fecção, existem semelhanças na apresentação 
clínica da sepse nos pacientes acometidos. 

Na prática clínica, os dados que usamos 
para fazer o diagnóstico de infecção são os mes-
mos para diagnosticar a sepse. Por exemplo, fe-
bre e leucocitose com formas jovens na periferia 
estão presentes nas duas condições e não permi-
tem a diferenciação.  

Na verdade, diagnosticar a sepse nem 
sempre é fácil e o médico emergencista que aten-
de estes pacientes no pronto-socorro acaba mui-
tas vezes reconhecendo a infecção nos pacientes, 
mas não faz o diagnóstico de sepse. Realmente, 
isto é um problema, porque até hoje não temos 
um teste diagnóstico sensível e específico para a 
sepse4,5,6. 

Como ajudá-los neste dilema? Na minha 
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Figura 1. Atitudes básicas que devem ser tomadas pelo médico na abordagem da sepse.  
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visão, temos que minimizar a chance de erro, que 
neste contexto é não reconhecer a sepse. Há al-
guns anos, publiquei um trabalho para facilitar o 
reconhecimento da sepse pelos emergencistas e 
intensivistas. Sempre que o emergencista ou inten-
sivista estiver diante de uma infecção, deve se per-
guntar se a sepse está presente ou não. Chamei 
de ABC da sepse para facilitar a lembrança de 
itens que julguei importantes e que são os seguin-
tes: o A refere-se ao estágio da sepse, o B refere-

se ao foco de infecção e o C refere-se ao microrga-
nismo provavelmente envolvido7. 

Diante de uma “infecção”, o médico já pen-
sa na condição de maior gravidade, a sepse, e, de 
uma forma mais ampla, já pensa nas decisões que 
vai ter que tomar no caso atendido. Outra forma é 
como nos referimos a determinadas patologias. Ao 
invés de dizer que o paciente tem pneumonia seve-
ra, diga que estamos diante de uma sepse de foco 
pulmonar. A chance de errar, não reconhecendo a 
sepse, tende a diminuir. 

Outro problema é: como reconhecer a dis-
função orgânica severa nos pacientes com infec-
ção, item necessário para o diagnóstico de sepse? 
A recomendação da literatura é que utilizemos um 
escore de disfunção orgânica, o SOFA para pontu-
ar, o que requer dados laboratoriais e, no ambiente 
da emergência, isto, na minha visão, não é prático. 

Por outro lado usar o Qsofa, serve apenas 
para reconhecer possibilidade de patologia grave 
no paciente e não é específico para a sepse1.  

Na minha visão é mais fácil olhar a presen-

ça de disfunção mirando os órgãos nobres e olhar, 
como por exemplo, a presença de hipóxia, hipoten-
são, sinais de hipoperfusão, oligúria, alteração do 
sensório.  

Qualquer um destes presentes associado à 
infecção, é sinônimo de sepse presente. Use o da-
do clínico da febre para diagnosticar a infecção e 
procure sempre a disfunção orgânica neste pacien-
te. Se presente, possivelmente estamos diante de 
sepse.  

Então, na primeira atitude, resumidamente: 
Temos o paciente com infecção? Sim ou 

Não? 

Este paciente com infecção apresenta dis-
funções orgânicas severas, ameaçadoras a sua 
vida? Sim ou Não? 

Se as respostas nas duas perguntas forem 
Sim, estamos diante de um caso de sepse. 

De maneira proposital, não fiz comentários 
específicos sobre o choque séptico, que representa 
o paciente com sepse que evoluiu com sinais de 
choque e, portanto, tem maior mortalidade. Repre-
senta a forma mais grave da patologia e será abor-
dada com detalhes mais adiante.  

Depois, ou mesmo paralelamente ao diag-
nóstico da sepse, o passo seguinte é:  

Segunda atitude – iniciar o tratamento da 
sepse. 

Como trata-se de paciente grave, na minha 
visão, alguns princípios fundamentais devem ser 
levados em conta ao tratar o paciente grave, como 
mostrado na figura 2, abaixo: 

Figura 2: Princípios fundamentais no atendimento ao paciente grave.  

Fundamental também, logo após o diagnós-
tico da sepse, a coleta de culturas e o início imedi-
ato de antimicrobianos visando uma cobertura am-
pla dos microrganismos mais prováveis, de acordo 
com o sítio identificado ou não da infecção, sendo 
estas medidas feitas sempre dentro da primeira 
hora após o diagnóstico de sepse8,9,10. O tempo 
zero é o momento do diagnóstico da sepse. A ex-

pressão “tempo é vida” cabe aqui. 
Alguns comentários adicionais são neces-

sários nestes dois pontos. 
Primeiro, a coleta de culturas deve ser sem-

pre em dois frascos de hemoculturas e do fluido 
biológico envolvido pelo sítio de infecção (urina, 
escarro, líquor, coleção puncionada ou drenada e 
outras não citadas), de acordo com cada caso.  
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Segundo, esta cobertura antimicrobiana ini-
cial deve ser ampla e adequada para cobrir os mi-
crorganismos mais prováveis que sejam responsá-
veis pela sepse em questão (lembre-se do ABC da 
sepse já citado acima). Coleções devem ser drena-
das de pronto. Abscessos, empiema, peritonite são 
exemplos. Tecidos desvitalizados devem também 
ser abordados.  

Livros relativos ao tema, recomendações de 
sociedades e protocolos feitos pelas comissões de 
controle de infecção dos hospitais (CCIH) são mui-
to úteis e devem ser consultados para esta decisão 
inicial crucial.   

Mais adiante, depois de alguns dias, com os 
resultados das culturas na mão, podemos mudar, 
ajustar ou descalonar o esquema, de acordo com a 
resposta do paciente. Até mesmo suspender os 
antimicrobianos. Porém, devemos ter muito cuida-
do. Nem todas as culturas colhidas dos nossos pa-
cientes são positivas. Culturas negativas não invali-
dam, em princípio, o diagnóstico de sepse e devem 
ser interpretadas com cautela, caso a caso.  

Oferecer rapidamente os suportes que se 
fazem necessários para as disfunções orgânicas 
presentes, serão os pontos que comentaremos a 
seguir. O correto para este paciente é que seja in-
ternado para tratamento na UTI, onde todos os re-
cursos necessários para o seu tratamento estão 
disponíveis. 

Lembrete importante no acompanhamento 
destes casos: estamos diante de uma infecção gra-
ve e devemos olhar o organismo como um todo e 
qualquer intervenção feita em um sistema orgânico 
influencia outro sistema. Caso haja uma resposta 
favorável ao tratamento da sepse, isto leva à retira-
da de todos os suportes orgânicos oferecidos ante-
riormente. Por outro lado, se não oferecermos ime-
diatamente os suportes para as disfunções amea-
çadoras à vida, o paciente morre antes mesmo dos 
antimicrobianos poderem ter efeito previsto. 

Vamos abordar agora as intervenções que 
devem ser feitas para o tratamento e o suporte das 
disfunções orgânicas: 

Fluidos. Caso o paciente séptico esteja hi-
potenso, iniciar imediatamente reposição com solu-
ção cristaloide isotônica. Ressuscitar é o termo que 
define esta intervenção. A recomendação é repor 
30ml/Kg em 3 horas. Para um paciente de 70kg, 
isto significa repor em torno de 2000ml nesse inter-
valo de tempo. Obtenha um acesso venoso profun-
do logo que possível. Este tipo de via é a mais 
apropriado para a infusão de fluidos nesta patolo-
gia.  

Jamais pense que é uma “receita de bolo” 
pois o volume planejado inicialmente pode ser pou-
co para um paciente com sepse com 20 anos de 
idade e coração normal e muito para um paciente 
com sepse com 80 anos e cardiopatia grave. A téc-
nica conhecida por desafiar com fluidos talvez seja 
a mais apropriada para avaliar a resposta à infusão 
de volume. Faça alíquotas de 500ml em 30 minutos 
e observe a resposta.   

A forma preferencial de administrar o fluido 
é sempre observando a resposta hemodinâmica do 

paciente, se houve melhora ou não, com o volume 
administrado.  Ficando junto ao leito, fica mais fácil 
tomar decisões neste momento de ressuscitação. 
Dados relativos à macrohemodinâmica (ex: níveis 
tensionais) e também relativos à perfusão tecidual 
(ex: lactato sérico) devem ser observados para 
avaliar benefício ou não da intervenção.  

Quanto ao tipo de fluido, a escolha inicial 
será pela solução cristaloide. O que se discute nes-
tes últimos anos é qual solução cristaloide esco-
lher. Repor a solução salina (NaCl 0,9%) ou a solu-
ção balanceada (Ringer Lactato)?  

Os dados publicados até o momento que 
apontam para uma chance um pouco maior de injú-
ria renal aguda quando repomos com a solução 
salina quando comparada com a reposição de solu-
ção balanceada, neste contexto ainda não são sufi-
cientes para mudar a nossa conduta de escolher a 
solução cristaloide mais utilizada, a solução sali-
na11.  

A reposição de coloides nestes casos, a 
albumina humana, embora possa ter alguns benefí-
cios teóricos, os trabalhos publicados não mostra-
ram que o uso deste coloide faz diferença na mor-
talidade e, portanto, não tem lugar na escolha inici-
al de fluidos a repor na sepse12.  

O dito acima em relação à reposição com 
fluidos vale, obviamente, para os paciente com 
choque séptico. Definimos o choque séptico pela 
presença dos sinais de hipoperfusão no paciente 
séptico. Hipotensão que não respondeu à infusão 
de fluidos e a manutenção do lactato elevado após 
a otimização da oferta de fluidos (correção da hipo-
volemia), necessitando, obrigatoriamente, do uso 
de drogas vasoativas para a sustentação dos ní-
veis tensionais. 

Em outras palavras, no choque séptico so-
mente o volume não vai resolver a instabilidade 
hemodinâmica e vamos ter que utilizar as drogas 
vasoativas. O suporte hemodinâmico é peça funda-
mental no tratamento do choque séptico.  

Basicamente, dispomos de três drogas va-
soativas para usar neste cenário. Como droga va-
sopressora, a preferência recai sobre a noradrena-
lina. Deve sempre ser utilizada em veia profunda e 
em infusão contínua por bomba infusora (BI).  

Na prática clínica, para facilitar e organizar 
o setor, usamos a chamada solução padrão (como 
a droga é diluída para ser infundida, o que nos faci-
lita saber quantos microgramas (μg) da droga está 
contido em 1 ml).  

O preparo da solução padrão pode variar 
entre os serviços. Inicia-se a infusão com doses 
baixas e logo a seguir titulamos (aumentamos ou 
diminuímos) a dose para alcançar a meta deseja-
da. Referimo-nos em relação à dose que está sen-
do infundida de nora em μg/kg/min. A maioria dos 
trabalhos aponta para o alvo de PAM ≥ 65mmHg13. 

Quando encontramos a indicação de uso de 
droga inotrópica, para incrementar o débito cardía-
co, a preferência recai sobre a dobutamina, onde 
devemos observar os vários aspectos descritos no 
parágrafo acima. 

Em algumas situações, de não resposta ao 
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uso da nora, o que nos obriga a aumentar a sua 
dose, devemos pensar na associação da vasopres-
sina, que, usada junto com a nora nestes casos, 
pode trazer benefícios hemodinâmicos. A infusão 
venosa da vasopressina é titulada em U/min14. 

Em casos selecionados, podemos indicar e 
monitorizar o DC no choque, incluindo o choque 
séptico, por várias tecnologias disponíveis. A moni-
torização por contorno de pulso tem sido a mais 
utilizada nas últimas décadas. A seleção do paci-
ente para monitorizar o débito cardíaco deve ser 
individualizada15. 

Observe os seguintes aspectos para deci-
são: resposta inicial ao tratamento do choque, tem-
po de evolução do choque, idade do paciente e 
presença de comorbidades16. Consulte na web o 
aplicativo cardiac output score, desenvolvido por 
mim, para melhor entendimento deste raciocínio  
(https://itunes.apple.com/br/app/cardiac-outputscor 
e/id542221891?mt=8). 

O suporte ventilatório é importantíssimo e 
decisões imediatas devem ser tomadas sob pena 
de perdermos nosso paciente rapidamente. A hipó-
xia deve ser corrigida.  

Na sepse e principalmente no choque sépti-
co a hipóxia ocorre por vários mecanismos, a sa-
ber: hipóxica, anêmica, isquêmica ou circulatória e 
a mitocondrial. A sepse/choque séptico é uma das 
causas de Síndrome do Desconforto Respiratório 
Agudo (SDRA ou ARDS em inglês) e a abordagem 
da insuficiência respiratória aguda decorrente inclui 
o acesso à via aérea por tubo orotraqueal (TOT), 
sedação, analgesia, acoplar ao ventilador e ventilá-

lo de forma preconizada para a SDRA (modo pres-
são controlada, uso da PEEP, limites de pressões 
na via aérea, posição prona, entre outras recomen-
dações).  

Não faça volume demais nos pacientes com 
SDRA. O edema pulmonar por alteração da perme-
abilidade capilar, característico desta síndrome, 
tende a se agravar, piorando a troca gasosa, a re-
lação p/F.  

Podemos lançar mão de uma tecnologia 
que permite mensurar a água extravascular pulmo-
nar e desta forma repor fluidos de modo mais judi-
cioso. Após melhora do quadro, proceder o desma-
me e a extubação do paciente. Modo PSV e proto-
colo do setor. Pode consultar matemática do des-
mame para melhor entendimento na minha vi-
são17,18,19,20. 

Neste ponto, com as disfunções já citadas e 
com algumas horas de tratamento, o paciente gra-
ve já estará na UTI com TOT, acoplado ao ventila-
dor, acesso venoso central, PAM, cateter vesical, 
SNE posicionada, várias BI no leito e já avaliado 
quanto a necessidade ou não de monitorar o DC. O 
trabalho é muito grande e depende de equipe mul-
tidisciplinar treinada. 

Cabe destacar a importância da avaliação 
sequencial dos marcadores de perfusão tecidual 
como o lactato, para, junto com os dados macro-

hemodinâmicos, observar se o paciente apresenta 
resposta favorável ou não às medidas implementa-
das21,22. 

O suporte à função renal inclui inicialmente 
as medidas de restauração do volume intravascular 
e dos níveis tensionais visando preservar o débito 
urinário e a função renal. Vários outros fatores que 
não hemodinâmicos podem contribuir para o de-
senvolvimento da injúria renal aguda na sepse/
choque séptico. 

Muitos pacientes evoluem oligoanúricos e 
as consequências relacionadas, como escórias ni-
trogenadas elevadas, distúrbios eletrolíticos e aci-
dobásicos e hipervolemia. A acidose metabólica 
pode ser severa ou mesmo agravada pela piora da 
função renal e contribuir para uma maior mortalida-
de.  

Envolver o nefrologista na avaliação preco-
ce destes pacientes nos estágios iniciais da injúria 
renal aguda tem sido muito importante na condu-
ção destes casos. O início do suporte dialítico é 
tarefa do nefrologista, assim como a modalidade 
da diálise a ser utilizada, leia-se intermitente, ex-
tendida ou contínua23. 

O suporte nutricional é fundamental para 
uma resolução favorável do caso. É, normalmente, 
iniciado após a fase de ressuscitação, estabiliza-
ção hemodinâmica e o adequado suporte ventilató-
rio. Na prática clínica, após 24-48hs da internação 
dos pacientes sépticos. A preferência é sempre 
pela via enteral, levando-se em conta a motilidade 
do trato gastrointestinal e também a dose das dro-
gas vasoativas, que, para o início da dieta enteral, 
a dose de nora não deve estar elevada.  

Quanto à oferta calórica, a visão dos traba-
lhos mais recentes sugere que nos dias iniciais se-
ja “apenas trófica” e, após estabilização/melhora, 
seja feita a progressão da dieta até atingir o volu-
me calórico planejado para o paciente24. 

O suporte metabólico também é muito im-
portante. O controle da glicemia se faz necessário 
visto que níveis elevados de glicemia estão relacio-
nados à maior resposta inflamatória, resposta imu-
ne à infecção comprometida e desfechos desfavo-
ráveis. O controle da glicemia é feito com o uso da 
insulina regular, muitas vezes em infusão venosa 
contínua em bomba infusora, de forma protocoliza-
da dentro das UTIs10. 

O uso de corticosteroides na sepse/choque 
séptico passou por várias modificações nas últimas 
décadas. Na visão atual está indicado o uso de do-
ses moderadas de hidrocortisona por 5 a 7 dias 
apenas nos casos de choque séptico que estejam 
em uso de doses elevadas de noradrenalina10,25. 

As alterações da esfera hematológica que 
ocorrem na sepse/choque séptico devem ser ma-
nuseadas obedecendo alguns princípios. A anemia 
deve ser corrigida, caso os níveis de hemoglobina 
estejam ≤ 7g/dL, olhando-se, naturalmente, particu-
laridades do paciente em questões que possam 
nos fazer agir de outra maneira em relação à ane-
mia.  

Quanto às anormalidades da coagulação, a 
mais comum o alargamento do INR, se for somente 
alteração laboratorial discreta, sem sangramento 
ativo, a conduta pode ser apenas a observação. O 
mesmo vale para a plaquetopenia. Por outro lado, 
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sabemos que este paciente será invadido, procedi-
mentos invasivos serão realizados e, a correção de 
anormalidades da coagulação será necessária pa-
ra podermos tratar o nosso paciente com seguran-
ça26,27. 

A profilaxia da hemorragia digestiva alta por 
gastrite erosiva é feita em todos os casos com ad-
ministração de ranitidina ou omeprazol. Não esque-
cendo que o início da dieta enteral faz parte da pro-
filaxia10.  

A profilaxia da TVP/TEP é feita em todos os 
paciente com HBPM. Caso contraindicada, usamos 
o compressor pneumático10. 

Qual o prognóstico da sepse28? Para que 
“lado” o paciente vai? Embora estejamos utilizando 
as medidas preconizadas, o resultado final do tra-
tamento é sempre uma incógnita. 

O período de tratamento da sepse/choque 
séptico transcorre por vários dias e, na maioria das 
vezes, dura em torno de duas semanas. Nestes 
dias, muitas intervenções referidas acima serão 
acrescentadas de acordo com a evolução de um 
paciente específico.  

Mudanças também poderão ser necessá-
rias, citando como exemplo o esquema de antimi-
crobianos com já sinalizado acima, ajustes da ven-
tilação, das drogas vasoativas, tipo de diálise, re-
posição de hemocomponentes, trocas de acesso 
vascular, entre várias outras não citadas. Digo 
sempre que é muito difícil tratar a sepse/choque 
séptico, um verdadeiro desafio. 

Algumas vezes, vamos inclusive caracteri-
zar o paciente como não responsivo e fazer o diag-
nóstico de falência de múltiplos órgãos. Vamos im-
por limites ao tratamento29? O responsável legal, o 
envolvimento da família para participar de decisões 
a respeito do tratamento do paciente cada vez 
mais é visto como importantíssima e nos ajuda a 
decidir o que é melhor para aquele paciente espe-
cífico. Chama-se atendimento centrado no pacien-
te. 

Não posso deixar de fazer algumas consi-
derações sobre a infecção adquirida após a admis-
são, ou melhor dizendo, a sepse adquirida na UTI. 

Para tratar do paciente gravemente enfer-
mo, lançamos mão de vários procedimentos invasi-
vos e, junto com as várias peculiaridades que po-
dem estar presentes no paciente internado na UTI, 
leia-se neoplasia, idade avançada, doença neuro-
degenerativa, politrauma severo, PO de grande 
cirurgia, todas contribuem para uma chance maior 
do nosso paciente desenvolver sepse.  

A principal causa de óbito nos dias atuais 
dentro das UTIs é a falência de múltiplos órgãos 
relacionada à sepse. O diagnóstico da infecção/ 
sepse/choque séptico é feito de forma já comenta-
da acima, sendo que, cabe ao intensivista um pa-
pel muito importante, pois estas infecções são cau-
sadas na grande maioria dos casos por microrga-
nismos com padrão de multirresistência e, mesmo 
fazendo a sua identificação e tratamento adequa-
do, a mortalidade é altíssima, chegando a mais de 
60 a 80% dos pacientes tratados.  

Aqui entra o papel muito importante das 

CCIHs para nos ajudar neste tratamento.  
Cabe, também, não esquecer das medidas 

de prevenção das infecções dentro das UTIs, que 
devem ser enfatizadas a todo momento e envolver 
todos os profissionais que habitam o setor.  

Até as famílias podem ajudar, observando 
se medidas simples de segurança e qualidade es-
tão sendo implementadas na UTI, como colocado 
em minha publicação recente sobre o tema30.  
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