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RESUMO 

 

A sepse, no Brasil, apresenta uma alta taxa de letalidade e uma causa potencial 

dessas mortes é o provável desconhecimento dos profissionais de saúde, falhando 

na identificação e conduta precoces.Nesse contexto, o presente estudo, foi realizado 

no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM) de Curitiba, Paraná, com 39 

residentes das áreas de clínica médica, cirurgia geral, nefrologia, neurologia, 

dermatologia e pediatria, avaliando o conhecimento sobre Síndrome da Resposta 

Inflamatória Sistêmica (SIRS), sepse e choque séptico e, ainda, se há conhecimento 

dos novos parâmetros instituídos a partir de 2017. Os dados foram coletados através 

de um questionário de 10 questões formulado pelos pesquisadores, baseado no 

protocolo do Instituto Latino Americado de Sepse (ILAS) de 2017. As análises 

estatísticas foram realizadas no ambiente estatístico R 3.4.4 e com modelos de 

regressões logísticas. Nos resultadosnão foi encontrado diferença significativa nos 

acertos gerais entre os anos de residência, sendoa média de acertos totais de 59% 

do teste, sugerindo um desempenho acima da média, porém ainda insatisfatório. As 

questôes com maior índice de erro analisavam o reconhecimento de conceitos 

corretos sobre SRIS, sepse e choque séptico e a identificação da sepse, o que pode 

ser sinal de desatualização dos profissionais e não propriamente desconhecimento. 

  

Palavras-chave: Sepse. Choque séptico. SRIS. SIRS. Infecção. Protocolo. 

Avaliação. Médicos. Residentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Sepsis in Brazil has a high lethality rate, and the potential cause of these deaths 

being the probable lack of knowledge of health professionals, failing to identify and 

conduct them early. In this context, the present study was carried out at the Hospital 

UniversitárioEvangélico Mackenzie (HUEM) in Curitiba, Paraná, Brazil, with 39 

residents from the areas of medical practice, general surgery, nephrology, neurology, 

dermatology and pediatrics, evaluating the knowledge about Systemic Inflammatory 

Response (SIRS), sepsis and septic shock, and the new parameters instituted from 

2017 onwards. The data were collected through a questionnaire of 10 questions 

formulated by the researchers, based on the protocol of the Latin American Institute 

of sepsis (ILAS) of 2017. Statistical analyzes were performed in the statistical 

environment R 3.4.4 and with logistic regression models. In the results, no significant 

difference was found in the general hits between the years of residence, with the 

average of total hits of 59% of the test, suggesting an above average performance, 

but still unsatisfactory. The issues with the highest error rate analyzed the recognition 

of correct concepts about SIRS, sepsis and septic shock and the identification of 

sepsis, which may be a sign of the professionals' outdatedness and not properly 

unknown. 

 

Key words : Sepsis. Septic shock. SIRS. Infection. Protocol. Evaluation. Internal 

medical residents. Physician. Doctor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sepse é uma condição clínica por resposta a um quadro infeccioso, que 

apenas em 1985 ganhou visibilidade no Brasil com a morte do presidente Tancredo 

Neves, consequente a uma infecção pós-cirúrgica (OLIVEIRA, 2008). Atualmente, o 

Brasil apresenta uma alta taxa de letalidade, aproximadamente 65% (contra a 

mundial de 46%), sendo que em instituições públicas essa porcentagem se 

aproxima de 58% e nas privadas de 34%, assim considerado um problema de saúde 

pública e uma das principais causas de óbito no mundo (ILAS, 2015).  

Os dados epidemiológicos brasileiros a respeito desse assunto são muito 

escassos ou antigos, além de predominar na literatura dados referentes a medicina 

intensiva, pois a disfunção séptica é a maior causa de mortalidade nas Unidades de 

Terapia Intensiva (PEREIRA, 2016).  

O BASES (2004), é o estudo epidemiológico que possui as estatísticas mais 

concretas a respeito da sepse nas UTIs brasileiras, as quais demonstraram que a 

média da idade dos pacientes sépticos era de 65,2 anos, a maioria dos pacientes 

sobreviveu por 2 dias e 21,8% morreram em 28 dias. Além disso, houve predomínio 

da incidência de sepse nas UTIs avaliadas (61,4%), em segundo lugar ficou a sepse 

grave com 35,6% e por último o choque séptico com 30%. Ainda em relação ao 

BASES, 24,3% dos indivíduos em SRIS (síndrome de resposta inflamatória 

sistêmica) não sobreviveram, ademais foram a óbito 34,7% dos sépticos, 47,3% 

daqueles com sepse grave e 52,2% dos em choque séptico, sendo a principal causa 

de infecção o trato respiratório. 

Assim, é de grande importância o reconhecimento precoce das disfunções 

citadas, e que os proficionais de saúde tenham conhecimento adequado dos 

critérios e tratamento para conduzirem os casos. De acordo  Noronha et al (2015), é 

que a correção das alterações fisiológicas e hemodinâmicas nas primeiras 6 horas 

do diagnóstico, pode-se reduzir a mortalidade em até 16% dos casos.   

             A constante criação e atualização de protocolos ajudam a melhorar 

o controle da sepse e choque séptico em ambiente hospitalar, auxiliando na 

padronização dos atendimentos dos profissionais e tratamentos, potencialmente 

resultando em um melhor controle de gastos, além de garantir segurança 

profissional da equipe (MELO, 2017). Tentando amparar essas necessidades foi 

criado em 2002 o Surviving Sepse Campain (SSC), assim como outros protocolos 
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próprios de instituições, para guiar e informar os profissionais de saúde. 

(NAPOLITANO, 2018), e em 2004 o Instituto Latino Americano criou um protocolo 

voltado paras necessidades específicas dessa parte da américa, publicando seu 

protocolo principal em 2015, com a última atualização em 2017. 

Para o controle atual da sepse e choque séptico em ambiente hospitalar, há 

a constante criação e atualização de protocolos para identificação precoce e manejo 

correto desses distúrbios. As vantagens de utilizá-los englobam a padronização dos 

atendimentos e das condutas, protegendo o profissional de saúde de possíveis 

erros, e, com isso, ainda podendo resultar no controle de gastos (MELO, 2017).Com 

esses fins, foi criado em 2002 o Surviving Sepse Campain, assim como outros 

protocolos próprios de instituições, para guiar e informar os profissionais de saúde a 

como identificar e conduzir um caso de sepse, assim como alertar a sua importância 

(NAPOLITANO, 2018).  

No entanto, não é novidade que a medicina está em constante progresso, 

assim o meio cientifico se aprimora diariamente, buscando alternativas simples e 

resolutivas para os problemas apresentados. A respeito de SRIS, sepse, sepse 

grave e choque séptico não foi diferente, visto que recentemente houve uma 

alteração desses conceitos, mais especificamente no ano de 2017. Por essa 

situação, o profissional de saúde deve estar sempre procurando se atualizar e o 

presente estudo visa avaliar se isso está acontecendo nas diversas especialidades 

médicas. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

 Avaliar o conhecimento dos médicos residentes de clínica médica, nefrologia, 

neurologia, dermatologia, cirurgia geral e pediatria, a respeito de SRIS, sepse e 

choque séptico. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar se os médicos residentes têm conhecimento dos novos parâmetros 

instituídos a partir de 2017. 



15 

 

• Caracterizar se os residentes avaliados sabem diferenciar SRIS de sepse e de 

choque séptico. 

• Avaliar se a experiência profissional e a especialidade médica interferem no 

conhecimento sobre o assunto. 

 

1.2. METODOLOGIA 

 

Estudo descritivo com abordagem quantitativa e de corte transversal, 

realizado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba, Paraná,  o 

qual objetiva identificar o conhecimento de residentes sobre SRIS, sepse e choque 

séptico através da aplicação de um questionário, aprovado pelo Comitê de ética da 

Sociedade Beneficente Evangélica de Curitiba através da Plataforma Brasil com 

CAAE 95924318.1.0000.0103. 

 A amostra do estudo são os médicos residentes das seguintes 

especialidades: clinica médica (14) , nefrologia (3), neurologia (1), dermatologia (3), 

cirurgia geral (5) e pediatria (13), resultando em 39 participantes. O questionário 

aplicado foi elaborado pelos autores do estudo, o qual foi baseado em questões de 

provas de residência e no protocolo ILAS de 2017. Consiste em 10 questões entre 

elas, objetivas e discursivas, algumas contendo casos clínicos, e podem  ser 

encontradas no Anexo 1 e as respostas esperadas no Anexo 2. O questionário foi 

aplicado de forma individual e em reuniões dos residentes no segundo semestre do 

ano de 2018, estimando-se que seriam necessários cerca de 15 minutos para sua 

resolução. Aqueles que aceitaram participar da pesquisa assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual deve conter os objetivos do 

estudo, a relevância deste para a sociedade e a anomalidade garantida do 

participante, presente no Anexo 3.  

Posteriormente a coleta, os dados obtidos foram tabulados, analisados 

conforme o modelo de regressão logística (HOSMER; LEMESHOW, 2013), cujo é 

um modelo pertencente a classe dos modelos lineares generalizados (NELDER; 

BAKER, 1972), em que a sua principal característica é descrever a relação entre 

uma variável resposta conforme um conjunto de variáveis explicativas (ou 

covariáveis). Em particular, o modelo logístico tem como função de ligação a função 
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logito e componente aleatória a distribuição Binomial, comportando dados binários 

ou de contagem.  O modelo é definido pela seguinte equação: 

𝑌 = 𝑋 𝛽 +  𝜀, 

em que 𝑌  é o vetor da variável resposta, β é o vetor de parâmetros 

associado as variáveis explicativas dado pelo vetor 𝑋  e 𝜀  é o vetor de erros. A 

função de ligação logito tem como parâmetro canônico a log razão de chance que 

associada a uma covariável qualitativa 𝑋 de dois níveis (referência e K) tem-se a 

seguinte interpretação: a chance do evento de interesse ocorrer para o nível K é 

log (𝛽) vezes a chance de ocorrer o evento de interesse para o nível de referência. 

Seja a probabilidade de ocorrer o evento de interesse, isto é, 𝜋 = 𝑃(𝑌 = 1), então a 

função logito é dada por: 

𝑋𝛽 = 𝑔(𝜋) = log (
𝜋

1−𝜋
). 

A fim de verificar se alguma especialidade médica apresenta maior 

conhecimento a cerca de SRIS, sepse e choque séptico, o modelo de regressão 

logística foi empregado com base nas questões validadas, avaliando o número de 

acerto das questões de cada entrevistado. Após o ajuste do modelo, o teste de 

comparação múltipla com correção de Bonferroni foi aplicado considerando o nível 

nominal de 5% de significância. 

 

1.3.1. Critérios de Inclusão 

 

Médicos residentes de todos os níveis de cirurgia geral, clinica médica, 

nefrologia, neurologia, dermatologia e pediatria; os quais trabalham no Hospital 

Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM), Curitiba, Paraná, no ano de 2018. 

 

1.3.2. Critérios de Exclusão 

 

Residentes de outras especialidades, residentes de outros anos que não o 

de 2018, serviços do HUEM que não aceitaram participar da pesquisa e 

questionários resolvidos de forma incompleta. 

 

1.3. RISCOS E BENEFÍCIOS 
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Os riscos durante a realização desse trabalho envolvem, para o participante, 

o constrangimento em relação a resolução do questionário, desta forma é dado a 

eles liberdade de escolha para abandonar a pesquisa,caso esses, assim, prefiram. 

Outro risco envolvido é a exposição de dados pessoais dos participantes, à vista 

disso, para o anonimato ser mantido, serão necessários apenas dados referentes a 

especialidade de residência médica dos integrantes do estudo e o ano de graduação 

para participar da pesquisa. Dessa forma, os riscos que incluem o participante são 

mínimos, não sucitando motivos para indenizações de participantes. Também há 

riscos que envolvem a pesquisa, os quais residem na possibilidade dos médicos 

residentes não aceitarem resolver o questionário ou resolverem-o  de forma banal, 

sem o intuito de serem avaliados, assim gerando resultados discordantes com a 

realidade do Hospital abordado nesse estudo. 

Os benefícios dessa avaliação, incluem em poder identificar, se presente, a 

causa das inúmeras mortes consequentes de sepse no hospital avaliado, além disso 

qualificar os residentes do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, tornando 

mais fácil de solucionar a falha diagnóstica, e ssim diminuir os índices de sepse, 

choque séptico e mortes, montando palestras, workshops e simpósios para a 

atualização dos profissionais da área da saúde a respeito desse tema. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Makic (2018), em 1991, Bone e colegas, elaboraram e introduziram 

a primeira definição efetiva de Sepse e o conceito de Resposta Inflamatória 

Sistêmica (SRIS em português ou SIRS no idioma britânico), esse foi o termo 

proposto para descrever a reação inflamatória desencadeada pelo organismo frente 

a agressões infecciosas ou não-infecciosas(como traumas graves e queimaduras 

grandes),caracterizando-se, por exemplo, por alterações na temperatura corporal, 

contagemde células brancas, taquicardia e taquipnéia. Na presença de infecção e de 

pelo menos dois dos sintomas de SRIS, era, assim, caracterizada a sepse. 

 

2.1. PROTOCOLOS 

 

De acordo com Napolitano (2018), em 2002, aSociety ofCriticalCare 

Medicine (SCCM) a e European Society ofIntensiveCare Medicine (ESICM) 

elaboraram o SurvivingSepsisCampaign (SSC) com o princípio de reduzir a 

morbidade e mortalidade causados pela sepse e choque séptico. As diretrizes são 

atualizadas a cada quatro anos, assim, a mais recente é de 2016, quando foi 

publicado a ThirdInternational Consensus Definitions for SepsisandSepticShock, 

mais conhecido como Sepsis-3. Nesse novo guideline, a definição de sepse não tem 

a SRIS como um critério, uma vez que esta pode ser causada por fatores que não 

uma infecção, além disso há um foco maior na disfunção orgânica e hipoperfusão na 

presença de infecção, dessa forma, a nova definição de sepse é: uma disfunção 

orgânica causada pela resposta desregulada à infecção. Tem como critérios clínicos 

a infecção suspeita ou documentada e um aumento agudo em dois ou mais pontos 

no SequentialOrganFailure Assessment (SOFA) como resultado da disfunção 

orgânica. 

Com as recentes alterações, o choque séptico é reconhecido hoje como 

uma consequência da sepse, no qual anormalidades circulatórias e metabólicas, 

consequentes aos danos a nível celular, levam a uma grave hipoperfusão refratária 

a reposição com fluídos. Além disso, Napolitano (2018) também refere que o termo 

sepse grave não é mais recomendado e desta forma não deve ser mais utilizado, 

isso pela sua difícil identificação clínica, a qual não ajuda a guiar o tratamento. 

Ainda, no Sepsis-3, há controvérsias em relação a dosagem de lactato como critério 
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para definição de choque séptico, pois tem boa sensibilidade, mas baixa 

especificidade para indicar estresse celular e metabólico nessa condição. 

Segundo Makic (2018),o fim natural é a síndrome da disfunção de múltiplos 

órgão (SDMO), a qual é definida pela alteração da função orgânica, levando a 

deterioração aguda dessa em dois ou mais órgãos, de modo que a homeostasia não 

possa ser mantida sem suporte avançado de vida.De acordo com Silva (2004), 

compreende um espectro variável, desde disfunções menores até falência 

irreversível da função orgânica, geralmente acometendo os pulmões, rins, coração 

(incluindo o sistema vascular) e fígado. A coagulopatia também é protagonista, a 

qual parece ser o “denominador comum” de todo o processo microvascular da 

fisiopatologiada SDMO. 

O Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS) implementa os protocolos 

usados em nosso país, as suas diretrizes são baseadas no Sepsis-3, contudo 

adaptadas a realidade dos países latino-americanos. Assim, segundo o ILAS (2017) 

a SRIS, embora não usada para definição, continua como importante ferramenta 

para triagem de paciente suspeitos de sepse, e os critérios de disfunção orgânica 

também são aqueles usados no SSC, mantendo apenas hiperlactatemia como um 

deles. Além disso, não foram feitas alterações na definição de choque séptico.A 

respeito do score q SOFA, assim como no guideline do SSC, não é considerado pelo 

ILAS (2017) uma ferramenta de identificação de sepse e sim uma muito útil para 

reconhecer pacientes com maior risco de mortalidade. 

 

2.2. FISIOPATOLOGIA 

 

Segundo Júnior (1998), em seu estudo específico a  respeito da 

fisiopatologia dessas condições, tem a presença de inflamação como um 

mecanismo de resposta do hospedeiro a um agente agressor, assim ocorrendo uma 

série de eventos imunológicos, metabólicos e hemodinâmicos, os quais geram um 

estado de SRIS ou sepse. Ambos são conhecidos pela excessiva produção de 

mediadores inflamatórios e grande ativação de células inflamatórias, gerando um 

estado de anarquia metabólica, em que o organismo não consegue mais controlar o 

que ele próprio criou. Para efetiva terapia, Júnior (1998) também descreve que os 

fármacos utilizados deveriam mimetizar e compensar a defesa natural do organismo, 

objetivando bloquear a resposta inflamatória descompensada o mais cedo possível. 
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Vale destacar que a principal consequência dessa resposta desregulada é o 

comprometimento de múltiplos órgãos, levando ao quadro de choque que evolui 

para a síndrome da insuficiência de múltiplos órgãos, sendo este acompanhado de 

alta mortalidade. 

Na visão de Boechat (2010), o organismo hospedeiro, após os patógenos 

invadirem e multiplicarem-se, os reconhece por meio de elementos do sistema 

imune inato. Há, então, produção de citocinas pelos macrófagos e células 

dendríticas, causando assim o processo de inflamação tecidual. Ocorre, na sepse, 

produção de grandes quantidades de fator de necrose tumoral (TNF), levando à 

sintomas sistêmicos, aumento do metabolismo, hipotensão arterial e trombofilia, 

além disso, devido a ação dos macrófagos e neutrófilos ativados, há liberação de 

óxido nítrico, o qual tem efeito dilatador e hipotensor que contribui para o choque 

séptico. Também tem um papel relevante na sepse a liberação de moléculas 

endógenas, devido a lesão tecidual e celular, capazes de ativar a resposta imune, de 

forma independente dos patógenos, esses são os mediadores secundários e são 

responsáveis pela reativação das células fagocitárias e da cascata inflamatória, 

contribuindo para a formação de um ciclo vicioso inflamatório. Boechat (2010) 

também descreve que a baixa oferta de oxigênio aos tecidos, causada pela 

diminuição do retorno venoso, hipotensão, redução do débito cardíaco e trombose 

microvascular, resultaria em um processo de anaerobiose, aumentando 

progressivamente o lactato sérico, que está associado à alta mortalidade na sepse. 

 

2.3.DIAGNÓSTICO 

 

Tomando como base o ILAS (2017), o diagnóstico pode ser alcançado por 

meio de achados clínicos, laboratoriais (biomarcadores séricos, como interleucina e 

proteína C reativa) e exames de imagem. Atualmente, a sepse é uma síndrome 

clínica, que pode apresentar diversos sinais e sintomas, sendo importante a sua 

identificação em função da dificuldade diagnóstica, sobretudo em pacientes graves 

cujas doenças são complexas e com frequência já estão em uso de antimicrobianos. 

A SRIS, apesar de não ser mais um critério para sepse, é importante para a 

triagem dos pacientes. Ela estará presente quando o paciente apresentar no mínimo 

dois dos sinais listados abaixo: 
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• temperatura central > 38,3º C ou < 36ºC OU temperatura axilar 
> 37,5ºC ou < 36ºC;  

• frequência cardíaca > 90 bpm; 

• frequência respiratória > 20 rpm, ou PaCO2 < 32 mmHg; 

• leucócitos totais > 12.000/mm³; ou < 4.000/mm³ ou presença de 
> 10% de formas jovens (desvio à esquerda). (ILAS, 2017, p. 2). 

 

Deve-se presumir o diagnóstico de sepse quando tiver presença de disfunção 

orgânica na ausência dos critérios de SRIS, ou na presença de uma disfunção 

orgânica, sem outra explicação plausível, sendo o pacote de tratamento iniciado logo 

após a identificação. As principais disfunções orgânicas da sepse 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; 

• acidose metabólica inexplicável: déficit de bases ≤ 5,0mEq/L e 
lactato acima do valor de referência; 

• rebaixamento do nível de consciência, agitação, delirium;  

• aumento significativo de bilirrubinas (>2X o valor de referência). 
(ILAS, 2017, p. 3). 

 

Um guia útil de diagnóstico é o quadro de sinais e sintomas de sepse sugerida pela 

SepsisDefinitionConference em 2003, o qual quando presente sem outra explicação 

plausível, o diagnóstico de sepse deve ser considerado. 

 

Tabela 1 - Sinais e sintomas de sepse 

Sinais e sintoma gerais Febre ou hipotermia  

Taquipneia – alcalose respiratória Taquipneia – 

acidose respiratória 

 Balanço de fluidos positivo – edema 

Reação inflamatória/ hematológica Leucocitose ou leucopenia  

Marcadores inflamatórios (PCR, Pró-calcitonina, 

IL-6) 

Alterações hemodinâmicas Hipotensão  

Taquicardia inexplicada  

Aumento do débito cardíaco  
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Baixa resistência vascular sistêmica Saturação 

venosa central baixa ou muito alta Livedo 

reticular / palidez  

Redução do débito urinário Hiperlactiacidemia / 

Aumento do déficit de base 

Sinais de disfunções orgânicas Hipoxemia (lesão pulmonar aguda)  

Estado mental alterado 

Alterações inexplicadas da função renal 

Hiperglicemia  

Trombocitopenia / CIVD Alterações Inexplicadas 

da função hepática Intolerância à alimentação 

(trânsito intestinal reduzido) 

PCR = Proteína C-reativa; CIVD = coagulação intravascular disseminada. 

 

Fonte: BOECHAT; BOECHAT,2010. 

 

O choque séptico é identificado quando o paciente apresenta sinais e 

sintomas indicativos de sepse somados há uma hipotensão arterial persistente, 

apesar de adequada reposição de fluídos, estando associada a redução da 

perfusão, acidose láctica, oligúria e alteração do estado mental. Uma observação é 

feita para os pacientes em uso de drogas inotrópicas ou vasopressoras podem estar 

normotensos e com perfusão diminuída, o que não exclui este estado.(BOECHAT, 

2010). 

Para se obter o diagnóstico precoce desses distúrbios, a triagem é 

praticamente essencial. Quando ocorre a identificação de paciente com suspeita de 

sepse ou choque séptico, deve-se abrir um protocolo de sepse, o qual cada 

instituição decide, de acordo seus recursos disponíveis, se tal protocolo será aberto 

na presença de SRIS e na suspeita de infecção, ou a partir da presença de 

disfunção orgânica em pacientes com suspeita de infecção grave. Para auxiliara 

equipe médica em proceder com a abertura ou não do protocolo, o ILAS (2017) 

enumera os seguintes fatores que devem ser levados em considerações: 

 

1. Em pacientes com qualquer das disfunções clínica utilizadas na 
triagem (hipotensão, rebaixamento de consciência, dispneia ou 
dessaturação), deve-se dar seguimento imediato ao protocolo, com 
as medidas do pacote de 3 e 6 horas; 
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2. Em pacientes com disfunção clínica aparente, mas com quadro 
clínico sugestivo de outros processos infecciosos atípicos (no 
contexto da sepse) como dengue, malária e leptospirose a equipe 
médica poderá optar por seguir fluxo específico de atendimento que 
leve em consideração peculiaridades do atendimento a esses 
pacientes; 
3. Em pacientes sem disfunção clínica aparente, deve-se levar 
em conta o quadro clínico, não sendo adequado o seguimento do 
protocolo em pacientes com quadros típicos de infecções de via 
aérea alta ou amigdalites, por exemplo, que podem gerar SIRS mas 
tem baixa probabilidade de se tratar de casos de sepse. Novamente, 
pacientes com quadros sugestivos de processos infecciosos atípicos, 
como dengue e malária, devem seguir fluxo específico de 
atendimento; 
4. Em pacientes sem disfunção clínica aparente e com baixo risco 
de se tratar de sepse, o médico pode decidir por outro fluxo de 
atendimento. São exemplos de pacientes de baixo risco aqueles 
jovens e sem comorbidades. Nesses casos, pode-se optar por 
investigação diagnóstica simplificada e observação clínica antes da 
administração de antimicrobianos da primeira hora; 
5. Em pacientes para os quais já exista definição de cuidados de 
fim de vida, o protocolo deve ser descontinuado, embora isso não 
impeça que o paciente receba tratamento adequado, incluindo 
eventualmente alguns dos componentes do pacote de 6 horas. 
(ILAS, 2017, p. 5). 

 

A classificação inicial do paciente deve ser definida pela equipe médica, 

sendo as possibilidades: infecção sem disfunção com segmento do protocolo, sepse 

ou choque, afastando sepse/choque ou paciente sob cuidados de fim de vida 

(Boechat, 2010). Após o devido reconhecimento do paciente com suspeita de sepse, 

de acordo o protocolo do ILAS (2017), os seguintes passos devem ser feitos: 

 

1. Registrar o diagnóstico no prontuário ou na folha específica de 
triagem do protocolo institucional. Os pacotes de 3 horas e 6 horas 
contam a partir do momento do registro; 
2. Em seguida, todos os pacientes com protocolos de sepse 
abertos devem ter seu atendimento priorizado com o objetivo de 
otimizar a coleta de exames, o início de antibioticoterapia e a 
ressuscitação hemodinâmica;  
3. Realizar anamnese e exame físico dirigidos, com atenção 
especial aos sinais clínicos de disfunção orgânica; 
4. Pacientes com disfunção orgânica grave e ou choque devem 
ser alocados em leitos de terapia intensiva assim que possível, a fim 
de garantir o suporte clínico necessário. Caso não seja possível a 
alocação em leito de terapia intensiva, deve-se garantir o 
atendimento do paciente de maneira integral, independente do setor 
em que o mesmo se encontre;  
5. Consequentemente, a ficha do protocolo de sepse deve 
acompanhar o paciente durante o atendimento dos pacotes de 3 e 6 
horas, a fim de facilitar a comunicação entre as equipes de diferentes 
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turnos ou setores e resolver pendências existentes para a finalização 
do pacote de 6 horas.(ILAS, 2017, p. 6). 

 

Há ainda scores que podem auxiliar na identificação clínica do risco de 

mortalidade do paciente, são eles o SequentialOrganFalure Assessment (SOFA) e o 

QuickSequentialOrganFalureAssessment (qSOFA). O primeiro é um score complexo 

e não é usado de maneira rotineira nas UTIs e à beira do leito, mas o segundo  pode 

ser feito de maneira rápida e fácil para um escalonamento dos pacientes com 

diagnóstico de sepse, além de ter melhor performance na predição de mortalidade 

hospitalar (AUROC 0.8 qSOFA vs. 0.77SOFA), podendo ser utilizado  a partir de três 

parâmetros: escala do coma de Glasgow ≤ 13, frequência respiratória ≥ 22/ mim e 

pressão artéria sistólica ≤ 100mmHg, onde a presença de dois ou mais critérios 

determinam um mau prognóstico, de acordo com Napolitano em 2018. Porém, o 

SOFA relacionado a sepse possui sete critérios (tabela 2), de forma que quanto 

maior a pontuação, maior é o risco de mortalidade. (NAPOLITANO, 2018). 

 

Tabela2 - Critérios do SOFA relacionado a sepse 

  Pontuação    

Sistema 0 1 2 3 4 

Respiratório 

PaO2/FiO2 

mmHg (kPa) 

≥ 400 (53.3) < 400 (53.3) <300 (40) <200 (26.7) 

com suporte 

respiratório 

<100 (13.3) com 

suporte respiratório 

Coagulação  

Plaquetas x 

103/µL 

≥150 <150 <100 <50 <20 

Fígado 

Bilirrubina 

mg/dL 

(µmol/L) 

<1,2 (20) 1,2- 1,9 (20- 32) 2,0- 5,9 (33- 

101) 

6,0- 11,9 ( 

102- 204) 

>12,0 (204) 

Cardiovascular PAM≥70mmHg PAM<70mmHg Dopamina<5 

ou 

dobutamina 

(qualquer 

dose)b 

Dopamina 

5,1-15 ou 

epinefrina 

≤0,1ou 

noraepinefrina 

≤0,1b 

Dopamina >15 ou 

epinefrina >0,1ou 

noraepinefrina>0,1b 

Sistema 

Nervoso 

Central 

Escala de 

15 14-13 12-10 9-6 <6 
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Coma de 

Glasgowc 

Renal 

Creatinina 

mg/dL 

(µmol/L) 

<1,2(110) 1,2- 1,9 (110- 

170) 

2,0- 3,4 

(171- 299) 

3,5- 4,9 (300- 

440) 

>5,0 (440) 

Produção de 

Urina mL/d 

   <500 <200 

FiO2 =fração de oxigênio inspirado; PAM= Pressão arterial média; PaO2=pressão parcial de oxigênio 

bCatecolaminas dada como µg/Kg/mim por pelo menos 1 hora. 

cEscala de Coma de Glasgow pontua de 3- 15. 

 

Fonte: NAPOLITANO, 2018. 

 

2.4.CONDUTA E TRATAMENTO 

 

O bom prognóstico depende da identificação precoce dos sintomas e sinais 

e da abordagem almejando a otimização clínica do paciente, assim é de imperativa 

importância o início rápido do tratamento após feito o diagnóstico. Nesse sentido, a 

Campanha Sobrevivendo a Sepse (Surviving Sepse Campain), assim como o 

Instituto Latino-americano de Sepse, baseiam o seu tratamento na adesão aos 

pacotes de ação, os quais determinam o que deve ser feito e alcançado durantes 

períodos de tempo desde o diagnóstico. (ILAS, 2017). 

  Afim dos interesses desse estudo serão descritos apenas os pacotes de 3 

horas e de 6 horas, ambos de acordo as diretrizes do ILAS (2017). Assim, segundo 

esse novo protocolo, os pacientes aos quais foi optado dar segmento ao protocolo 

de sepse, o pacote de 3 horas deve ser iniciado, sendo este composto pelos 

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, que deve ser imediatamente 
encaminhado ao laboratório, afim de se evitar resultado falsos 
positivos. O objetivo é ter resultado deste exame em 30-60 minutos; 
3. Coleta de duas hemoculturas de sítios distintos, conforme 
rotina específica do hospital, 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; 
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4. Prescrição e administração de antimicrobianos de amplo 
espectro, 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 da instituição, que deverá definir com o corpo 
clínico local as recomendações para o tratamento empírico conforme 
o foco de infecção identificado e a característica da infecção, 
comunitária ou associada a assistência à saúde; 
5. Princípios de farmacocinética e farmacodinâmica devem ser 
seguidos por todas as instituições. Todas as recomendações visando 
otimização da terapia antimicrobiana devem ser feitas com auxílio do 
farmacêutico e da enfermagem e estar amplamente disponíveis para 
todos os profissionais. As principais recomendações estão listadas 
abaixo. 

• Utilizar dose máxima para o foco suspeito ou confirmado, com 
dose de ataque nos casos pertinentes, sem ajustes para a função 
renal ou hepática. As doses devem ser plenas visando otimização da 
redução da carga bacteriana ou fúngica. Embora seja discutivel, 
pode-se manter doses sem ajuste para função renal pelas primeiras 
24 horas. Isso é de suma importância para os antimicrobianos 
hidrofílicos dado o aumento do volume de distribuição dos mesmos; 

• atentar para a dilução adequada para evitar incompatibilidade e 
concentração excessiva. Utilizar a infusão estendida de antibióticos 
betalactâmicos como piperacilina-tazobactam e meropenem, com 
exceção da primeira dose, que deve ser administrada, em bolus, o 
mais rápido possível; 

• considerar o uso de diferentes classes de antibióticos, para um 
mesmo agente, em pacientes com choque séptico; 

• utilizar terapia combinada, com duas ou três drogas, quando 
existir suspeita de infecção por agentes multidrogas resistentes; 

• restringir o espectro antimicrobiano quando o patógeno for 
identificado e a sensibilidade conhecida; terapia combinada pode ser 
de-escalonada conforme evidência de resposta clínica ou resolução 
da infecção. 
6. para pacientes hipotensos (PAS< 90mmHg, PAM <65mmHg ou 
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 cristalóides. Embora classicamente não sejam considerados com 
parte do pacote de resuscitação, sinais de hipoperfusão podem 
incluir oligúria, presença de livedo, tempo de enchimento capilar 
lentificado, alteração do nível de consciência. Coloides proteicos, a 
albumina, ou soro albuminado, pode fazer parte dessa reposição 
inicial. O uso de amidos está contraindicado, pois está associado a 
aumento da incidência de disfunção renal. Esse volume deve ser 
infundido o mais rápido possível dentro das primeiras 3 horas de 
atendimento. Pacientes cardiopatas podem necessitar redução na 
velocidade de infusão, conforme a presença ou não de disfunção 
diastólica ou sistólica. Em caso ter sido optado por não realização de 
reposição volêmica após avaliação de fluido responsividade, esta 
decisão deve estar adequadamente registrada no prontuário. Nesses 
pacientes, o uso de vasopressores para garantir pressão de perfusão 
adequada eventualmente necessita ser antecipado. (ILAS, 2017, p. 
7-9). 
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Quando não ocorrer melhora do paciente e este apresentar hipotensão, 

hiperlactatemia ou sinais clínicos de hipoperfusão tecidual, o pacote de 6 horas deve 

ser iniciado, sendo ele composto pelos seguintes itens:  

 
1. 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, embora tenha sido colocado 
dentro do pacote de 6 horas, o vasopressor deve ser iniciado mesmo 
dentro das 3 primeiras horas nos pacientes em que ele está indicado. 
Em casos de hipotensão ameaçadora a vida, pode-se iniciar o 
vasopressor mesmo antes da reposição volêmica. É fundamental 
garantir pressão de perfusão enquanto se continua a reposição 
volêmica. Assim, o vasopressor pode ser iniciado mesmo em veia 
periférica, enquanto se providencia o acesso venoso central; 
2. Ouso de outros vasopressores pode ser necessário. Dentre os 
disponíveis, a recomendação é o uso de vasopressina, com intuito 
de desmame de noradrenalina, ou a adrenalina, preferível em 
pacientes que se apresentem com débito cardíaco reduzido; 
3. A dobutamina pode ser utilizada quando exista evidência de 
baixo cardíaco ou sinais clínicos de hipoperfusão tecidual, como 
livedo, oligúria, tempo de enchimento capilar lentificado, baixa 
saturação venosa central ou lactato aumentado; 
4. Nos pacientes com lactato alterado acima de duas vezes o 
valor de referência, a meta terapêutica é o clareamento do mesmo 
até os valores normais. Assim, dentro das seis horas após o início do 
protocolo de sepse, após ressuscitação volêmica adequada, e 
manejo hemodinâmico apropriado, novas dosagens devem ser 
solicitadas. O clareamento até a normalização deve ser feito 
cuidadosamente, sob risco de intervenções terapêuticas 
desnecessárias, e potencialmente deletérias. A hiperlactatemia 
residual isolada, sem outros sinais clínicos de hipoperfusão ou má 
evolução, não necessariamente precisa ser tratada; 
5. Reavaliação da continuidade da ressuscitação volêmica, por 
meio de marcadores do estado volêmico ou de parâmetros 
perfusionais. As seguintes formas de reavaliação poderão ser 
consideradas:  

• mensuração de pressão venosa central; 

• variação de pressão de pulso; 

• variação de distensibilidade de veia cava; 

• elevação passiva de membros inferiores; 

• qualquer outra forma de avaliação de responsividade a fluídos 
(melhora da pressão arterial após infusão de fluidos, por exemplo); 

• mensuração de saturação venosa central; 

• tempo de enchimento capilar; 

• presença de livedo; 

• sinais indiretos (por exemplo, melhora do nível de consciência 
ou presença de diurese).  
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Quadro 1 - Faixas etárias pediátircas abordadas no protocolo 

6. Pacientes com sinais de hipoperfusão e com níveis de 
hemoglobina abaixo de 7 mg/dL devem receber transfusão o mais 
rapidamente possível; 
7. Idealmente, os pacientes com choque séptico (enquanto em 
uso de vasopressor) devem ser monitorados com pressão arterial 
invasiva. A aferição por manguito não é fidedigna nessa situação, 
mas pode ser utilizada nos locais onde a monitorização invasiva não 
está disponível; 
8. pacientes sépticos podem se apresentar hipertensos, 
principalmente se já portadores de hipertensão arterial sistêmica. 
Nesses casos, a redução da pós-carga pode ser necessária para o 
restabelecimento da adequada oferta de oxigênio¹¹. Não se devem 
usar medicações de efeito prolongado, pois esses pacientes podem 
rapidamente evoluir com hipotensão. Assim, vasodilatadores 
endovenosos, como nitroglicerina ou nitroprussiatos são as 
drogas.(ILAS, 2017, p. 9-11). 

 

2.5. INFECÇÕES, SRIS, SEPSE, SEPSE GRAVE E CHOQUE SÉPTICO NA 

PEDIATRIA 

 

Em relação aos pacientes pediátricos, o ILAS em fevereiro de 2019, publicou 

uma atualização para a abordagem desse grupo. Primeiramente, uma vez que não 

houve modificação das definições, os termos sepse e sepse grave foram mantidos 

no novo protocolo, o qual visa gerenciar o atendimento dessa população na faixa de 

1 mês até aos 18 anos, abordando-as de acordo ao quadro 1. 

 

 

Fonte:INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE, CAMPANHA DE SOBREVIVÊNCIA A SEPSE 

PROTOCOLO CLÍNICO PEDIÁTRICO. 

A população pediátrica, assim como a adulta, possui prevalência, taxa de 

morbidade e mortalidade elevadas. Em estudos mais atuais é demonstrado que na 

1° semana de doença metade das crianças com sepse vão a óbito, muitas das quais 

evoluem para este quadro antes mesmo de serem admitidas na unidade de terapia 

intensiva pediátrica (ILAS,2019). 
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Quadro 2 - Parâmetros de normalidade para os critérios de SIRS e pressão 

arterial de acordo com as faixas etárias 

Apesar da importância do tema, devido a dinamicidade e complexidade da 

doença e das peculiaridades da infância, como os diferentes grupos etários, 

variações fisiológicas dos sinais vitais, diferentes agentes infecciosos e fatores 

predisponentes apena em 2005 foram feitas definições exclusivas para o paciente 

infantil, por membro da International Pediatric Sepsis Consensus Conference 

(IPSCC), como demonstrado no quadro 2 (ILAS,2019). 

 

 

Fonte:INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE, CAMPANHA DE SOBREVIVÊNCIA A SEPSE 

PROTOCOLO CLÍNICO PEDIÁTRICO. 

 

De acordo o novo protocolo do ILAS, a síndrome da resposta inflamatória 

(SIRS) é definida na presença de pelo menos dois critérios, com um deles sendo 

alteração da temperatura ou do número de leucócitos: 

 

• Alteração de temperatura corpórea, hiperemia ou hipotermia. 

• Taquicardia: frequência cardíaca (FC) não adequada para a 
idade na ausência de estímulos externos ou bradicardia para criança 
menor que 1 ano. 

• Taquipneia: frequência respiratória (FR) não adequada para a 
idade ou necessidade de ventilação mecânica para um processo 
agudo não relacionado à doença neuromuscular de base ou 
necessidade de anestesia geral. 
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• Alteração de leucócitos: leucocitose ou leucopenia não 
secundária à quimioterapia, ou presença de formas jovens de 
neutrófilos no sangue periférico.(ILAS,2019) 

No Brasil, embora de acordo diretrizes seja recomendado que a temperatura 

corpórea seja avaliada pela via retal, vesical, oral ou via cateter central, a medida 

utilizada para mensurar será a temperatura por via axilar, uma vez que ela é a mais 

utilizada. Deve ser documentada e considerada com critério de risco para SIRS, 

febre presente nas últimas 4 horas antes da apresentação do paciente no hospital 

(ILAS,2019). 

Vale a pena ressaltar que os critérios de SIRS são frequentes nos pacientes 

pediátricos, em especial taquicardia, taquipneia e alteração de temperatura, esses 

sinais clínicos aparecem mesmo em doenças não infeciosas ou/e infecções pouco 

graves (ILAS,2019). Desta forma, deve-se atentar à presença de sinais de 

deterioração dos parâmetros clínicos indicativos de infecção grave como alteração 

do nível de consciência, o qual inclui irritabilidade, choro inconsolável, pouca 

interação com os familiares e sonolência, e/ou alteração da perfusão tecidual, além 

de observar a presença de outras disfunções orgânicas, as quais podem definir 

clinicamente diagnostico de sepse grave e choque séptico (ILAS,2019). 

Infecção, no novo protocolo (ILAS,2019),  é doença suspeita ou confirmada, 

com base em culturas positivas, exame clínico, de imagem ou testes laboratoriais, 

entre outros, promovida por qualquer patógeno infeccioso ou a síndrome clínica 

associada com alta probabilidade de infecção. Ademais, a sepse é caracterizada 

pela presença de dois ou mais sinais de SIRS, com um deles sendo 

hipertermia/hipotermia e /ou alteração leucocitária, com presença simultânea de um 

quadro infeccioso confirmado ou suspeito. Já a sepse grave na pediatria ocorre na 

presença de sepse juntamente com disfunção orgânica, como disfunção 

cardiovascular ou respiratória ou duas ou mais disfunções orgânicas entre as citadas 

no quadro 3, contudo na prática uma disfunção orgânica associada a infecção 

suspeita ou confirmada já caracteriza um quadro de sepse grave (ILAS,2019). 
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Quadro 3 - Critérios para definição de disfunção orgânica em pediatria 

Fonte:INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE, CAMPANHA DE SOBREVIVÊNCIA A SEPSE 

PROTOCOLO CLÍNICO PEDIÁTRICO. 

Importante ressaltar que crianças com doenças crônicas apresentam risco 

elevado para sepse, como lactentes jovens (menos de 1 ano) e recém-nascidos, 

principalmente prematuros de muito baixo peso, doenças oncológicas, asplenia, 

transplante de medula óssea, presença de cateter venoso central, transplante de 

órgão sólido, imunodeficiência, Imunossupressão ou imunocomprometidos; esses 

pacientes podem não apresentar os sinais clínicos comumente observados da 

síndrome (ILAS,2019). 

Outro dado importante em pediatria, segundo ILAS em 2019,  é que a 

pressão arterial se mantêm até que o organismo esteja sob grave comprometimento, 

assim a hipotensão é um sinal tardio de choque já apresentando-se em fase 

descompensada, aparecendo muito tempo após a instalação do choque séptico, por 

isso a identificação do choque séptico antes do aparecimento de hipotensão é 

fundamental. Desta maneira, embora a sua ocorrência seja confirmatória, não se faz 
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necessário a presença de hipotensão para o diagnóstico de choque séptico em 

crianças.  

Como já dito em base a campanha ILAS de 2019, o reconhecimento precoce 

e a aplicação de um tratamento precoce agressivo em tempo adequado são de 

essencial importância para um bom prognóstico, e na presença de indicativos 

clínicos, sem outra explicação plausível deve-se considerar sepse e iniciar as 

medidas preconizadas no pacote, uma vez que cada hora de atraso na restauração 

da perfusão tecidual e da pressão arterial ideal para a idade, quando na presença de 

hipotensão, o risco de morte aumenta em duas vezes. E posteriormente a 

antibioticoterapia pode ser revista, no caso de ser comprovado a não existência de 

infecção grave. 

A American College of Critical Care Medicine (ACCM), em sua última 

atualização de diretrizes em 2017 recomenda que sejam elaborados pelas 

instituições pacotes de reconhecimento precoce, enfatizando as estratégias de 

triagem nos serviços e unidades de internação, as quais englobam diminuição do 

tempo de triagem e diagnóstico, diminuição de disfunções orgânicas, redução do 

tempo de internação hospitalar, melhora na utilização dos recursos e dos processos, 

sem aumentar o custo; como exemplificadas na figura 1. 

 

Pacote de reconhecimento

•Ferramenta de triagem

•Avaliação clínica em 15 minutos para todas as crianças com suspeita de sepse grave

• Iniciar tratamento em até 15 minutos

Pacote de ressucitação e estabilização

•Acesso vascular em 5 minutos

•Ressucitação fluídica precoce em até 30 minutos

•Antibiotici de amplo espectro na primeira hora

•Choque séptico refratário a fluídos -> Inotrópicos/vasopressor ( em até 60 minutos)

•Avaliação multimodal -> otimizar tratamento 

Avaliação de performance

•Avaliar aderência aos pacotes de reconhecimento, ressucitação e estabilização

•Avaliar o processo e identificar barreiras

• Implememtar estratégias de melhoria

Figura 1 - Sugestão de pacote de reconhecimento, ressucitação e 

estabilização e de avaliação de performance (adaptado ACCCM Clinical 

Practice Parameters for Hemodynamic Support of Pediatric and Neonatal 

Septic Shock- 2017) 
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Fonte:INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE, CAMPANHA DE SOBREVIVÊNCIA A 

SEPSE; PROTOCOLO CLÍNICO PEDIÁTRICO. 

Na rotina de atendimento pediátrico, segundo o ILAS em 2019, o protocolo 

de sepse deve ser aberto para crianças com suspeita de sepse, sepse grave e 

choque séptico, os quais cada instituição decidirá, de acordo com seus recursos, se 

este deve ser aberto na presença de SRIS e suspeita de infecção ou se na 

ocorrência de disfunção orgânica em pacientes com suspeita de infecção grave, o 

primeiro tem elevada sensibilidade que propicia um tratamento precoce e previne a 

evolução para disfunção orgânica, já o segundo prioriza o atendimento dos casos 

mais graves, sendo imprescindível a abertura do protocolo antes do aparecimento 

de hipotensão, um sinal tardio de choque nessa população. 

A seguir são exemplificadas os principais sinais clínicos de alerta para sepse 

grave e choque séptico, os quais são: 

• Taquicardia inapropriada ou bradicardia em criança menor de 1 ano; 

• Taquipneia inapropriada; 

• Alteração da perfusão periférica: lenificada (TEC menor que 2 segundos), 

muito rápida (em flush); 

• Alteração do estado mental manifestando –se por irritabilidade, agitação, 

choro inapropriado, interação pobre com familiares, sonolência, letargia ou 

coma; 

• Pulsos periféricos diminuídos em comparação com os pulsos centrais; 

• Extremidades frias ou livedo; 

• Diurese diminuída, menos que 1,0 mL/Kg/h; 

• Hipotensão. 

Na atualização do protocolo do ILAS, seguindo o protocolo após 

identificação do paciente pediátrico, os seguintes passos devem ser cumpridos: 

 

1. Registre o diagnóstico no prontuário ou na folha específica de 
triagem do protocolo institucional. Todo o sistema de coleta de dados 
está baseado no registro em prontuário. Lembre-se: o que não 
estiver documentado é considerado não realizado. Seu paciente 
deverá a partir de agora ser tratado com urgência médica. 
2. Realize um exame físico completo com atenção especial ao 
sistema cardiorrespiratório, com SatO2, FR, FC, PA, TEC, amplitude 
de pulsos, nível de consciência e diurese.  
3. Após a avaliação inicial, o MÉDICO deverá classificar o paciente 
em uma das categorias abaixo (vide ficha de triagem):  
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• Sepse (ainda sem disfunção clínica, necessita coleta de exames 
para descartar disfunção orgânica laboratorial); 
• Sepse grave ou choque séptico;  
• Afastado sepse/sepse grave/choque séptico; 
• Sepse / sepse grave/choque séptico em cuidados de fim de vida 
sem necessidade de seguimento do protocolo no momento;  
4. Nas crianças com suspeita de sepse sem disfunção orgânica, o 
médico deverá prescrever antimicrobianos e coletar o kit sepse para 
avaliar a presença de disfunção orgânica. Esses pacientes merecem 
monitorização mais frequente ou contínua dos sinais vitais.  
5. Se o diagnóstico de sepse, sepse grave ou choque séptico for 
afastado, assim como naquelas crianças com sepse grave/choque 
séptico em cuidados de fim de vida, o protocolo deverá ser 
encerrado. 
6. Nas crianças com suspeita de sepse grave e/ou choque séptico, 
as condutas abaixo devem ser rigorosamente seguidas. 
O pacote de primeira hora ou ressuscitação inicial tem como alvos 
terapêuticos os seguintes: 

• Tempo de enchimento capilar maior ou igual a 2 segundos; 

• Pressão arterial sistólica normal para a faixa de idade; 

• Avaliação de pulso com ausência de diferença entre pulso 
periférico e central; 

• Presença de diurese maior que 1mL/Kg/h 

• Extremidade aquecidas; 

• Estado neurológico com estado mental normal; 

• Saturação venosa central (SvCO2) maior ou igual a 70%; 

• Índice cardíaco entre 3,3 e 6 L/mim/m2; 

• Pressão de perfusão normal para a faixa etária. 
Obs: Os três últimos itens são validos se o paciente estiver em uso 
de cateter venoso central ou monitorização invasiva. 
Os procedimentos citados no ILAS para a pediatria são: 
A) Monitorização: Na admissão do paciente pediátrico, é 
recomendado sua monitorização hemodinâmica básica (oximetria de 
pulso contínua, ECG contínuo, medida da PA não invasiva de 15/15 
minutos, monitorização da temperatura e do débito urinário, 
monitorização da glicemia e cálcio ionizado). 
B) Oxigenação: Uma vez feita a hipótese diagnóstica de sepse 
grave na presença de alteração da frequência respiratória ou 
dessaturação, deve ser iniciada a oferta de oxigênio, por meio de 
máscara não reinalante, e se necessário (desconforto respiratório e 
hipoxemia) e disponível, CPAP ou cânula nasal de alto fluxo de 
oxigênio (High flow). O objetivo é manter a saturação de oxigênio > 
92%.  
C) Devido à baixa capacidade residual funcional, a intubação 
precoce em crianças pequenas com sepse grave pode ser 
necessária.1 A decisão de intubação deve ser baseada no 
diagnóstico clínico de aumento do esforço respiratório, 
hipoventilação e alteração do nível de consciência. Vale ressaltar 
também, que pacientes que necessitem de ventilação mecânica 
invasiva podem apresentar instabilidade hemodinâmica durante a 
intubação. Essa intercorrência pode ser evitada por meio de 
ressuscitação cardiovascular apropriada. Atenção às drogas 
sedativas e analgésicas utilizadas para intubação das crianças com 
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sepse, uma vez que algumas delas podem levar à deterioração 
hemodinâmica. 
D) Acesso venoso: Obtenha dois acessos venosos periféricos 
e/ou intraósseo imediatamente para ressucitação volêmica e 
administração inicial de inotrópicos, caso necessário, visando 
estabilização inicial da criança até a passagem de acesso venoso 
central (se necessário). 
E) Pacote de exames sugeridos na primeira hora: O kit sepse 
sugerido é composto por exames que confirmem possíveis 
disfunções orgânicas: gasometria e lactato arterial, hemograma 
completo, creatinina, bilirrubina, coagulograma, hemoculturas e 
culturas de sítios suspeitos. Os pedidos devem ser identificados 
como parte do protocolo de sepse de forma a garantir atendimento 
diferenciado pelo laboratório. O lactato deve ser imediatamente 
encaminhado ao laboratório. O objetivo é ter esse resultado em 
menos que 30 minutos. Para a hemocultura, recomenda-se 1 vidro 
de hemocultura para lactentes e escolares (pelo pouco volume de 
sangue) e 2 para adolescentes e adultos jovens. Colha culturas de 
todos os outros sítios pertinentes para investigação do foco. 
Vale ressaltar que ao contrário dos adultos, crianças com choque 
séptico têm comumente níveis normais de lactato. Portanto, na 
pediatria não se trata de um bom indicador precoce de diminuição de 
perfusão. Na 1ª hora, fica a critério do médico a coleta de outros 
exames: uréia, troponina, NA/K, TGO/TGP. Exames opcionais 
podem ser incluídos, como PCR e procalcitonina. 
F) Antimicrobianos: Prescreva e administre antimicrobianos de 
amplo espectro por via endovenosa visando o foco sob suspeita, 
dentro da primeira hora da identificação da sepse.1 Entregue a 
precrição ao enfermeiro responsável, que tem 30 minutos para 
administrar a medicação. Na escolha da antibioticoterapia empírica, 
consulte o protocolo desenvolvido pela Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar.  
Uma vez que acesso venoso periférico é mais difícil de ser obtido em 
crianças pequenas (lactentes e pré-escolares), os antimicrobianos 
podem ser administrados por via intra-óssea ou intramuscular até 
que o acesso intravenoso esteja disponível. Vale ressaltar que a 
administração do antimicrobiano não deve ser retardada para a 
coleta das culturas.  
Recomenda-se o controle precoce e agressivo da fonte de infecção. 
O atraso no início do antibiótico adequado, o controle inadequado do 
sítio de infecção e a não remoção dos dispositivos infectados estão 
associados a aumento da mortalidade por sepse. 
G) Ressuscitação hemodinâmica: Pacientes com sinais e 
sintomas de hipoperfusão tecidual (principalmente com TEC 
lentificado e/ou alteração nível de consciência), independente da 
ocorrência de hipotensão, têm indicação de ressuscitação 
hemodinâmica, conforme recomendações descritas abaixo e 
fluxograma em anexo. 

• Ressuscitação volêmica: Crianças com sepse grave e choque 
séptico frequentemente apresentam grandes déficits de fluido. A 
ressuscitação volêmica é fortemente recomendada nesses 
pacientes. O volume inicial para reanimação exige 40 a 60mL/kg ou 
mais durante as primeiras horas de tratamento.  
Recomenda-se iniciar imediatamente a ressuscitação volêmica com 
ringer ou ringer lactato, em bolus de 20 mL/kg em 5 a 10 minutos nos 
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pacientes com sepse grave e choque séptico. Na ausência destas, 
recomenda-se o uso de solução salina 0,9% ou ainda coloide 
(albumina humana a 5%). A infusão rápida de volume deve ser 
mantida até normalização dos sinais de hipoperfusão tecidual ou 
sinais de hipervolemia.  
Após cada alíquota de volume, é recomendada a avaliação do 
paciente, com o objetivo de normalizar os sinais de hipoperfusão 
(quadro 4) e verificar a presença de sinais de hipervolemia 
(desenvolvimento de hepatomegalia, presença de crepitações à 
ausculta pulmonar, queda da saturação de oxigênio e/ou ganho 
maior que 10% do peso corporal). Na presença de hipervolemia 
recomenda-se suspender (se perfusão adequada restabelecida) ou 
substituir (se choque persistente) os fluídos por agentes inotrópicos. 
Crianças normalmente têm a pressão arterial (PA) mais baixa 
quando comparada com adultos e uma queda na PA pode ser 
compensada com vasoconstrição e aumento da FC. Uma vez que a 
hipotensão está presente, o colapso cardiovascular está próximo (ou 
é iminente). Em casos de hipotensão, a ressuscitação fluídica deve 
ser mais agressiva e o agente inotrópico pode ser iniciado mesmo 
antes de finalizada a reposição volêmica. Ressaltamos que a 
ressuscitação fluídica está recomendada para choque com e sem 
hipotensão em crianças.  
Em algumas situações, como cardiopatia congênita, suspeita de 
disfunção miocárdica ou recém-nascidos, devem ser utilizadas 
alíquotas de volume menores, em torno de 10mL/kg, com 
reavaliações mais frequentes. Em crianças com anemia hemolítica 
grave que não estejam hipotensas, a transfusão sanguínea é 
considerada superior à administração de cristaloides ou albumina.  
A necessidade de “bolus” adicionais de fluidos deve ser avaliada 
frequentemente e de forma individualizada por critérios clínicos e 
parâmetros hemodinâmicos que podem predizer a responsividade a 
volume. Estudos já demonstraram que variáveis estáticas (FC, PAS, 
PVC, POAP) não são bons parâmetros de responsividade a volume 
em adultos e crianças com choque séptico.  
Revisões sistemáticas20,21 recentes sugerem que a infusão de 
fluidos em “bolus” deve ser monitorada por meio de variáveis 
dinâmicas (variação da pressão de pulso, variação da pressão 
arterial sistêmica, variação do volume sistólico, variação do diâmetro 
da veia cava inferior, variação da velocidade de pico do fluxo aórtico 
durante a respiração). Uma revisão sistemática20 mostrou que 
mesmo variáveis dinâmicas tais como: variação da pressão de pulso, 
variação do diâmetro da veia cava inferior e pletismografia não se 
mostraram úteis para predizer responsividade a volume em crianças. 
O melhor parâmetro para predizer responsividade a volume em 
crianças seria a variação da velocidade de pico do fluxo aórtico 
durante a respiração (ΔV Ao peak), utilizando-se o valor de corte da 
ΔVAo peak de 7 a 20%20,21. Enquanto estas variáveis 
hemodinâmicas apresentarem melhora em resposta a fluidos, novos 
“bolus” podem ser considerados. A administração de fluidos deve ser 
suspensa uma vez que não houver sinais de benefício em relação as 
variáveis dinâmicas. Esta etapa muitas vezes é negligenciada na 
prática clínica.  
A sobrecarga hídrica está associada a aumento da morbidade e 
mortalidade de pacientes gravemente enfermos. Esta sobrecarga 
hídrica normalmente está relacionada ao volume ofertado aos 
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pacientes gravemente enfermos e com choque séptico diante as 
primeiras 24h, durante as fase de resgate e otimização 
hemodinâmica. É recomendado, após esta fase inicial, ofertar soros 
de manutenção com volumes restritos e isotônicos, e não exagerar 
nas diluições de soluções, medicamentos ou soro para lavar vias dos 
acessos venosos. 

• Inotrópicos / Vasopressores / Vasodilatadores: Em caso de 
persistência de disfunção cardiovascular (sinais de hipoperfusão 
tecidual e/ou choque) mesmo após a infusão de 40 a 60 mL/kg de 
volume inicial, recomenda-se iniciar o tratamento com agentes 
inotrópicos (adrenalina) por via periférica até que o acesso central 
seja obtido, uma vez que a maioria das crianças com choque 
resistente a fluidos apresentam baixo débito cardíaco. 
Vale ressaltar que nos casos de choque refratário a fluidos, a 
escolha da amina vasoativa é inicialmente determinada pelo exame 
clínico da criança. Crianças com perfil de choque hipodinâmico tem 
indicação de adrenalina (0,05 – 0,3 mcg/kg/min). A dopamina só está 
indicada no choque frio pediátrico em serviços que não tenham 
disponibilidade de adrenalina. Crianças que apresentam choque 
hiperdinâmico tem indicação de vasopressores (noradrenalina: 0,1 – 
1 mcg/kg/min). Além disso, a terapia com inotrópicos/vasopressores 
pode ser necessária para dar suporte a pressão de perfusão, mesmo 
que a hipovolemia ainda não tenha sido corrigida, de acordo com o 
estado hemodinâmico do paciente.  
Estudos já demonstraram que crianças com perfil clínico de choque 
hipodinâmico (extremidades frias) após ressuscitação volêmica 
inicial, especialmente as com sepse associada à assistência à 
saúde, após avaliação multimodal (exame clínico, ecocardiografia e 
monitorização invasiva da pressão arterial), apresentavam 
diminuição da resistência vascular sistêmica e aumento do débito 
cardíaco. Clinicamente, uma pressão diastólica menor do que 
metade da pressão arterial sistólica ou uma diferença de pressão > 
40 mmHg entre as pressões sistólica e diastólica são sugestivas de 
choque hiperdinâmico. Nestas crianças, a droga de escolha é a 
noradrenalina. 
A droga vasoativa deve ser iniciada até o final da primeira hora nos 
pacientes em que ela está indicada. O atraso no tratamento com 
inotrópicos/vasopressor está associado a maior risco de mortalidade 
e, de modo geral, o atraso se deve a dificuldades para obter acesso 
central. É importante salientar que na administração de aminas 
vasoativas em vias periféricas, há a possibilidade de danos 
vasculares periféricos e teciduais. Assim, recomenda-se a proporção 
de 1(droga): 3 (soro fisiológico) quando utilizado o acesso periférico 
(4 mL/h). (ILAS,2019) 

 

No pacote após a primeira hora os procedimentos citados no ILAS para a 

pediatria são: 

A) Monitorização: Crianças com choque refratário a fluidos têm 
indicação de acesso venoso central e cateter arterial. Nessas 
crianças está indicada uma monitorização invasiva ou minimamente 
invasiva:  

• Monitorização da pressão arterial invasiva (PAI) através da 
cateterização arterial; 
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• Monitorização da pressão venosa central (PVC) através da 
cateterização venosa central; 

• Monitorização da saturação venosa central de oxigênio – coleta 
de gasometria venosa central seriada ou monitorização contínua da 
SvcO2; 

• Ecocardiograma funcional – avaliação do estado volêmico e da 
função miocárdica; 

• Monitorização da pressão de perfusão (PP= PAM – PVC ou 
PAM – PIA), segundo quadro 4. (ILAS,2019) 

 

Quadro 4- Limites da pressão de perfusão de acordo com a idade 

 
Fonte:INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE, CAMPANHA DE SOBREVIVÊNCIA A 

SEPSE PROTOCOLO CLÍNICO PEDIÁTRICO. 

 

B) Pacote de exames após 1 hora: Após a primeira hora de 
ressuscitação, sugere-se a coleta de exames que auxiliem na 
avaliação do status perfusional e presença de novas disfunções 
orgânicas. 
C) Terapia com hidrocortisona: O tratamento com hidrocortisona 
está indicado nas crianças com choque refratário a fluidos, resistente 
a catecolaminas (adrenalina ou noradrenalina em doses > 0,6 
mcg/kg/min) e/ou risco de insuficiência adrenal (uso prévio de 
corticoides para tratamento de doenças crônicas, doença pituitária ou 
adrenal conhecida, púrpura fulminans e suspeita de síndrome de 
Waterhouse-Friedrichson).  
Nestes pacientes, considerar o uso hidrocortisona na dose de ataque 
de 100mg/m2/dia e manutenção da mesma dose, dividida de 6/6 
horas, por 5 a 7 dias ou até suspensão das drogas vasoativas, mas 
sem grau de evidência.  
O desmame deve ser iniciado 24 horas após suspensão do 
vasopressor, de forma gradual : D1 25mg/m2, D2 12,5mg/m2 e D3 
suspenso). 
D) Avaliação do perfil hemodinâmico após fase inicial de 
ressuscitação: Crianças com sepse grave / choque séptico refratário 
a fluidos podem apresentar diferentes perfis hemodinâmicos: baixo 
débito cardíaco e elevada resistência vascular sistêmica; débito 
cardíaco elevado e baixa resistência vascular sistêmica; baixo débito 
cardíaco e baixa resistência vascular sistêmica. Além disso, crianças 
podem apresentar rápidas mudanças no perfil hemodinâmico do 
choque durante as primeiras 48 horas. Casos refratários podem ser 
tratados de acordo com as recomendações do Quadro 5. 
(ILAS,2019) 
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Quadro 5 - Orientações terapêuticas em criançãs com choque refratário a 

catecolaminas 

 

Fonte:INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE, CAMPANHA DE SOBREVIVÊNCIA A 

SEPSE PROTOCOLO CLÍNICO PEDIÁTRICO. 
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3. RESULTADOS 

 

O presente estudo abordou 39 médicos residentes, porém, pelo método de 

correção utilizado, foram considerados apenas 36 questionários respondidos, uma 

vez que 3 dos questionários tiveram que ser excluidos por estarem preenchidos de 

forma incompleta. Ademais, foi anulada as questões 2 e 3 por não contemplarem 

todos os residentes abordados nesse estudo, ou seja, na questão 2 faltavam 

critérios diagnóstico pertinentes a pediatria, e uma vez que a questão 3 era 

diretamente correlacionada com a anterior, essa também foi excluida da análise. 

Os residentes foram divididos em três grupos de especialidades, cada um 

representou um terço da amostra válida, sendo elas pediatria, clínica médica e 

outros, está composta por cirurgia geral (13,8%), neurologia (2,7%), nefrologia 

(8,3%) e dermatologia (8,3%). Essa divisão foi adotada, uma vez que a amostra das 

residências continha um número reduzido de participantes, exceto na de clínica 

médica e pediatria. As análises estatísticas foram realizadas no ambiente estatístico 

R 3.4.4.  

Nos dados analisados, metade da amostra válida são integrantes do 

primeiro ano de residência, um quarto de residentes do segundo ano e o restante é  

composto por residentes do terceiro ano ou mais de residência. Em relação ao ano 

de formação, a data mais antiga é de 2009 com apenas um formando, enquanto a 

mais comum é de 11 residentes (30,5%) em 2016, representando o ano com o maior 

numero de residentes. Além disso, o ano de formação mais recente foi de 2018 com 

4 pessoas (11,1%). Também é válido salientar que um participante não informou o 

seu ano de graduação. ( Vide figura 2) 
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A fim de verificar se alguma especialidade médica apresenta um 

conhecimento maior a cerca de SRIS, sepse e choque séptico o modelo de 

regressão logística (HOSMER; LEMESHOW, 2013) foi empregado com base nas 

questões validadas, avaliando o número de acerto das questões de cada 

entrevistado. 

Os médicos residentes de outras especialidades (neurologia, nefrologia, 

dermatologia e cirurgia geral) apresentam maior conhecimento sobre SRIS, sepse e 

choque séptico, enquanto que a especialidade de pediatria é a menos preparada, ou 

seja, os primeiros obtiveram mais questões respondidas corretamente, em segundo 

lugar os residentes de clínica médica e por último, a especialidade de pediatria.  Em 

média, a chance de um residente pertencente ao grupo de outras especialidades 

responder corretamente uma pergunta do questionário é de aproximadamente 2,6 

vezes a chance de um residente de clínica médica acertar a mesma questão. 

A Figura (4) apresenta a distribuição de acertos do questionário aplicado. Ao 

todo, 36 médicos residentes foram avaliados conforme as oito questões validadas, 

em média os candidatos acertaram 59% do teste correspondendo a 4,7 questões. 

Apesar da assimetria a direita da distribuição das respostas corretas, todos 

candidatos acertaram pelo menos 3 questões, correspondendo a 37,5% do escore 

máximo. Apenas um residente acertou todas as questões. 

 

 

Figura 2 - Número de residentes por ano de formação 



42 

 

Figura 3 - Efeito médio das especialidades médicas em relação ao 

conhecimento a cerca de SRIS, sepse e choque séptico. As especialidades que 

possuem as mesmas letras não diferem ao nível de 5% de significância 

conforme o teste de comparação múltipla com correção de Bonferroni. 

 

 

Figura 4 - Frequência absoluta e relativa acumulada do número de respostas 
corretas das oito questões validadas. 

 

Em uma análise ampla de acertos por questão, a que obteve maior índice foi 

a de número 4 com 100%, essa abordava o manejo das três primeiras horas de 

atendimento em relação a reposição volêmica durante hipotensão na sepse. A 

segunda com maior assertividade foi a questão 6 com 94,4%, a qual avaliava o 
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conhecimento do residente sobre a conduta do pacote das 3 horas. Já em relação 

aos erros, as questões com os maiores índices foram as de número 5 e 10, com 

aproximadamente 70% de erro nas duas, onde a primeira analisava o 

reconhecimento de conceitos corretos sobre SRIS, sepse e choque séptico, e a 

segunda a identificação de sepse. (Figura 5) 

 

Figura 5 - Percentual de acertos e erros por questão 

 

 

Comparando os anos de residência com percentual de acerto por questão, 

os residentes do primeiro ano tiveram um maior desempenho nas questões 7, 9 e 

10, essas avaliavam a capacidade de reconhecimento de  SRIS, nenhum dos 

critérios, infecção sem disfunção, sepse e choque séptico, com percentual de 

61,11%, 61,11% e 38,88% respectivamente. Além disso, os residentes do segundo 

ano se destacaram na questão 5 (66,6%), enquanto os residentes do terceiro ano ou 

mais na questão 8 com 88,88%.  

Contudo, em relação as oito questões validadas, a média de respostas 

corretas conforme o ano de residência foi aproximadamente igual (4,64 acertos, 

correspondendo a 58% do total da prova), e apenas um residente, – médico do 

primeiro ano - respondeu todas as questões corretamente. Além disso, a distribuição 

da pontuação que se mostrou mais simétrica em relação a média foram a dos 

médicos do primeiro ano de residência, ou seja, as notas abaixo e acima da média 

desse grupo ocorreu em uma frequencia aproximada. Já a relação que se mostrou 

mais assimétrica foi a turma do terceiro ano de residência, sendo que a pontuação 
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mediana do grupo foi de 4 acertos. No terceiro ano de residencia, apenas um 

indivíduo acertou um número de questões acima do normal quando comparado aos 

demais residentes do mesmo ano (ver Figura 4). 

 

Figura 6 - Boxspot da distribuição do número de respostas corretas conforme 
o ano de residência 
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4. DISCUSSÃO 

 

Evidencia-se,com base nos dados coletados, que a maior parte dos 

residentes concluíram seus cursos de graduação em 2016 ou anos anteriores, dado 

importante, em vista que a nova classificação do ILAS é de 2017, portanto, grande 

parte dos erros durante a resolução das questões podem ser reflexo da 

desatualização desses médicos e, desta forma, não podemos inferir um déficit na 

formação acadêmica.  

Ademais, ao relacionar os anos de residência das  especialidades avaliadas 

com o número de acertos em cada questão, foi possivel concluir que o ano de 

residência e o ano de formação não influenciou no índice de acertos, o que não 

corroborou com a hipótese de que os anos de experiência médica auxiliariam na 

resolução das questões, principalmente nas que continham casos clínicos (questões 

de 7 a 10). Contudo, esses dados estão em  concordância com outro estudo 

realizado em 2016 por SOUSA-MUÑOZ, Rilva Lopes et al, em que ao comparar os 

acertos dos residente do primeiro, segundo e terceiro ano, não houve uma diferença 

significativa entre eles. 

Em relação ao reconhecimento de SRIS e sepse nessa pesquisa, houveram 

acertos em sua identificação respectivamente de 41,6% e 30,5%, o que contradiz 

um estudo realizado com 50 médicos na Universidade Federal da Santa catarina 

(UFSC) em 2004, o qual obteve 88% de acerto em SRIS e 74% em sepse 

(PIZZOLATTI, Marcos Longo et al, 2004). Essa divergência deve-se principalmente 

ao fato da atualização recente de definições e conceitos, e ainda, o segundo citado 

foi realizado com médicos especialistas em medicina de urgência. 

Sobre choque séptico, diferentemente do presente trabalho em que 55,5% 

dos médicos foram capazes de reconhecer os conceitos corretos, um estudo 

realizado em um hospital na Índia avaliando o conhecimento de 136 residentes de 

clínica médica e cirurgia sobre o consenso de choque séptico, apenas 32,4% deles 

acertaram os conceitos operaconais da síndrome. (SUNTORNLOHANAKUL, 

Onnicha, 2017) 

A respeito do total de acertos, esta pesquisa obteve um resultado de 

aproximadamente 59%, enquanto o estudo de Pizzolatti em 2004 teve 

aproximadamente 55% de acertos. Assim, verificamos índices não foram 

satisfatórios em ambos, contudo a comparação entre os estudos é dificultada pelos 
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diferentes tamanhos e tipo de amostras. Porém, no estudo SOUSA-MUÑOZ, Rilva 

Lopes et al em 2016, também possuiu resultados insatisfatórios pela análise de 

acertos totais, independente da atualização do protocolo, mostrando que os estudos 

de avaliação de conhecimento dessas disfunções geralmente cursam com baixos 

índices de acerto entre os médicos. 

Desta forma, há uma correlação direta entre a falta de conhecimento e o 

baixo percentual de acertos. Segundo almeida et al (2013), o reconhecimento das 

manifestações clínicas associadas ao quadro de sepse é fundamental para a 

classificação correta do paciente, além do mais, um estudo realizado no Brasil entre 

2005 e 2004 em uma Unidade de terapia intensiva mista, mostrou que o risco de 

mortalidade aumenta em 8,7 vezes para pacientes diagnosticados após 48 horas 

com disfunção orgânica. (MELECH, Cecilia Souza, 2016). 

Nesse contexto, no presente estudo, a especialidade de pediatria teve o 

menor índice de acerto global, apresentando percentagens muito baixas chegando a 

16,6% e 8,3% de acerto em algumas questões. A justificativa desses resultados se 

dá pelo fato dos parâmetros na pediatria para identificação de SRIS, sepse e choque 

séptico serem diferentes dos utilizados nos adultos, além disso, a equipe pediátrica 

foi a única que realmente foi monitorada durante a resolução do questionário, assim, 

sendo expostos a condições diferentes dos outros participantes, como tempo 

controlado e falta de oportunidade para consultas. Outro fator importante para ser 

destacado é a falta de questões com critérios específicos para pediatria no 

questionário aplicado.  

No índice de acertos, o primeiro lugar ficou com o grupo “outros“, seguido 

pela  clínica médica. Apesar desse resultado amostral, não há evidências 

estatísticas de que a população de médicos de “outras“ especialidades tenham mais 

conhecimento do que os de clínica médica, desta mesma forma que os de clínica 

médica tenham mais conhecimento que os de pediatria. Entretanto pode-se afirmar 

que existem evidências estatísticas de que os residentes do grupo “outros“ tenham 

maior conhecimento que os residentes de pediatria no tema abordado. 

A responsabilidade do médico e sua equipe em reconhecer precocemente 

essas disfunções é imensa, dada a vital importância para a morbimortalidade dos 

pacientes, assim todo médico, independente de sua especialidade, deveria saber 

identificar sinais e sintomas dessas disfunções. Desta mesma forma, as 6 primeiras 

horas após o diagnóstico são decisivas para um bom manejo do paciente, pois ao se 
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conduzir de forma adequada, a mortalidade pode ser reduzida em cerca de 

16%(Pennick e Machado, 2012).  Outro fator importante de salientar é que a cada 

hora de atraso na administração inicial de antibióticos, principalmente se o paciente 

apresenta-se hipotenso, há redução de até 7,6% em sua sobrevida (Anand Kumar, 

2006).  

Desta forma, o conhecimento dos pacotes de tratamento e suas aplicações 

são imprescindíveis, assim, se torna relevante exaltar os altos índices de acertos 

dos residentes das questões, 4 e 6, as quais abordavam o manejo das disfunções 

nas primeiras 3 horas e apresentaram respectivamente 100% e 94, 4% de repostas 

corretas. Já em outro estudo realizado em Curitiba, Paraná, no período de 2015 em 

unidades de urgências e de emergências de um hospital publico, verificou-se baixo 

percentual de acerto quanto à sequência correta de atendimento nas primeiras 6 

horas, o qual foi de 17,4% (MELECH, Cecilia Souza, 2016). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, com esse estudo, que o conhecimento dos médicos residentes 

dos novos critérios e definições foi regular, apesar de estar acima da média, com 

acertos totais de 59% do teste, demonstraram um restrito desempenho no 

reconhecimento de SRIS, infecção sem disfunção, sepse e choque séptico, uma vez 

que as questões com maiores índices de erros foram as que avaliavam essa correta 

identificação. Assim, pode-se inferir que isso sinaliza um desconhecimento das 

atualizações ocorridas em 2017, e não um desconhecimento, propriamente dito do 

assunto. 

Contudo, em relação a aplicação correta dos pacotes de até 3 horas de 

tratamento e manejo da paciente, os médicos avaliados apresentaram um bom 

conhecimento, obtendo nas questões que avaliavam esses parâmetros altos índices 

de acerto. Isso se deve, provavelmente, a poucas mudanças nos procedimentos e 

condutas dos pacotes. 

Tendo em vista a importância do correto diagnóstico e identificação da 

clínica dessas disfunções e da precoce instituição do tratamento, mais estudos 

sobre o assunto devem ser feitos, visando melhorar o preparo dos profissionais 

médicos, para assim haver um adequado atendimento dos pacientes, evitando os 

altos índices de morbimortalidade que são encontrados nas unidades hospitalares 

no Brasil.  
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Dados Demográficos 

 

Ano de formação:_________________ 

 

Especialidade:____________________ 

 

Ano de residência:________________ 

 

 Definições 

           A partir do protocolo do Instituto Latino Americano de Sepse de 2017 (ILAS), 

a respeito dos conceitos de SIRS (SRIS), sepse e choque séptico, responda as 

questões a seguir.  

 

1. Qual o conceito atual de Choque séptico? 

 

A) Sinais de SIRS (SRIS) + foco infeccioso definido. 

B) Hipotensão refratária a reposição volêmica com necessidade de drogas 

vasoativas + Infecção. 

C) SIRS (SRIS) + hipotensão não responsiva à volume. 

D) Hipotensão + foco infeccioso definido. 

 

2. Quais parâmetros devem ser avaliados na enfermaria preferencialmente 

para o reconhecimento precoce de sepse em adultos e crianças? 

 

A) FR, PA, Glasgow e Lactato. 

B) FC, FR, leucometria e Saturação O2. 

C) FC, PA, TEC e Glasgow. 
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D) PA, Saturação de O2, Lactato e TEC. 

 

3. De acordo com os parâmetros selecionados na questão anterior (questão 

02), dê os valores que definem o corte para reconhecimento rápido de 

sepse? (Obs: de acordo sua especialidade dê os valores de referência para 

adultos ou para crianças). 

Resposta: 

 

 

 

4. Qual a melhor solução para reposição volêmica inicial de uma paciente 

hipotenso com diagnóstico de sepse? 

A) Cristaloide. 

B) Coloide. 

C) Unidade de concentrado de hemácias. 

D) O melhor é iniciar drogas vasoativas, antes mesmo da reposição volêmica. 

 

5. Considere as seguintes definições e assinale a alternativa correta: 

 

A) Bacteremia: presença de bactérias, vírus, fungos ou outros patógenos no 

sangue. 

B) Sepse: infecção associada à disfunção orgânica independente de sinais de 

SIRS. 

C) Choque séptico: sepse associada com hipotensão. 

D) SIRS: é definida pela presença de no mínimo 2 fatores: frequência cardíaca > 

90 bpm, PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg, temperatura central > 38,3º C ou 

< 36ºC, frequência respiratória > 20 rpm, ou PaCO2 < 32 mmHg, leucócitos 

totais > 12.000/mm³; ou < 4.000/mm³. 

 (Questão adaptada da fonte: NC – UFPR Prova: Concurso para Técnico de 

Enfermagem Ano: 2009) 

 

6. Frente a um paciente com diagnóstico de sepse/choque séptico, qual seria 

a conduta inicial? (Pacote das primeiras 3h) 
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A) Antibioticoterapia na primeira hora, coleta de exames laboratoriais (lactato e 

hemocultura) e drogas vasoativas. 

B) Coleta de culturas (hemocultura, culturas específicas), coleta de exames 

laboratoriais (lactato, hemograma, gasometria), início precoce de antibiótico 

amplo espectro (primeira hora), reposição volêmica com cristaloide e avaliar 

necessidade de drogas vasoativas. 

C) Coleta de culturas, reposição volêmica e início de antibiótico via oral (VO). 

D) Reposição volêmica com coloides, coleta de culturas, avaliar necessidade de 

drogas vasoativas e administração de antibiótico endovenoso (EV). 

 

De acordo aos critérios atuais, responda as próximas 4 questões com: SIRS 

(SRIS), infecção sem disfunção, sepse, choque séptico ou nenhum. 

(Questão adaptada da fonte: Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Prova: 

Médico - Medicina de Urgência. Aplicada em 2015). 

 

7. Homem de 24 anos com história de queimaduras de 2º Grau em 40% da 

superfície corporal há 1 dia. PA: 100x60mmHg, FC: 140bpm, SatO2: 88%. 

Hemograma com 32.000 leucócitos e 21% de bastonetes.  

Resposta: 

 

8. Mulher de 45 anos com tosse produtiva e febre há 3 dias. PA: 120x80mmHg, 

FC: 88 bpm, SatO2: 97%, T: 38,6ºC, Hemograma com 24.000 leucócitos e 

15% de bastonetes. 

Resposta: 

 

9. Mulher de 40 anos com febre há 2 dias. Em tratamento de câncer de mama, 

foi submetida a um ciclo de quimioterapia há 10 dias. PA: 110x80mmHg, 

FC: 88bpm, SatO2: 94%. Hemograma com 670 leucócitos. 

Resposta: 

 

10. Mulher de 19 anos com quadro de disúria, febre e dor lombar há 6 dias. 

Apresenta-se confusa, PA: 70x30mmHg, FC: 120bpm, SatO2: 96%. 

Hemograma com 16.500 leucócitos e 12% de bastonetes. 

Resposta: 
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ANEXO 2 - RESPOSTAS PADRÃO PARA AS PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO 

 

Respostas: 

1. B) Hipotensão refratária a reposição volêmica com necessidade de drogas 

vasoativas + Infecção. 

 

2. A) FR, PA, Glasgow e lactato em adultos e FC, FR, leucometria e temperatura 

em crianças. 

 

3. Liste os valores utilizados pelo novo protocolo de rápido reconhecimento de 

sepse, de acordo com os parâmetros selecionados na questão anterior:   

 

A) FR: > 22 ipm. 

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

mmHg). Também será aceito PAS < 100 mmHg. 

C) ECG(Glasgow): rebaixamento do nível de consciência (ECG<15), agitação, 

delirium; 

D) Lactato:  Venoso: 4,5 - 19,8 mg/dL ou Arterial: 4,5 - 14,4 mg/dL; ou Venoso: 

0,5 – 2,2 mmol/L ou Arterial: 0,5 – 1,6 mmol/L 

 

Para pediatria:  

 

(fonte: ILAS. Protocolo Clínico Pediátrico 2016) 

 

4. A) Cristaloide. 
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5. B) Sepse: infecção associada à disfunção orgânica independente de sinais de 

SIRS. 

 

 

6. B) Coleta de culturas (hemocultura, culturas específicas), coleta de exames 

laboratoriais (lactato, hemograma, gasometria), início precoce de antibiótico 

amplo espectro (primeira hora), reposição volêmica com SF 0,9% com cerca 

de 30ml/kg e avaliar necessidade de drogas vasoativas. 

 

7. Resposta: SIRS (SRIS). 

 

8. Infecção sem disfunção. 

 

9. Resposta: Nenhum. 

 

10. Resposta: Sepse. 
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ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: “AVALIAÇÃO 
DO CONHECIMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DE UM HOSPITAL DE 
CURITIBA, PARANÁ, SOBRE SRIS, SEPSE E CHOQUE SÉPTICO, DE ACORDO 
COM A NOVA CLASSIFICAÇÃO DE 2017”. Tendo como responsáveis pela 
pesquisa as acadêmicas do sétimo período da Faculdade Evangélica do Paraná 
(FEPAR), Paula Pacheco Pereira e Thaís de Paula Pizzo, os médicos Dr. Gilberto 
Pascolat, Dr. João Otávio Zahdi e a Dra. Juliana Lekhmul. Precisamos de você para 
fazer parte dos participantes a serem avaliados no Hospital Evangélico do Paraná, a 
respeito de seu conhecimento no reconhecimento de sepse (conjunto de 
manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção) e afins 
(Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, infecção sem disfunção e choque 
séptico), principalmente em relação ao novo protocolo publicado pelo Instituto Latino 
Americano de Sepse (ILAS) em 2017. Você deve ser maior de 18 anos e estar 
fazendo parte do programa de residência do Hospital Evangélico de Curitiba. A 
importância dessa pesquisa baseia-se em que cerca de 65% dos pacientes com 
sepse nos hospitais brasileiros, tanto públicos quanto privados, morrem por 
consequência disso, enquanto no mundo morrem ao total 46% dos pacientes nessas 
condições, sendo que em instituições públicas brasileiras essa porcentagem se 
aproxima de 58% de mortes de pacientes com sepse. A causa potencial desses 
valores no Brasil é o provável desconhecimento dos profissionais de saúde, falhando 
na identificação precoce dos sintomas de sepse e choque séptico. O objetivo geral 
dessa pesquisa é avaliar o conhecimento dos médicos residentes de clínica médica, 
cirurgia geral, nefrologia, medicina intensiva, pediatria e neonatologia, a respeito de 
SRIS, sepse e choque séptico. O objetivo específico inclui avaliar se os médicos 
residentes têm conhecimento dos novos parâmetros instituídos a partir de 2017. 
Para isso, você, participante, está convidado a responder um questionário feito pelos 
pesquisadores, com 10 questões, dentre elas questões objetivas (“de marcar x”) e 
questões discursivas (“de escrever”), a respeito do seu próprio conhecimento sobre 
identificação e condutas em frente a casos de sepse, síndrome inflamatória 
sistêmica (SRIS), choque séptico e infecção sem disfunção. Para respondê-lo, serão 
necessários 15 a 20 minutos disponíveis. Não é recomendado o uso de materiais 
complementares, assim como aparelhos eletrônicos e conversas durante a 
resolução do questionário, para assim não atrapalhar o resultado final dessa 
pesquisa. O questionário deve ser aplicado ou pelos pesquisadores ou pelo(s) 
preceptor(es) do serviço o qual você faz parte. Fique tranquilo(a) ao responder, pois 
não serão expostos seus dados pessoais como: nome, idade, instituição de ensino, 
entre outros, assim como não será fornecido ao chefe do serviço o qual você faz 
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parte, portanto será mantido o anonimato. Apenas serão necessários o ano em que 
você está em sua residência, o serviço que faz parte no Hospital Universitário 
Evangélico de Curitiba (HUEC) e o ano de sua formação, apenas para controle dos 
pesquisadores. O risco que essa pesquisa pode ter é a exposição do serviço o qual 
tiver os menores índices de acerto, refletindo que este está em déficit de 
conhecimento em identificação de sepse, o que pode estar intimamente relacionado 
com índices de óbitos no Hospital a ser estudado. Portanto é recomendado 
responder as questões com atenção, mas se você, por acaso, não respondeu o 
questionário corretamente, não será exposto em nenhuma circunstância, e dessa 
forma não haverá nenhuma indenização, já que o risco que inclui você, participante, 
é desprezível. Os benefícios incluem em poder, com essa avaliação, encontrar, se 
presente, a causa das inúmeras mortes consequentes de sepse no país, qualificar 
os residentes do HUEC, o que tornará mais fácil encontrar soluções para diminuir os 
índices de sepse, choque séptico e mortes, como montar atualizações e simpósios 
para atualizar os profissionais da área da saúde a respeito desse tema. Se você, 
mesmo assim, decidir não responder esse questionário, avise o aplicador para não 
prejudicar a contabilização dos dados do serviço que você faz parte. É importante 
afirmar que não haverá nenhuma forma de reembolso de dinheiro, já que com a 
participação na pesquisa você não terá nenhum gasto.  
“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Sociedade Evangélica 
Beneficente de Curitiba. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 
dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 
éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do 
projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos 
direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da 
confidencialidade e da privacidade”. 
 
CEP/SEB – Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Sociedade 
Evangélica Beneficente de Curitiba 
Rua Padre Anchieta, nº 2770 – 3º andar Bairro: Bigorrilho Curitiba/PR –  
CEP: 80.730-000 
Fone: (41) 3240-5570 ; e-mail: comite.etica@fepar.edu.br 
 
Contato com os pesquisadores: 
Telefone: (41) 99682-1564  
E-mail: paula.pacheco.pereira.30@gmail.com 
Endereço: Rua Padre Anchieta, nº 2770 Bairro: Bigorrilho Curitiba/PR – Faculdade 
Evangélica do Paraná. 
 
Se você concorda em participar dessa pesquisa preencha os campos a baixo: 
Nome do Participante:____________________________________________ 
 
              ___________________________________________________ 
                                       (assinatura do participante) 
 
____________________________________________________    
                                      (assinatura do pesquisador) 
  

mailto:paula.pacheco.pereira.30@gmail.com
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SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CURITIBA - PR 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS MÉDICOS 
RESIDENTES DE UM HOSPITAL DE CURITIBA, PARANÁ, 
SOBRE SRIS, SEPSE E CHOQUE SÉPTICO, DE ACORDO 
COM A NOVA CLASSIFICAÇÃO DE 2017 

Pesquisador: Gilberto Pascolat 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 95924318.1.0000.0103 

Instituição Proponente: Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.834.385 
 

Apresentação do Projeto: 

Estudo descritivo com abordagem quantitativa e de corte transversal, 

realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, Paraná, que 

objetiva identificar o conhecimento de residentes sobre SRIS, sepse e 

choque séptico através da aplicação de um questionário, após a 

aprovação pelo Comitê de ética em pesquisa da Sociedade Evangélica de 

Curitiba. A amostra do estudo são os médicos residentes das seguintes 

especialidades: clinica médica, cirurgia geral, nefrologia, medicina 

intensiva e pediatria. O questionário a ser aplicado foi elaborado pelos 

autores do estudo e validado por um grupo de 3 médicos, composto por 

clínicos e intensivistas. Consiste em 10 questões entre elas, objetivas e 

discursivas, algumas contendo casos clínicos, e teve como bibliografia o 

novo protocolo do Instituto Latino Americano de Sepse, publicado no ano 

de 2017. 

A sepse, no Brasil, apresenta uma alta taxa de letalidade, 

aproximadamente de 65% (contra a mundial de 46%), sendo que em 
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instituições públicas essa porcentagem se aproxima de 58% e nas 

privadas de 34%³. A causa potencial das mortes por sepse é o provável 

desconhecimento dos profissionais de saúde, falhando na identificação 

precoce dos sintomas de sepse e choque séptico³, pois quando é 

realizada a conduta correta nas 

primeiras 6 horas, pode-se reduzir a mortalidade em até 16% dos casos . 

Assim, esse estudo faz-se necessário para identificar o déficit e tentar 

exaltar a necessidade de correção. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Avaliar o conhecimento dos médicos residentes de clínica médica, 

cirurgia geral, nefrologia, medicina intensiva e pediatria, a respeito de 

SRIS, sepse e choque séptico. 

Objetivo Secundário: 

a)Identificar se os médicos residentes têm conhecimento dos novos 

parâmetros instituídos a partir de 2017.b)Caracterizar se os residentes 

avaliados sabem diferenciar SRIS de sepse e de choque séptico.c)Avaliar 

se a experiência profissional e a especialidade médica interferem no 

conhecimento sobre o assunto. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os riscos durante a realização desse trabalho envolvem, para o 

participante, o constrangimento em relação a resolução do questionário, 

desta forma é dado a eles liberdade de escolha para abandonar a 

pesquisa, caso esses, assim, prefiram. Outro risco envolvido é a 

exposição de dados pessoais dos participantes, à vista disso, para o 

anonimato ser mantido, serão necessários apenas dados referentes a 

especialidade de residência médica dos integrantes do estudo e o ano de 

graduação para participar da pesquisa. 

Os benefícios dessa avaliação, incluem em poder identificar, se presente, 

a causa das inúmeras mortes consequentes de sepse no hospital 

avaliado, além disso qualificar os residentes do Hospital Universitário 

Evangélico de Curitiba, tornando mais fácil de solucionar a falha 

diagnóstica, e assim diminuir os índices de sepse, choque séptico e 
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mortes, montando palestras, workshops e simpósios para a atualização 

dos profissionais da área da saúde a respeito desse tema. 

 

 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Não há. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 

Adequados. 

Recomendações: 

Não há. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não foram encontrados óbices éticos, de acordo com as atribuições 

definidas na Resolução CNS nº 466 de 2012 e na Norma Operacional CNS nº 

001 de 2013, manifesto pela aprovação do projeto 

de pesquisa. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa da Sociedade 

Evangélica Beneficente de Curitiba, de acordo com as atribuições 

definidas na Resolução 466/12 CNS, manifesta-se pela aprovação do 

projeto conforme proposto para início da pesquisa. 

Solicitamos que sejam apresentados a este CEP, relatórios semestrais 

sobre o andamento da pesquisa, bem como informações relativas às 

modificações do protocolo, cancelamento, encerramento e destino dos 

conhecimentos obtidos. 

É dever do CEP acompanhar o desenvolvimento do projeto, por meio de 

relatórios semestrais dos pesquisadores e de outras estratégias de 

monitoramento, de acordo com o risco inerente à pesquisa. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1196344.pdf 

15/08/2018 
11:39:04 

 Aceito 

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 15/08/2018 
11:12:44 

Gilberto Pascolat Aceito 

Outros Questionario.pdf 10/08/2018 
11:54:24 

THAIS DE PAULA 
PIZZO 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

Preprojeto_versao_3.docx 10/08/2018 
11:53:56 

THAIS DE PAULA 
PIZZO 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

Preprojeto_versao_3.pdf 10/08/2018 
11:53:25 

THAIS DE PAULA 
PIZZO 

Aceito 

Outros livro_sepse_um_problema_de_saude_p 
ublica_cfm_ilas.pdf 

10/08/2018 
11:51:10 

THAIS DE PAULA 
PIZZO 

Aceito 

Outros protocolo_de_tratamento.pdf 10/08/2018 
11:50:45 

THAIS DE PAULA 
PIZZO 

Aceito 

Outros Sepsis_current_aspects_Abstract_in_En 
glish.pdf 

10/08/2018 
11:50:26 

THAIS DE PAULA 
PIZZO 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.pdf 10/08/2018 
11:45:56 

THAIS DE PAULA 
PIZZO 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 

AUTORIZACAOCHEFES.pdf 10/08/2018 
11:44:48 

THAIS DE PAULA 
PIZZO 

Aceito 

 

Infraestrutura AUTORIZACAOCHEFES.pdf 10/08/2018 
11:44:48 

THAIS DE PAULA 
PIZZO 

Aceito 

 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

CURITIBA, 21 de 

Agosto de 2018 

 

 

Assinado por: 
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ANA CRISTINA 

LIRA SOBRAL 

(Coordenador) 

 

 

 

 

 

 


