


SEPSE



Definição – Sepsis 3.0

• Sepse: disfunção orgânica ameaçadora à 

vida causada por uma resposta desregulada 

do hospedeir à infecção.

• Choque séptico: subgrupo de pacientes 

com sepse em que há anormalidade 

circulatórias, celulares e metabólicas 

profundas associadas à maior mortalide do 

que a sepse isoladamente.



Epidemiologia

• Incidência

• Mortalidade

• Custos



Incidência e gastos



Aumento da incidência

• Envelhecimento da população

• Tratamentos mais agressivos

• ↑ número de imunodeprimidos

Martin GS: N Engl J Med 2003;348:1546-1554.



Mortalidade
Comparação com outras doenças



Letalidade
Comparação com outros países



Fisiopatologia

Bactérias, fungos, parasitas e virus

Moléculas indutoras da resposta inflamatória (PAMPs)

Exemplos: LPS (gram -), LTA (gram +) 

Receptores na membrana

Exemplos: CD14, TLR4 (gram -), TLR2 (gram +)     



Receptores na membrana

Exemplos: CD14, TLR4 (gram -), TLR2 (gram +)     

Citoplasma = Ativação do NF-KB (fator de transcrição)

Núcleo =  transcrição e expressão de genes para a 

produção de citocinas pró-inflamatórias 





Resposta      

Inflamatória 

↑ Coagulação
Trombose

microcirculação

Isquemia & 

disfunção de

órgãos



.

Agentes Etiológicos

Gram (–) 62%; Gram (+) 47%; Fungos 19%

Gram (-) = E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella species

Gram (+) = Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae



Foco infeccioso

• Pulmão = mais 

comum

• Abdome

• Sistema genito-

urinário

• Meningite

• Endocardite

• Fasciíte necrotizante



Quadro Clínico

• SIRS

– Febre ou hipotermia; taquicardia; 

taquipneia

• Sinais e sintomas localizatórios

– A depender do foco infeccioso

• Sinais e sintomas de disfunção 

orgânica

– Alteração da consciência; hipotensão; 

má perfusão; oligúria; etc...



• Hemograma

• Marcadores 

inflamatórios

• Lactato

• Culturas

• Exames de 

imagem

Exames Complementares



Definições Antigas

• SIRS 
1) Temp > 38ºC  ou < 36ºC

2) FC > 90 bpm

3) FR > 20 ipm

4) Leuc > 12.000 ou < 4.000 ou Bastões > 10%

• SEPSE SIRS + evidência de infecção

• SEPSE GRAVE Sepse + disfunção de órgãos 
(alteração mental, insuficiência respiratória, oligúria)

• CHOQUE SÉPTICO Sepse grave + hipotensão 
arterial após reposição volêmica adequada



Novas definições

• SIRS

• Sepse grave







SOFA SCORE







Quick Sofa



qSOFA vs. SIRS no PS

JAMA. 2017;317(3):301-308

SIRS

Alta sensibilidade (≥ 90%)

Não faz diagnóstico de sepse

qSOFA

Marcador de gravidade

Não faz diagnóstico de sepse



TRATAMENTO 



TRATAMENTO 

1
• Manejo infeccioso

2
• Manejo hemodinâmico

3
• Manejo pós-ressuscitação



Culturas

2 pares de hemoculturas antes do início 

do antimicrobiano



Antimicrobianos

Antibióticos < 1 hora

• Amplo espectro

– Atentar para fatores de risco para infecções 

associadas a cuidados de saúde / multi-R

• Reavaliar esquema antimicrobiano em 72 

horas

– Após resultado de culturas



Antimicrobianos na 1ª hora



Reposição Volêmica

Reavaliar volemia / necessidade de novas 

expansões volêmicas

Cristalóides 30 mL/Kg

Isotônico balanceado (RL ou PL®)

PA ↓ ou lactato > 4 mMol/L



• 1ª escolha = Noradrenalina

• Meta de PAM inicial ➔ ≥ 65 mmHg

• Quando? ➔ Precoce (dentro da 1ª hora)

– Se hipotensão persistente após expansão 

volêmica

– Se hipotensão grave à chegada (PAM < 50 

mmHg com PAD < 40 mmHg)

• 2ª escolha = Vasopressina ou Adrenalina

Vasopressores



Inotrópicos

Dobutamina: se disfunção miocárdica

• Se houver evidências 

de disfunção 

miocárdica



Corticosteroides

Hidrocortisona para instabilidade 

hemodinâmica persistente

• Quando?

– Se hipotensão persistente a despeito de volume + 

vasopressores

• Dose: 200mg hidrocortisona em infusão 

contínua

• Por 7 dias



Cuidados pós-

ressuscitação

• Profilaxias (TEV, úlcera de estresse)

• VM protetora

• Minimizar uso de sedativos

• Controle glicêmico

• Nutrição enteral precoce

– Se perfusão adequada

• Diálise apenas quando indicado

– Preferência por diálise contínua se instabilidade 

hemodinâmica / se disponível



Bundles = Pacotes
Grupo de medidas que tomadas em conjunto  

apresentam melhor resultado  que quando adotadas 

individualmente 



3 horas

1. Expansão volêmica

– 30 mL/Kg de cristaloide isotônico

– Preferência por soluções balanceadas

2. Lactato

3. Hemoculturas

– 2 pares, antes do início do antimicrobiano

4. Antimicrobianos em 1 hora

– De “amplo” espectro



6 horas
hipotensão persistente ou lactato inicial > 4 mmol/L

1. Lactato (2ª coleta)

2. Vasopressor

– Para atingir PAM > 65 mmHg

3. Reavaliação volemia / perfusão

– Avaliação clínica OU

– 2 de 4 itens:

• PVC; SvcO2; USG POC; PLR ou desafio 

hídrico



“Novo” bundle de 1 hora

1. Coleta do lactato
– Repetir se 1º estiver elevado (> 2 mmol/L)

2. Coletar hemoculturas
– Antes do início do antimicrobiano

3. Antimicrobiano de amplo espectro

4. Expansão volêmica rápida
– Se hipotensão ou lactato ≥ 4 mmol/L

5. Iniciar vasopressores
– Se hipotensão, para atingir PAM ≥ 65 mmHg



Abordagem 
multidisciplinar




