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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A sepse caracteriza-se pela ocorrência de infecções
graves, que podem ser generalizadas e causar morte. Apesar de sua importância, existem
poucos dados epidemiológicos e demográficos sobre a sepse em países de baixa e média
renda, como o Brasil. Este estudo buscou descrever os casos de pacientes que
apresentaram sepse em um hospital do norte do Estado do Rio Grande do Sul, no ano de
2018. MÉTODO: Estudo descritivo, com base em dados secundários provenientes dos
prontuários de todos os pacientes adultos que tiveram sepse entre janeiro e dezembro de
2018, avaliando o sexo, idade, cor da pele, foco primário da infecção, comorbidades
prévias, tipo de microrganismo, tipo de internação e desfecho. RESULTADOS: No
geral, a sepse não esteve relacionada com o sexo do paciente. Na média, os pacientes
acometidos por sepse têm em torno de 65 anos. Os focos primários da infecção mais
comuns foram o pulmão, o trato urinário e o abdome, respectivamente. Observou-se uma
maior prevalência de infecção bacteriana, apresentando distribuição semelhante de entre
gram-positivas e gram-negativas. Aproximadamente, 85% dos pacientes que
desenvolveram sepse apresentavam pelo menos uma comorbidade prévia (e.g.,
hipertensão, diabete melito, entre outras). Quase 60% dos pacientes foram a óbito, sendo
que a mortalidade foi significativamente superior em pacientes que desenvolveram a
forma mais grave da doença (choque séptico) CONCLUSÃO: Espera-se que os
resultados deste estudo possam contribuir para o desenvolvimento de estratégias para um
melhor manejo do paciente e, ainda, para o controle e prevenção da sepse.
Key-Words: Sepsis. Septic chock. Medical records. Comorbities. Bacterial infection.
Hospitalization.
Palavras-chave: Sepse. Choque séptico. Prontuários. Comorbidades. Infecção
bacteriana. Hospitalização

INTRODUÇÃO

A sepse é considerada um importante problema de saúde pública que, afeta
milhões de pessoas em todo mundo todos os anos (1). Caracteriza-se por sinais de
inflamação que ocorrem em tecidos na presença de infecção sendo, portanto, o termo
usado para se referir a pacientes com infecções graves (2,3). Entender o processo
envolvido na sepse tem implicações importantes tanto para a prática clínica quanto para
as políticas regional e nacional de saúde (4).
Apesar dos avanços no estudo da sua patogênese, diagnóstico e tratamento, a
incidência e mortalidade da sepse tem crescido nas últimas décadas (5). Fleischmann et
al. (2015) estimam que ocorram cerca 31,5 milhões de casos de sepse por ano, resultando
em 5,3 milhões de mortes. De acordo com Levy et al. (2012) a mortalidade por sepse
difere entre os continentes, países e regiões, com dados que variam desde 22% até 76%.
No Brasil, o número de casos por sepse não é conhecido e, as estimativas sugerem
que existam, aproximadamente, 600 mil casos novos a cada ano, os quais são
responsáveis por cerca de 250 mil atestados de óbitos emitidos, e, por um gasto de US$
9,6 mil com cada paciente internado (8). Kauss et al. (2010) demonstraram, ainda, que a
incidência e a mortalidade por sepse em brasileiros internados em UTI são as maiores do
mundo. Levy et al. (2012) destacaram também que, a diferença na mortalidade observada
entre os países está relacionada com os padrões regionais de saúde e acesso aos cuidados.
Adicionalmente, Martin (2012) apontou-se que outros fatores, como a idade, a
raça/etnia e o gênero estão envolvidos no risco do desenvolvimento de sepse. Além disso,
as doenças imunodepressoras (11), o tipo de microrganismo associado à infecção (12) e
o órgão inicialmente afetado também podem estar relacionados (5).

Apesar dos avanços científicos, as estimativas da prevalência de sepse e suas
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epidemiológicas em países de baixa e média renda, como o Brasil (ADHIKARI et al.,
2010; OPAS, 2013). O presente estudo visa, portanto, elucidar os casos de sepse e suas
características, em um hospital da região norte do Rio Grande do Sul. Acredita-se que os
dados obtidos possam contribuir para traçar estratégias de controle e prevenção da sepse
bem como oferecer, futuramente, um melhor manejo ao paciente, incluindo o diagnóstico
precoce e tratamento adequado.

METODOLOGIA
O presente estudo avaliou os casos de pacientes acometidos por sepse em um
hospital do norte do Estado do Rio Grande do Sul, no período de Janeiro de 2018 à
Dezembro de 2018, utilizando uma abordagem mista (retrospectivo e prospectivo).
A pesquisa foi baseada em dados secundários provenientes dos prontuários
médicos dos pacientes, os quais foram disponibilizados pelo Hospital. As informações
dos prontuários foram acessadas in loco e transcritas em uma planilha de Excel,
considerando as seguintes variáveis: sexo, idade, cor da pele, foco primário da infecção,
comorbidades prévias, tipo de atendimento (SUS vs. convênio/particular), tipo de
microrganismo responsável pela infecção, tipo de internação (clínica vs. cirúrgica) e
desfecho (cura vs. óbito). Os pacientes foram identificados por um código numérico,
garantindo o anonimato dos mesmos.
Foram incluídos na amostra todos os pacientes internados entre Janeiro de 2018 e
Dezembro de 2018 em um hospital do norte do Estado do Rio Grande do Sul
diagnosticados com sepse, sendo excluídos os pacientes com idade inferior a 20 anos. A
faixa etária estabelecida para o estudo considerou o conceito de adulto do Ministério da

Saúde (14). O presente projeto obteve aprovação da Comissão Científica do Hospital e
do Comitê de Ética em Pesquisa da IMED, sob protocolo nº 2.808.254.
Os dados foram apresentados como frequência e/ou porcentagem, como indicado
na legenda das tabelas, ou ainda como prevalência e intervalo de confiança. O teste chi
quadrado foi utilizado para avaliar a associação entre foco da infecção vs. idade, vs. sexo,
vs. cor da pele, vs. tipo de atendimento, vs. tipo de microrganismo, vs. tipo de internação,
vs. clínica e vs. desfecho e também para associação entre desfecho vs. clínica, vs. idade
e vs. sexo. As análises foram realizadas utilizando o software estatístico Stata15
(StataCorp LLC). Um nível de significância estatística de α = 0,05 e p <0,05 foi aplicado
em todos os testes.

RESULTADOS
O presente estudo avaliou pacientes adultos diagnosticados com sepse em um
hospital do norte do estado do Rio Grande do Sul, de janeiro a dezembro de 2018. Foram
identificados 182 pacientes, com média de idade de 65,4  15,4 anos.
A Tabela 1 apresenta a descrição da amostra. Aproximadamente 70% dos
pacientes têm idade igual ou superior a 60 anos. Mais de 90% dos pacientes são de cor
branca e a maior parte dos pacientes foi internada através do Sistema Único de Saúde
(SUS). Além disso, a maioria dos pacientes foi internada por motivos clínicos, tendo o
trato pulmonar como foco primário da infecção. Ainda, em mais de 75% dos casos, o
paciente desenvolveu sepse (vs. choque séptico) e, em quase 60% dos casos, foi a óbito.
A Tabela 2 apresenta a distribuição da frequência do foco primário da infecção
segundo as diferentes categorias das variáveis. O teste de Qui-quadrado foi utilizado para
avaliar a associação do foco com as variáveis. O presente estudo observou uma tendência
de crescimento dos casos com foco pulmonar com o aumento da idade. Destaca-se, ainda,

um maior número de casos com foco abdominal na faixa etária entre 20 e 39 anos. Além
disso, a maior parte dos pacientes que tiveram os tratos pulmonar e urinário como foco
da infecção foram internados por motivos clínicos, enquanto a maioria com foco
abdominal teve a internação motivada por intervenção cirúrgica (p<0,001).
A Tabela 3 apresenta a distribuição de pacientes que foram a óbito, de acordo com
as diferentes categorias de variáveis. Foi usado o teste de qui-quadrado para testar
potenciais associações. Foi demonstrado que a maioria dos pacientes que foi a óbito foi
acometida por choque séptico (vs. sepse) (p<0,001), tinha uma ou mais comorbidades
prévias (p=0,05) e tinha 60 anos de idade ou mais (p<0,05).

DISCUSSÃO
Este estudo avaliou os casos de sepse em adultos, de um hospital do norte do
estado do Rio Grande do Sul, no ano 2018. Foram diagnosticados 182 pacientes, com
média de idade de, aproximadamente, 65 anos. Resultados similares foram encontrados
por Zanon et al. (2008), que avaliaram os casos de sepse em Passo Fundo/RS, nos anos
de 2005 e 2006, e observaram uma idade média de 61 anos. Essa faixa etária média
também é semelhante com aquela descrita em um estudo realizado entre 1979 e 2000, nos
Estados Unidos (MARTIN et al., 2003).
Em relação ao sexo dos pacientes, observou-se um equilíbrio entre homens e
mulheres, com um número ligeiramente maior de mulheres (51,1%). Em um estudo norteamericano, no entanto, a incidência de sepse se mostrou 1,28 vezes maior em homens do
que em mulheres (16). Outras pesquisas, realizados em países europeus e asiáticos,
confirmam maior incidência em homens, com dados variando entre 55% a 65% dos casos.
No Brasil e no sul do país, estudos apontam, igualmente, uma maior prevalência de sepse
em homens, de aproximadamente 55% (KAUSS et al., 2010; KOURY; LACERDA;

NETO, 2006; SALES JÚNIOR et al., 2006). Acredita-se que essa diferença possa ter
relação com o número de mulheres vivendo no estado do Rio Grande do Sul e na cidade
estudada, que corresponde a cerca de 51%, segundo o último censo demográfico realizado
em 2010 (21).
No que se refere a cor da pele, a grande maioria dos pacientes estudados era de
cor branca (91,7%), seguido pelos pacientes de cor parda (7,7%) Nenhum dos pacientes
foi classificado como negro. Diferentemente, estudos realizados por Martin et al. (2003)
e Barnato et al. (2008), demonstraram que brancos apresentam um risco
aproximadamente duas vezes menor de desenvolver sepse, quando comparados aos
negros. Além disso, negros tiveram a maior taxa de sepse, a idade mais jovem de início e
a maior mortalidade. É importante ressaltar, no entanto, que os resultados observados no
presente estudo, possivelmente, não refletem um maior risco de desenvolvimento de
sepse por indivíduos brancos, mas sim às características étnicas da população do estado
do Rio Grande do Sul, na sua maioria branca (81%), conforme demonstrada pelo senso
de 2010 (21).
Nosso estudo avaliou, ainda, o foco primário da infecção, sendo que os mais
comuns foram o pulmão, o trato urinário e o abdome, sucessivamente. Esses dados que
vão ao encontro da Conferência Internacional realizada sobre sepse em 2005 e demais
estudos (CALANDRA; COHEN, 2005; KAUSS et al., 2010; PARK et al., 2012). Além
disso, o pulmão é identificado como o primeiro sítio de infecção em pesquisas realizadas,
anteriormente, nos Estados Unidos, Canadá, Tailândia, Arábia Saudita, diversas cidades
da Europa e em estudo multicêntrico global (2,7,12,25). Entretanto, nossos resultados
diferem de estudos brasileiros, quando avaliado o segundo foco mais comum de infecção,
sendo observado nessas pesquisas o abdome na segunda posição (20,26). Essa diferença
pode ser justificada por diferenças demográficas da população estudada, em especial a

idade, e também por comorbidades prévias eventualmente apresentadas pelos pacientes.
Outros focos encontrados no presente estudo, como órgãos de origem da infecção,
incluem a pele, o sistema sanguíneo e partes moles.
Foi verificada, também, a presença de comorbidades prévias nos pacientes que
desenvolveram sepse. Observou-se, então, que aproximadamente 85% dos pacientes
apresentava pelo menos uma comorbidade, dado expressivamente maior que o
encontrado por Brun-Buisson et al. (2004), na França (~ 54%). Todavia, há que se
destacar as diferenças da população francesa estudada no que tange ao sexo (maioria
masculina) e às comorbidades, que em sua maioria estavam relacionadas à problemas
imunodepressivos e ao câncer. Nossos resultados corroboram, entretanto, com outros
estudos na Polônia, entre 1997 e 2010, e na Coréia do Sul, entre 2007 e 2009 (71 a 85%)
(CZUPRYNA et. al, 2013; PARK et al., 2012).
As comorbidades mais prevalentes na população estudada foram a hipertensão e
o diabetes melito. A hipertensão arterial sistêmica mostrou-se presente em mais de 60%
dos casos de sepse, sendo que um importante número de pacientes também apresentava
insuficiência cardíaca e outros eventos cardiovasculares. Já o diabetes melito foi
observado em 24% dos pacientes acometidos por sepse, estando em consonância com os
dados apresentados pelo estudo brasileiro de Beale et al. (2009). Além disso, esses
resultados estão de acordo com estudos realizados em regiões desenvolvidos, como
Estados Unidos e Europa, em que as mesmas comorbidades foram descritas (7).
O presente estudo também avaliou o tipo de atendimento prestado aos pacientes
(SUS vs. Convênio/Particular). Foi demonstrado que quase 80% da população estudada
foi atendida por meio do SUS. Esse dado é bastante relevante, pois pode refletir a situação
socioeconômica dos pacientes, em especial dos usuários do SUS. Embora não tenham
sido encontradas análises semelhantes na literatura, estudos prévios já identificaram que

a maior parte da população que utiliza o SUS apresenta baixa renda (29). Além disso,
estudos demonstram que a condição socioeconômica de uma população está diretamente
relacionada com a saúde da mesma(30). Todavia, vale ressaltar que este estudo não
identificou uma diferença estatisticamente significativa entre o tipo de atendimento (SUS
vs. convênio/particular) e o desfecho (cura vs. óbito).
Avaliou-se ainda, o tipo de microrganismo responsável pela infecção. Na maioria
dos casos (54,1%), o agente infeccioso foi identificado. No entanto, numa parcela
importante dos pacientes (45,9%) esse diagnóstico não foi possível. Dados da literatura
também demonstram percentuais elevados, variando entre 30 e 70% (BRUN-BUISSON
et

al.,

2004;

CARVALHO;

TROTTA,

2003;

KHWANNIMIT;

BHURAYANONTACHAI, 2009; KOURY; LACERDA; NETO, 2006; CZUPRYNA et
al., 2013; QUENOT et al., 2013). Acredita-se que esse fato pode ser atribuído, entre
outros fatores, à falha nos métodos de cultivo ou episódio de sepse sem bacteremia
(CARVALHO; TROTTA, 2003). Dentre os microrganismos isolados, observou-se igual
prevalência de bactérias gram-positivas e gram-negativas (25,4%), diferentemente, de
alguns estudos que encontraram predominância de bactérias gram-negativas (BEALE et
al., 2009; KHWANNIMIT; BHURAYANONTACHAI, 2009; KOURY; LACERDA;
NETO, 2006; LELIGDOWICZ et al., 2014; MAYR; YENDE; ANGUS, 2014; PARK et
al., 2012; QUENOT et al., 2013). Ainda, cerca de 3% dos pacientes avaliados
apresentaram infecção causada por fungos, um percentual considerado baixo e que está
de acordo com Zanon et al. (2008), os quais encontraram uma ocorrência de sepse fúngica
em 5% dos casos.
Foi estudado, ainda, o tipo de internação dos pacientes acometidos por sepse: se
uma condição clínica ou cirúrgica ocasionou a sua internação. Assim, verificou-se que a
maior parte dos pacientes foi internada por causas clínicas (73,9%), sendo que resultados

semelhantes foram demonstrados por outros estudos brasileiros (19,37). Adicionalmente,
avaliou-se a condição clínica dos pacientes que desenvolveram sepse, classificando-a
como sepse e choque séptico, de acordo com a sua gravidade. Na maioria dos casos
(75,7%) os indivíduos desenvolveram sepse. Esses dados estão de acordo com Farias et
al. (2013) e Koury, Lacerda e Barros Neto (2006), que encontraram porcentagens entre
58% e 76%. Acredita-se que a maior prevalência de sepse deva-se, possivelmente, ao
diagnóstico ser realizado cada vez mais precocemente, evitando a ocorrência da forma
mais grave da doença (choque séptico) (CARVALHO; TROTTA, 2003).
Além disso, podemos destacar, também, os resultados obtidos quando analisado o
desfecho cura vs. óbito, nos pacientes acometidos por sepse. Os presentes dados refletem
uma mortalidade ainda alta em um centro de saúde terciário da região norte do Rio Grande
do Sul, uma vez que mais da metade dos pacientes evoluíram para o óbito (57,9%).
Todavia, esses números são menores dos que os encontrados por Zanon et al. (2008)
(aproximadamente 64%), na mesma cidade. Esses dados parecem evidenciar uma
importante evolução/melhoria do manejo da sepse ao longo dessa década, na região.
Entretanto, os números apresentados pelo nosso estudo ainda são mais elevados quando
comparados a pesquisas realizadas no Recife (Brasil), e em países desenvolvidos
(Espanha e França), que apontam uma

mortalidade em torno de 43% (KOURY;

LACERDA; NETO, 2006; BOUZA et al., 2014; QUENOT et al., 2013). Em
conformidade com Sales Júnior et al. (2006), estes resultados demonstram que a sepse
ainda se encontra como um grande obstáculo a ser vencido nos serviços hospitalares da
região.
Ademais, o presente estudo avaliou a distribuição da frequência do foco primário
da infecção segundo as variáveis: idade, sexo, cor da pele, tipo de atendimento, tipo de
microrganismo, tipo de internação, clínica e desfecho. Nesse contexto, observou-se um

maior número de pacientes com foco abdominal na faixa etária entre 20 e 39 anos, e um
crescimento dos casos com foco pulmonar, proporcional ao aumento da idade. Esses
dados correlacionam-se com as ocorrências clínicas mais prevalentes em cada faixa
etária, o que, possivelmente justifica nossos resultados. A literatura aponta evidências de
que doenças envolvendo o abdome são mais frequentes em adultos jovens, enquanto que
doenças pulmonares são mais comuns em idosos. Por exemplo, Oliveira et al. (2008)
fizeram uma análise de 300 casos de apendicectomia e descobriram que mais de 70% dos
pacientes tinham até 39 anos de idade. Por outro lado, Zimmerman et al. (2004) avaliaram
pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica, e encontraram pacientes com
idade média de 62 anos. De forma similar, Damasceno et al. (2006) fizeram um estudo
com 390 pacientes que necessitaram de ventilação mecânica, e encontraram idade média
de 60 anos.
A respeito do sexo dos pacientes, embora em nosso estudo tenha predominado o
sexo feminino, essa diferença foi muito estreita e, logo, não foram identificadas
associações estatisticamente significativas entre o sexo e o órgão de origem da infecção.
Esses dados diferem daqueles demonstrados por Park et al. (2012), em houve um número
significativamente maior de pacientes do sexo masculino nos seguintes locais de início
da infecção: sistema renal, sistema respiratório, sistema hepático e sistema metabólico.
No entanto, esses pesquisadores identificaram um maior número de pacientes homens
acometidos por sepse, o que, possivelmente, justifica a diferença observada em nosso
estudo.
Além disso, quando analisada a associação entre a cor da pele vs. foco primário
da infecção, não houve diferenças significativas. No entanto, vale lembrar que a grande
maioria da população do estudo era de cor branca, acompanhando a distribuição da
população geral do estado, o que dificulta essa avaliação.

Também não foram evidenciadas diferenças significativas quando comparado o
foco primário da infecção com o tipo de atendimento do paciente. Dessa forma, a
assistência pública ou privada e, indiretamente, a condição socioeconômica do paciente,
embora sugiram uma maior propensão ao desenvolvimento de sepse, não parecem
influenciar no foco de origem da infeção. Além disso, não foram encontradas analises
semelhantes na literatura, que possibilitassem maior compreensão desses dados. Em
relação ao microrganismo causador da sepse, também não se observou diferenças
estatísticas, quando comparado ao órgão de origem da infeção. No entanto, verifica-se
uma maior porcentagem de casos de infecção por bactérias gram-negativas, quando
avalia-se o trato urinário como foco primário da sepse. Esse dado, certamente, reflete a
colonização e processos infecciosos, habitualmente ocasionados por bactérias gramnegativas, desse trato (43).
Quando comparado o foco primário da infecção com o tipo de internação (clínica
ou cirúrgica) observou-se uma diferença significativa, evidenciando um maior número de
casos de internação clínica no foco pulmonar e urinário, enquanto que no foco abdominal,
observou-se maior internação cirúrgica. Esses resultados já eram esperados, uma que vez
refletem as especificidades das manifestações clínicas de cada foco (e.g., abdome apendicite vs. pulmão - pneumonia) (44,45).
Além disso, não houve diferença significativa nas análises que compararam o foco
primário da infecção vs. clínica (sepse ou choque séptico), nem vs. desfecho (cura ou
óbito). Pode ser observada, no entanto, uma maior tendência à sepse e cura no foco
urinário, e à choque séptico e óbito no foco pulmonar. Dessa forma, possivelmente, uma
população de estudo maior demonstraria uma diferença significativa.
Por fim, o presente estudo avaliou, ainda, a associação entre o desfecho óbito e as
variáveis: clínica, comorbidades prévias e idade dos pacientes. Foi observada uma maior

prevalência, estatisticamente significativa, de óbito (79,5%) em pacientes que
desenvolveram choque séptico. Resultados similares foram encontrados por Park et al.
(2012), os quais verificaram que pacientes com choque séptico tiveram uma taxa de
mortalidade superior aos diagnosticados com sepse. Carvalho et al. (2010) também
mostraram que a mortalidade em casos de choque séptico é mais de três vezes maior do
que em casos de sepse.
Ademais, foi demonstrado que, a presença de alguma comorbidade prévia está
associada a um maior risco de óbito relacionado à sepse (61%). Dados semelhantes foram
encontrados por Bouza et al. (2014), que apontaram que a presença de doenças crônicas
associadas foi capaz de dobrar o risco de óbito por sepse. Da mesma maneira, Sales Júnior
et al. (2006) descobriram que a mortalidade relacionou-se com o número de
comorbidades, aproximando-se de 60% em pacientes portadores de doenças associadas.
Além disso, verificou-se um crescimento, estatisticamente significativo, do risco
de óbito com o aumento da idade. Além disso, foi observado que a taxa de mortalidade
por sepse também varia com a idade, sendo nula em pacientes de 20 anos e de
aproximadamente de 80% em pacientes com mais de 80 anos (17).

CONCLUSÃO
Este estudo investigou 182 casos de sepse em um hospital do norte do estado do
Rio Grande do Sul durante o ano de 2018. Os resultados mostram que, neste hospital, os
casos de sepse não estiveram relacionados com o sexo do paciente, e que, na média, os
pacientes acometidos por sepse têm em torno de 65 anos. Os focos primários da infecção
mais comuns foram o pulmão, o trato urinário e o abdome, respectivamente, prevalecendo
o foco pulmonar em pacientes a partir dos 40 anos e o foco abdominal na faixa etária

entre 20 e 39 anos. Além disso, quando foi possível identificar o microrganismo
responsável pela infecção, observou-se uma maior prevalência de infecção bacteriana,
apresentando distribuição semelhante de entre gram-positivas e gram-negativas. Nossos
dados demonstraram ainda que, aproximadamente, 85% dos pacientes que
desenvolveram sepse apresentavam pelo menos uma comorbidade prévia (e.g.,
hipertensão, diabete melito, entre outras). Ademais, quase 60% dos pacientes foram a
óbito, sendo que a mortalidade foi significativamente superior em pacientes que
desenvolveram a forma mais grave da doença (choque séptico), que apresentavam uma
ou mais comorbidade prévia e/ou tinha 60 anos ou mais. Espera-se que os resultados deste
estudo possam contribuir para o desenvolvimento de estratégias para um melhor manejo
do paciente e, ainda, para o controle e prevenção da sepse.
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Variável

N

Idade

182

%

20 – 39

14

7,7

40 – 59

45

24,7

>60

123

67,6

Sexo

182

Masculino

89

48,9

Feminino

93

51,1

Cor da pele

180*

Branca

165

91,7

Não branca

15

8,3

Foco Primário

181*

Pulmonar

101

55,8

Urinário

26

14,4

Abdome

25

13,8

Outros

30

16,0

Comorbidades

182

Nenhuma comorbidade

27

14,84

Uma comorbidade ou mais

155

85,16

Tipo de atendimento
Convenio/particular

180*
39

21,7

Variável
SUS
Tipo de microrganismo

N

%

141

78,3

181*

Bactéria gram-positiva

46

25,4

Bactéria gram-negativa

46

25,4

Fungo

6

3,3

Não identificado

83

45,9

Tipo de Internação

180*

Clínica

133

73,9

Cirúrgica

47

26,1

Clínica

181*

Sepse

137

75,7

Choque séptico

44

24,3

Desfecho

171*

Óbito

99

57,9

Cura

72

42,1

Tabela 1. Descrição da amostra (n=182) de indivíduos com 20 anos ou mais
diagnosticados com sepse (2018).
Nota: Dados apresentados como frequência e porcentagem. *Perda máxima de 6%.

Variável

Distribuição de frequência do foco primário (%)
Pulmonar

Urinário

Abdome

Outros

0,024*

Idade
20-39 anos

28,6

14,3

42,9

14,3

40-59 anos

51,1

13,3

13,3

22,2

>60 anos

60,2

14,6

10,6

14,6
0,743**

Sexo
Masculino

58,4

14,6

13,5

13,5

Feminino

52,7

14,9

14,0

18,2
0,880**

Cor da pele
Branca

55,8

13,9

13,9

16,4

Não branca

46,7

20,0

13,3

20,0
0,313**

Tipo de atendimento
Convenio/particular
SUS

43,6

17,9

15,4

23,1

59,6

12,8

13,5

14,2
0,602**

Tipo de microrganismo
Bactéria gram-positiva 56,5

10,9

15,2

17,4

Bactéria gram-negativa 54,3

17,4

19,6

8,7

Fungo

50.0

33,3

0,0

16,7

Não identificado

55,5

13,2

10,8

20,5

Tipo de Internação

Valor-p

<0,001

Variável

Distribuição de frequência do foco primário (%)
Pulmonar

Urinário

Abdome

Outros

Clínica

61,6

18,8

8,3

11,3

Cirúrgica

36,2

2,1

29,8

31,9

Valor-p

0,385

Clínica
Sepse

53,3

16,1

14,6

16,1

Choque séptico

63,3

6,8

11,4

18,2
0,375**

Desfecho
Óbito

59,6

11,1

14,1

15,1

Cura

48,6

19,4

13,9

18,1

Tabela 2. Distribuição de frequência da localização do foco primário da sepse segundo
categorias das diferentes variáveis (2018).
Nota: Dados apresentados como porcentagem. * Teste Qui-quadrado de tendência; ** Teste Qui-quadrado
de heterogeneidade

Variável

Prevalência (IC95%)

Valor p
0,001*

Clínica
Sepse

50,4 (41,7; 59,0)

Choque séptico

79,5 (65,0; 89,0)
0,05*

Comorbidades
Nenhuma comorbidade

40,0 (22,9; 59,9)

Uma comorbidade ou mais

61,0 (52,8; 68,6)
0,049*

Idade
20-39

30,8 (11,9; 59,2)

40-59

51,2 (36,2; 66,0)

>60

63,2 (54,1; 71,5)

Tabela 3. Distribuição de óbito em pacientes com sepse (2018).
Nota: Dados apresentados como prevalência com intervalo de confiança de 95%. *Teste Qui-quadrado de
heterogeneidade.

