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RESUMO 

Sepse é uma síndrome causada pela resposta inflamatória sistêmica descontrolada 

originada por foco infeccioso caracterizada por manifestações clínicas que podem determinar 

disfunção orgânica ou morte. Apesar de avanços nos estudos sobre mecanismos 

fisiopatológicos e do desenvolvimento de estratégias de manejo, as taxas de mortalidade 

ainda permanecem inaceitavelmente altas pelo frequente diagnóstico tardio. Entretanto, a 

rápida identificação e a promoção de terapêutica adequada trazem resultados favoráveis e 

bom prognóstico. É fundamental que o enfermeiro tenha conhecimento para identificar 

precocemente e direcionar o tratamento adequado. O objetivo deste estudo é avaliar o 

conhecimento de enfermeiros que atuam em unidades de internação e pronto socorro sobre 

identificação precoce da sepse e choque séptico. Estudo descritivo e transversal realizado 

em Hospital de ensino com 47 enfermeiros entre julho a agosto de 2017. O presente estudo 

demonstra o quão os enfermeiros desconhecem o fenômeno para promover o cuidado ao 

paciente em sepse. 

Descritores: Sepse; Enfermagem; Conhecimento. 
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ARTIGO 

1. INTRODUÇÃO 

 

A sepse é uma síndrome complexa causada pela resposta inflamatória sistêmica 

descontrolada do indivíduo, originada por foco infeccioso, caracterizada por múltiplas 

manifestações clínicas que podem determinar disfunção orgânica ou morte(1-3).  

Segundo a classificação do agravo, pode ser classificada em sepse que é uma 

disfunção orgânica potencialmente fatal causada por resposta imune desregulada a 

uma infecção e em choque séptico, que se trata de sepse acompanhada por 

importantes anormalidades circulatórias, celulares e metabólicas capazes de elevar a 

mortalidade(3). 

A sepse tem ganhado crescente destaque no cenário mundial e é considerada 

uma das doenças mais fatais, acometendo aproximadamente 20 a 30 milhões de 

pessoas por ano. No Brasil, foram registrados 32.694 casos em 10 anos, segundo o 

Instituto Latino-Americano de Sepse(4).   

Apesar de diversos avanços e estudos sobre os mecanismos fisiopatológicos da 

sepse, e do desenvolvimento de estratégias de manejo e intervenção (Bundles), as 

taxas de mortalidade ainda permanecem inaceitavelmente altas(1,5-7). 

Entretanto, a sepse é, frequentemente, diagnosticada de forma tardia, por 

diversos motivos como falta de conhecimento dos profissionais na identificação de 

sinais e sintomas, generalidade dos exames laboratoriais e culturas cujos resultados 

não são imediatos, portanto, posterga-se o início do tratamento, sendo que este ainda 

é inespecífico ao agente etiológico em questão. Como consequência, há uma grande 

barreira para a conclusão do diagnóstico de sepse(5,8). Freitas e cols. (2008) 

identificaram a relação do tempo entre o primeiro registro de disfunção orgânica e o 

diagnóstico de sepse com a mortalidade associada à sepse(9). O risco de óbito foi de 

8,7 vezes maior para os pacientes identificados após 48 horas de disfunção orgânica. 

Logo, a rápida identificação e a promoção de terapêutica adequada e agressiva, 

trazem resultados favoráveis. Deve-se entender o tempo como fator de extrema 

relevância, pois o menor tempo de reconhecimento é associado a um melhor 

prognóstico. As recomendações atuais direcionam para instituição da terapêutica no 
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primeiro atendimento, muito antes da internação em UTI, como a antibioticoterapia na 

primeira hora de diagnóstico(6,10-12). 

Nesse contexto, a equipe de enfermagem tem papel fundamental no 

reconhecimento precoce por participar de forma direta no atendimento ao paciente 

com sepse e/ou choque séptico desde o primeiro momento. De acordo com Instituto 

Latino-Americano de Sepse, em 2016, cerca de 2.552 casos de 32.694 de sepse e 

choque séptico foram tratados em enfermarias ou unidades de internação com 

mortalidade de 47,7%. Nessa perspectiva, é fundamental que a equipe de 

enfermagem dos setores de internação e pronto socorro, principalmente o enfermeiro, 

tenha conhecimento para reconhecer a sepse, identificar precocemente e direcionar o 

tratamento adequado(13,14). 

A partir do exposto, surge o questionamento: O que os enfermeiros das 

unidades de internação e pronto socorro sabem sobre sepse? 

Este estudo se justifica pelas altas taxas de incidência e mortalidade pela 

sepse e, primordialmente, pela importância da identificação e reconhecimento precoce 

pelo enfermeiro das unidades de internação. Tendo percebido que identificar o agravo, 

intervir rapidamente contribui para o prognóstico positivo e impede a piora clínica do 

paciente séptico, é necessário avaliar o conhecimento dos enfermeiros, com vistas a 

identificar lacunas no saber. Afinal, é responsabilidade profissional conhecer o impacto 

de sua atuação. Além disso, identificar o conhecimento sobre sepse dos enfermeiros  

bem como a conduta de detecção precoce permite inferir se este profissional é capaz 

de executar o protocolo de atendimento de acordo com as recomendações 

preconizadas para o manejo do agravo.  

Assim o objetivo deste estudo é avaliar o conhecimento de enfermeiros que 

atuam em unidades de internação e pronto socorro sobre identificação precoce da 

sepse e choque séptico. 

2. MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo e transversal realizado em um Hospital público 

de ensino de Goiânia. É uma instituição de atenção terciária com 270 leitos, que 

atende entre 800 e 1000 pessoas por dia encaminhadas pelo Sistema Único de Saúde, 

composto por nove unidades de internação regulares ou unidades clínicas sendo elas 
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Clínicas Cirúrgica, Ortopédica e Plástica, Tropical, Médica, Pediátrica, Maternidade além 

do Pronto Socorro Adulto e Pediátrico. Foram excluídas do estudo a clínica pediátrica e 

o pronto socorro pediátrico por se tratarem de serviços destinados a pacientes apenas 

pediátricos, uma vez que o estudo proposto se dispõe a tratar do conhecimento sobre 

a identificação e manejo de sepse no indivíduo adulto. 

O período de coleta de dados foi de julho a agosto de 2017 e dentre os 64 

enfermeiros das unidades elencadas, dois foram excluídos pois um encontrava-se 

licença médica e outra de licença maternidade sendo ainda que 14 enfermeiros 

recusaram participar do estudo. A recusa foi considerada após três tentativas de 

convite para participação do estudo. Participaram do estudo então 47 enfermeiros.  

Estes enfermeiros foram abordados em seu respectivo turno de trabalho de 

acordo com a escala do setor sendo convidados a para participar da pesquisa. Foram-

lhes entregues um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e um 

questionário semiestruturado contendo: (i) variáveis sociodemográficas (sexo, idade, 

tempo de trabalho na instituição, tempo de graduação e vínculo empregatício); (ii) 

questões específicas sobre o conhecimento adquirido e experiência no cuidar de 

paciente em sepse (questões direcionadas sobre definição, classificação da sepse, 

manifestações clinicas, tratamentos e bundles). Ambos, TCLE e questionário eram 

recolhidos ao final de todo plantão. 

Os dados foram analisados usando o programa Statistical Package for Social 

Science (SPSS). As variáveis foram agrupadas por similaridade de conteúdo e 

apresentadas por meio de estatística descritiva.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás por meio do parecer nº 2.098989, 

conforme Resolução n° 466/2012. 

3. RESULTADOS 

Dentre os 47 enfermeiros participantes da pesquisa, 93,6% (n=44) eram do sexo 

feminino. A média de idade foi 38,5 anos. Em sua maioria são casados 48,9% (n=23) 

e 38,29% (n=18) possuía mais de um vínculo empregatício. 

A mediana do tempo na instituição foi 14,5 anos (1- 28 anos) e do tempo de 

graduado foi 14 anos (1-36 anos). Dentre os enfermeiros do estudo, 66% (n=31) são 
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especialistas dentre as áreas de saúde mental, terapia intensiva, saúde pública e da 

família e saúde do trabalho; apenas 6,4% (n=3) graduados, 25,5% (n=12) mestres e 

somente 2,1% (n=1) doutor. 40,4% (n=19) destes colaboradores trabalham na 

instituição há mais de 10 anos. 

Mais da metade dos enfermeiros, ou seja, 80,8% (n=38) estudaram sobre 

sepse durante a graduação, destes 39,47% (n=15) referiram não lembrar o que 

estudaram. Em relação ao cuidado dispensado ao paciente em sepse, 40,4% (n=19) 

dos enfermeiros referiram ter dificuldades no cuidado como em identificação precoce 

baseado na suspeita clínica e 46,8% (n=22) afirmaram não se sentir capazes ou 

preparados para cuidar do paciente séptico. 

Quando questionados acerca da definição de sepse, apenas 29,8% (n=14) dos 

enfermeiros participantes da pesquisa responderam que a sepse é uma disfunção 

orgânica causada por uma resposta inflamatória sistêmica provocada por agente 

infeccioso.  Dentre os demais participantes, alguns elencaram em sua definição a 

resposta inflamatória sistêmica e a existência do foco infeccioso apenas; outros 

definiram sepse como somente um processo infeccioso generalizado e/ou sistêmico ou 

ainda como equivalente a septicemia; outros responderam uma definição 

completamente errônea, compondo um grupo de 70,2% (n=33).  

Quanto à classificação da sepse apenas 29,78% (n=14) a classificaram em 

sepse e choque séptico, todos os outros 70,2% (n=33) participantes classificaram de 

outras formas, não sabiam ou não responderam (tabela 1). 

 

Tabela 1. Classificação da Sepse descrita pelos enfermeiros participantes do 

estudo. Goiânia, 2018. 

Classificações descritas Frequência (n) Distribuição (%) 

Sepse e choque séptico 14 29,8 

Não souberam 13 27,7 

Sepse, sepse grave e Choque 

séptico 
6 12,8 

Outros (nomenclaturas não 

utilizadas para classificação de 

sepse) 

5 10,6 
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Não responderam 5 10,6 

SIRS, sepse e/ou sepse grave e 

choque séptico 
2 4,3 

Sepse grave e choque Séptico 2 4,3 

Total 47 100 

 

Quando questionados acerca dos sinais para o reconhecimento da sepse, 

48,9% (n=23) dos enfermeiros elencaram sinais da Síndrome da Resposta 

Inflamatória Sistêmica (SIRS) e sinais de disfunção orgânica. Entretanto, os outros 

participantes que totalizam 51% (n=24) ou elencaram sinais não utilizados para a 

identificação da sepse ou descreveram apenas sinais de SIRS ou ainda somente sinais 

de disfunção (tabela 2). 

 

Tabela 2. Sinais de sepse descritos pelos enfermeiros do estudo. Goiânia, 

2018. 

Conceitos descritos pelos 

entrevistados 
Frequência (n) Distribuição (%) 

Sinais de SIRS e Disfunção Orgânica 23 48,9 

Sinais de SIRS e/ou disfunção 

orgânica e sinais inespecíficos (não 

sépticos) 

15 31,9 

Sinais de SIRS somente 5 10,6 

Sinais de disfunção orgânica somente 4 8,5 

Total 47 100 

 

Ao indagarmos quanto ao conhecimento da existência da escala Quick-

Sequential Organ Failure Assessment (Q-SOFA), escala utilizada para o manejo e 

prognóstico do paciente séptico, 68,08% (n=32) disseram conhecer enquanto 31,90% 

(n=15) desconhecem a mesma. E apenas 21,8% (n=7) conheciam seus critérios de 

escore (tabelas 3). 

Tabela 3. Conhecimento sobre a existência da escala Q-SOFA e seus critérios 

de escore. Goiânia, 2018. 
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Conhecimento sobre a 

existência da escala Q-

SOFA 

Frequência (n) Porcentagem(%) 

Sim 32 68,1 

31,9 Não 15 

Total 47 100,0 

Conhecimento dos 

critérios de escore 
  

Não responderam 15 46,8 

Não souberam 10 31,2 

Hipotensão, taquipnéia e 

alteração do estado mental 
7 21,8 

Total 32 100 

 

Em relação as ações preconizadas pelos pacotes no atendimento ao paciente 

com sepse após o reconhecimento da mesma, 91,48% (n=43) afirmaram que deve ser 

feito antibioticoterapia na primeira hora após o reconhecimento, e 95,74% (n=45) 

afirmaram que deve ser feita coleta de sangue para dosagem de lactato sérico (tabela 

4). 

Tabela 4. Respostas dos enfermeiros participantes do escuto acerca das ações 

preconizadas para o tratamento da sepse. Goiânia, 2018. 

Administração de antibiótico 

até a primeira hora 

Frequência(n) Porcentagem(%) 

Sim 43 91,5 

Não 4 8,5 

Total 47 100,0 

Coleta de sangue para dosagem de lactato sérico 

Sim 30 63,8 

Não 17 36,2 

Total 47 100,00 

 



15 
 

 
 

15 
 
 
 

Sobre os fatores que dificultam a identificação precoce do paciente séptico, os 

enfermeiros elencaram em suas respostas os fatores que estão apresentados no 

Quadro 1. 

Quadro 1. Fatores que dificultam a identificação da sepse e/ou choque 

séptico. Goiânia, 2018. 

Fatores relacionados ao profissional  

Sobrecarga de trabalho; 

 

Desconhecimento; 

 

Ausência de acompanhamento clínico do enfermeiro; 

 

Percepção erronia de que a identificação é exclusividade do profissional médico/ 

inferioridade em relação ao médico/ falta de trabalho em equipe; 

 

Desinteresse do enfermeiro; 

 

Baixo quantitativo de profissionais/ elevado número de paciente por enfermeiro; 

 

Sobrecarga de atividades de baixa complexidade que poderiam ser delegadas ao 

técnico de enfermagem. 

Fatores relacionados a instituição 

 

Falta de educação em serviço; 

 

Falta de recursos materiais; 

 

Falta de implantação de protocolos institucionais; 

 

Demora nos serviços de apoio (Laboratório). 

Fatores relacionados a sepse 
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Dificuldade de identificação em extremos de idade crianças e idosos; 

 

Inespecificidade dos sinais e sintomas; 

 

Ausência de teste laboratorial específico. 

4. DISCUSSÃO 

A sepse atualmente é a causa de 16,5% de óbitos no Brasil, em torno de 250 

mil casos e estima-se 600 mil novos casos a cada ano gerando impacto direto nos 

indicadores de morbidade e sendo então considerada um problema de saúde 

pública.(14) Desse modo, o reconhecimento das manifestações clínicas do quadro 

séptico é essencial para impedir a piora clínica. Uma vez diagnosticada a sepse ou 

choque séptico as condutas são prioridade e devem ser tomadas dentro das primeiras 

horas visando à estabilização do paciente(13,14). 

Em um estudo transversal, Melech e Paganini (2016) afirmam que o 

conhecimento dos profissionais para a realização da identificação precoce pode evitar 

um mau prognóstico, os altos custos de assistência à saúde a esses pacientes e os 

riscos de comorbidades relacionadas às disfunções orgânicas. Esses fatores estão 

diretamente relacionados ao risco de morte(15).  É indispensável que os profissionais, 

bem como os enfermeiros, saibam reconhecer e compreender os sinais do quadro 

séptico podendo prover as medidas de tratamento com menor tempo possível, 

reduzindo o risco de complicações, óbito e oferecendo assim uma assistência segura e 

de qualidade.  

O perfil do enfermeiro de hospitais de ensino evidenciado em estudos 

nacionais é de profissionais do sexo feminino, com mais de um vínculo de trabalho e 

mais de 10 anos de tempo de formado e trabalho na instituição, confirmando os 

resultados da presente investigação(15-18). 

Segundo Assad e Viana (2002), Silva e Ferreira (2008) e Martins e cols. 

(2006) os enfermeiros que cursam pós-graduação tem um conhecimento adquirido 

aliado à prática, apresentando conhecimento satisfatório em pesquisas que se avalia 

conhecimento. Entretanto, neste estudo o observado foi que mesmo com este nível de 
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estudo entre a maioria dos participantes os conhecimentos não foram satisfatórios e os 

profissionais ainda não se sentem mais qualificados para cuidar do paciente em sepse 

(17,19,20). 

No caso de enfermeiros apenas graduados a situação é ainda mais difícil. O 

estudo transversal de Santos, Alves e Stabile (2012) está em consonância com os 

nossos resultados, de que sepse foi estudado na graduação, porém não forneceu 

subsídios suficientes para os futuros enfermeiros se sentirem seguros para oferecer 

uma assistência a esses pacientes(21). 

De acordo com a última atualização, a Terceira definição de consenso 

internacional para sepse e choque séptico (Sepsis-3) de 2016, a “sepse está definida 

como disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta do 

hospedeiro desregulada à infecção” e choque séptico como “um subconjunto da sepse 

em que a circulação e as anormalidades celulares e metabólicas são profundas o 

suficiente para aumentar substancialmente a mortalidade”(7). Porém mais que a 

metade dos enfermeiros deste estudo desconhece essa nova definição e classificação. 

A ênfase nas respostas encontradas foi sobre a questão inflamatória e não na 

disfunção orgânica, mostrando um conhecimento sobre identificação e classificação 

desatualizados, resultado que corrobora os achados de Almeida e cols. (2013)(13).   

De acordo com o protocolo gerenciado de sepse publicado pelo ILAS (2017) 

(22) para a confirmação de um caso de sepse é preciso de um foco infeccioso suspeito 

ou confirmado, pelo menos dois critérios de SIRS e/ou pelo menos um sinal de 

disfunção orgânica. Metade dos participantes não discriminou estes critérios em 

conjunto. O estudo de Garrido e cols. (2016) também encontrou dificuldade dentre os 

enfermeiros para identificação precoce das alterações sistêmicas causadas pela sepse 

(23). Dessa forma, estes profissionais não têm clareza da síndrome séptica muito menos 

do seu grau de complexidade de modo que essa deficiência compromete a detecção 

precoce, o tratamento correto e consequentemente prognóstico do paciente. 

A disfunção orgânica recebe grande destaque no Sepsis-3 por ser a grande 

vilã da mortalidade na sepse e dessa forma este consenso preconiza a utilização de 

uma escala que avalia a disfunção sequencial dos órgãos, a Sequential Organ Failure 

Assessement (SOFA) em suas versões normal e rápida (QUICK-SOFA/Q-SOFA).(7)A 

escala Q-SOFA auxilia na rápida identificação e confirmação de um caso de sepse, é 

primordial no manejo e tratamento deste paciente logo, conhece-la é essencial para o 
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atendimento do paciente séptico. Entretanto dentre os enfermeiros do estudo 32 

conheciam a escala, entretanto apenas um indivíduo conhecia a escala e seus critérios. 

O protocolo gerenciado de sepse também preconiza que no pacote de 

atendimento ao paciente séptico nas primeiras 3 horas deve-se administrar antibiótico, 

realizar reposição volêmica e colher sangue para dosagem de lactato sérico e outros 

exames (22). Em sua quase totalidade, os enfermeiros deste estudo afirmaram a prática 

destas ações para o tratamento do paciente demonstrando que há com essas medidas. 

O Conselho Regional de Enfermagem (2017) reconhece as dificuldades 

encontradas por enfermeiros nas instituições de saúde para implementar correta e 

sistematicamente os protocolos de otimização precoce guiados por metas para a 

sepse. Entretanto afirma que é de extrema importância que o enfermeiro não meça 

esforços para que isso aconteça uma vez que esse empenho trará melhores práticas 

relacionadas a bons resultados prognósticos (14). 

As respostas sobre a sepse evidenciaram que os enfermeiros conhecem o 

tema de maneira geral, porém indicam que, no contexto onde foi realizado o estudo, 

inexistem protocolos sistematizados e gerenciados, além da falta de treinamentos e 

desenvolvimentos de ações institucionais relacionados à sepse. 

Além disso, as habilidades e competências do enfermeiro devem acompanhar 

a importante responsabilidade de avaliar criteriosamente o paciente e participar do 

processo de tomada de decisão com a equipe multiprofissional, com objetivo de 

garantir o trabalho em equipe em consonância com as recomendações atuais para o 

manejo da sepse. 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se, em consonância com os resultados encontrados por esta pesquisa e 

com os estudos que coadunam com mesmo, que os enfermeiros das unidades de 

internação e pronto socorro apresentam conhecimento deficiente acerca da definição 

de sepse e sua classificação bem como sobre os sinais e sintomas para identificação da 

mesma.  Os enfermeiros têm dificuldades na identificação precoce das alterações 

sistêmicas causadas pela sepse, o que pode estar relacionado à falta de treinamento, 

protocolos institucionais e organização do processo de trabalho da enfermagem. É 

evidente a necessidade da implantação de protocolos de atendimento que objetivem o 
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atendimento otimizado, assertivo e individualizado de forma a promover assistência do 

enfermeiro que planeja, coordena e executa o cuidado embasado pelo conhecimento 

técnico- científico.  

O presente estudo demonstra o quão os enfermeiros desconhecem o 

fenômeno para promover o cuidado ao paciente em sepse, a priori por questões 

relacionadas ao conhecimento, porém que se estendem a questões institucionais. A 

construção de uma preocupação com a sepse, bem como a organização de um 

processo de trabalho da enfermagem devem subsidiar o manejo do paciente séptico. 

Salienta-se que o estudo tem limitações considerando o pequeno número de 

participantes do estudo. Dessa forma, há necessidade de estudos maiores para 

diagnosticar uma realidade mais ampla do perfil de conhecimento dos enfermeiros 

acerca da sepse bem como a forma a qual ocorre o tratamento da mesma e as 

dificuldades de por em prática as recomendações para o seu manejo. 

6. REFERÊNCIAS 

1. Angus DC, Poll TVD. Severe sepsis and Septic Shock. Crit Care Med.2013;369:840-

851.  

2. Veronesi R, Focaccia R. Tratado de Infectologia. 4ª ed. São Paulo (SP): Atheneu; 

2009. 

3. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et 

al. The third international consensus defenitions for sepsis and septic shock 

(Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810.  

4. Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS). Relatório Nacional. Protocolo 

Gerenciados de Sepse. Sepse Grave e Choque Séptico 2005-2015. São Paulo; 

2016.  

 

5. Vicente J-L, Abraham E. The last 100 years of sepsis. Am J Respir Crit Care Med. 

2005;173:256-263. 

 

6. Levy MM, Dellinger RP, Townsed SR, Linde-Zwirble WT, Marshall JC, Bion J, et al. 

The surviving sepsis campaign: Results of an international guideline-based 



20 
 

 
 

20 
 
 
 

performance improvement program targeting severe sepsis. Intensive Care Med. 

2010;38(2):367-374.  

 

7. Miller III RR, Dong L, Nelson NC, Brown SM, Kuttler KG, Probst DR, et al. 

Multicenter implementation of a severe sepsis and septic shock treatment bundle.  

Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(1):77-82. 

 

8. Almeida TA, Marques IR. Sepse: atualização e implicações para a enfermagem. 

Rev. Enferm. UNISA. 2009;10(2):182-187. 

 

9. Freitas FGR, Salomão R, Tereran N, Mazza BF, Assunção M, Jackiu M, et al. The 

impact of duration of organ dysfunction on the outcome of patients with severe and 

septic schock. Clin Science.2008;63:483-488. 

 

10. Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, Bion Julian, Parker MM, Jaeschke R, et al. 

Surviving sepsis campaign: International guidelines for management of severe 

sepsis and septic shock: 2008. Crit Care Med. 2008;36(1):296-327. 

 

11. Westphal GA, Silva E, Salomão R, Bernardo WM, Machado FR. Diretrizes para o 

tratamento da sepse grave/choque séptico-ressuscitação hemodinâmica. Rev. Bras. 

Ter Intensiva.2011;23(1):13-23. 

 

12. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving 

sepsis campaign: International guidelines for management of severe sepsis and 

septic shock: 2012. Crit Care Med.2013;41(2):580-637.  

 

13. Almeida APSR, Belchior PK, Lima MG, Souza LP. Conhecimento do profissional 

enfermeiro a respeito da sepse. Braz J Surg Clin Res. 2013;4(4):05-10. 

 

14. Conselho Regional de Enfermagem (COREN). Sepse um problema de sáude pública. 

Atuação e colaboração da enfermagem na rápida identificação e tratamento da 

doença. São Paulo (SP). COREN-SP; 2017. 

 



21 
 

 
 

21 
 
 
 

15. Melech CS, Paganini MC. Avaliação do conhecimento de médicos e equipe de 

enfermagem nas ocorrências de sepse. Rev Med UFPR. 2016;3(3):127-132. 

 

16. Branquinho NCSS, Bezerra ALQ, Paranaguá TTB, Ramalho WS. Processo de seleção 

de enfermeiros de um hospital de ensino da religião centro – oeste brasileira. Rev 

enferm UERJ.2010;18(3):394-399. 

 

17. Martins C, Kobayashi RM, Ayoub AC, Leite MM. Perfil do enfermeiro e necessidade 

de desenvolvimento de competência profissional. Texto & contexto enferm. 

2006;15(3):472-8. 

 

18. Montanholi LL, Tavares DMS, Oliveira GR. Estresse: fatores de risco no trabalho do 

enfermeiro hospitalar. Rev bras enferm. 2006;59(6):661-665. 

 

19. Assad LG, Viana LO. Saberes práticos na formação do enfermeiro. Rev bras enferm. 

2003;56(1): 44-47. 

 

20. Silva RC, Ferreira MA. Um deslocamento do olhar sobre o conhecimento 

especializado em enfermagem: debate espistemológico. Rev latinoam 

enferm.2008;16(6):108-1014. 

 

21. Santos JF, Alves AP, Stabile AM. Avaliação do conhecimento dos estudantes de 

enfermagem sobre sepse. Rev Eletrônica Enferm. 2012;14(4):850-856. 

 

22. Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS). Implementação de protocolo 

gerenciado de sepse. Protocolo Clínico. Atendimento ao paciente adulto com 

sepse/choque séptico; 2017. 

 

23. Garrido F, Tieppo L, Pereira MDS, Freitas R, Freitas WM, Filipini R, et al. Ações do 

enfermeiro na identificação precoce de alterações sistêmicas causadas pela sepse 

grave. ABCS Health Sci. 2016;42(1):15-20. 

 



22 
 

 
 

22 
 
 
 

7. ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do comitê de ética 

Anexo 2 – Normas da Revista 

8. APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Apêndice 2 – Instrumento de coleta de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


