


Sepse, Sepse grave e Choque séptico 
 

 A resposta inflamatória pode ser desencadeada por vários estímulos, e se 

caracteriza pela produção de mediadores solúveis, as citocinas pró-inflamatórias (TNFα, 

IL-1, IL-6, IL-8) e antiinflamatórias (IL-4, IL-10, TNF-β); ocorre ativação da cascata de 

coagulação, com formação de micro-trombos, disfunção das células endoteliais, que 

perdem a capacidade de regular o fluxo sanguíneo. Consequentemente, há aumento da 

permeabilidade microvascular, vasodilatação profunda e transudação de fluidos. A má 

distribuição do fluxo sanguíneo microvascular leva a isquemia tissular e morte celular, 

resultando na disfunção dos órgãos. Quando o indivíduo não consegue conter a 

resposta inflamatória localmente, há o aparecimento dos sintomas resultantes da 

atividade sistêmica das citocinas. A liberação maciça de citocinas e dos mediadores pro 

- inflamatórios caracteriza a Síndrome da Resposta inflamatória Sistêmica (SIRS). A 

SIRS desencadeada por infecção caracteriza a sepse. 

 

1. Definições 

• Bacteremia: presença de bactérias viáveis no sangue. Pode ser transitória ou 

secundária a um foco infeccioso intra ou extra-vascular. 

A ocorrência de tremores e calafrios são mecanismos desencadeados pelo hipotálamo, 

a partir da liberação de IL-I, para aumentar a temperatura corpórea, não devendo ser 

interpretado como sinônimo de bacteremia. 

• Infecção: processo patológico induzido por microorganismos /Invasão de tecidos 

estéreis. Pode levar a resposta inflamatória local ou sistêmica.  

Todo paciente com infecção (Pneumonia, ITU, Tegumentar, Abdominal, Meningite etc), 

deve ser avaliado em termos da repercussão sistêmica que esta pode estar 

provocando, pois se em Sepse ou Sepse Grave deve ser tratado como uma urgência 

médica, pela alta mortalidade associada. 

• Sepse: Infecção associada com resposta inflamatória sistêmica (SRIS). Pode ser 

causada por bactérias, vírus, fungus, protozoários. 

• SRIS: Resposta inflamatória sistêmica devido à estimulação inespecífica do 

sistema imune. Pode ser desencadeada por inúmeros fatores: infecção, 

pancreatite, politrauma, isquemia, choque hemorrágico, lesão orgânica 

imunológica, cirurgia, queimadura.  

A SRIS se caracteriza por: 

Temperatura >= 38,3ºC ou <= 36ºC 

Freqüência cardíaca >=90 bpm 

Freqüência respiratória > =20 ipm 

Leucócitos > = 12.000 células/mm3 ou <= 4.000 /mm3 ou >10% células imaturas 

Estado mental alterado 

Hiperglicemia (>150mg/dl) em não diabéticos 

• Sepse grave: sepse associada com hipoperfusão ou hipotensão ou disfunção 

orgânica. 

o Hipoperfusão: 



� Acidose metabólica inexplicada 

� PH < =7,3  

� Déficit de base > 5 meq/l 

� Lactato plasmático >1,5 valores normais ou 

� Saturação Venosa de Oxigênio <70% 

o Hipotensão: PA sistólica <90mmHg ou queda de  40mmHg 

o Disfunção orgânica: não explicada por outra causa (tabela 01) 

• Choque Séptico: hipotensão refratária apesar da ressuscitação volêmica 

adequada, associada com disfunção de órgãos. 
Tabela 01:  Disfunção orgânica

Renal

Respiratória

Cardiovascular

TGI

Hepático

SNC

Hematológico

Aumento da uréia > 40
ou creatina > 1,2

FR >= 20ipm
ou PaCO2 < 32 mmHg
Raio X alterado

FC > 90
PAS < 90mmHg ou queda
40mmHg, arritimia, PCR

Ileo adinâmico: diminuição
RHA, sangramento

Bil > 1,2

Confusão, Coma, Psicose
Rebaixamento do Glasglow
< 13-12

Plaquetas < 150.000
INR >1,5
TTpa > 60seg

Oligúria: <0,5 ml/kg/ 1 hora 
Anúria <500ml/24hs

Dispnéia cianose

Enchimento capilar lentificado
Desassossego, palpitação,
dor torácica

Náuseas, vômitos, dor
abdominal, distensão abdominal

Icterícia

Desorientação
Desassossego

Sangramentos

 
 Sepse, Sepse grave e Choque séptico são estágios evolutivos do quadro 

infecioso. Todo paciente com infecção deve ser avaliado se se encontra ou não em 

Sepse Grave, e se necessário receber Ressuscitação Volêmica imediata, ter coletados 

exames para diagnóstico da infecção e iniciado antibiótico terapia, conforme o 

fluxograma. 
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