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Considerações gerais

É com satisfação que publicamos mais um relatório do Instituto Latino
Americano de Sepse – ILAS. Desde 2005, o ILAS computa dados de
instituições, possuindo assim um banco de dados robusto, com mais de 90 mil
pacientes com diagnóstico de sepse e choque séptico em nosso país. Visto que
ao longo dos últimos anos houve mudanças no protocolo sepse, para fins de
benchmarking reportamos os dados do último ano vigente, 2019, das instituições
que participam conosco do programa de melhoria de qualidade.
Reforçamos que desde o ano de 2017, adotou-se a nova nomenclatura:
sepse (antiga sepse grave - infecção com disfunção orgânica presente) e
choque séptico. Importante salientar que embora a nova nomenclatura tenha
sido adotada, não modificamos os critérios utilizados para definir disfunção
orgânica. As razões para isso podem ser encontradas clicando aqui. Outra
mudança adotada no ano de 2018 foi a separação dos indicadores volume e
vasopressor, antes avaliadas como indicador único.
Esclarecemos ainda que os dados aqui apresentados não representam
necessariamente a prevalência e letalidade da sepse brasileira, visto haver viés
dos dados por serem oriundos de hospitais que trabalham na melhoria da
qualidade de atendimento a sepse e, portanto, tendem a apresentar uma
letalidade menor do que a de hospitais sem o programa de melhoria de
qualidade. Para conhecer os dados de prevalência e letalidade nacionais,
sugerimos que consultem a publicação do estudo SPREAD, que reflete melhor a
realidade brasileira.

Equipe ILAS

INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE

Apresentação dos dados

Pacientes incluídos no Brasil
Total de pacientes com sepse e choque séptico incluídos no Banco de Dados
do ILAS (Período 2005-2019)
Total de pacientes com sepse e choque séptico incluídos no Banco de Dados
do ILAS (Período 2019)
Total de centros brasileiros com dados considerados neste relatório
(Período 2019)

92.056
15.571
84

Gráfico 1. Número de pacientes incluídos com sepse e choque séptico no programa
de melhoria de qualidade ILAS de acordo com o ano.
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Tabela 1. Características dos pacientes com sepse e choque séptico
Característica

Dados Brasil

Dados Brasil

Hospitais públicos

Hospitais privados

(ILAS 2019)

(ILAS 2019)

(n=5.979)

(n=9.592)

Dados Brasil
(ILAS 2019)
(n=15.571)

Gerais
Idade*

62,2 ± 19,1

67,7 ± 20,2

65,6 ± 20,0

Gênero (masculino)*

3.265 (54,6)

4.450 (46,4)

7.715 (49,5)

SOFA

5,4 ± 3,7

3,0 ± 2,9

3,7 ± 3,3

SAPS3

68,1 ± 17,9

57,4 ± 14,3

59,1 ± 15,4

Sepse

4.327 (72,4)

8.013 (83,5)

12.340 (79,2)

Choque séptico

1.652 (27,6)

1.579 (16,5)

3.231(20,8)

PS (UTI em 24 horas)

933 (15,6)

4.119 (42,9)

5.052 (32,4)

UIR (UTI em 24 horas)

485 (8,1)

647 (6,7)

1.132 (7,3)

Infecção na UTI

525 (8,1)

625 (6,5)

1.150 (7,4)

3.108 (52,0)

3.656 (38,1)

6.764 (43,4)

UIR (sem UTI em 24 horas)

928 (15,5)

545 (5,7)

1.473 (9,5)

Disfunções orgânicas (n)

2,3 ± 1,2

1,8 ± 1,0

2,0 ± 1,1

1.874 (31,3)

1.322 (13,8)

3.196 (20,5)

2.846 (47,6)

4.344 (45,3)

7.190 (46,2)

Trato urinário

903 (15,1)

2.156 (22,5)

3.059 (19,6)

Abdominal

588 (9,8)

1.258 (13,1)

1.846 (11,9)

1.642 (27,5)

1.834 (19,1)

3.476 (22,3)

Classificação por gravidade

Local de desenvolvimento

PS (sem UTI em 24 horas)

Pacientes em VM
Foco infeccioso
Pneumonia

Outros focos

SOFA – Sequential Organ Failure Assessment. PS – pronto-socorro, UIR – unidades regulares de internação - enfermarias,
UTI - unidade de terapia intensiva, VM - ventilação mecânica. Dados expressos em número (%) ou média ± desvio padrão.
Os dados são expressos em média a despeito de teste de normalidade. Tratado na UTI significa transferência para a UTI nas
primeiras 24 horas de diagnóstico da sepse tendo sido transferido do PS ou das URI. Tratado no PS ou na UIR significa que o
paciente permaneceu no PS ou na URI nas primeiras 24 horas do diagnóstico da sepse.
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Distribuição por gravidade e local de desenvolvimento
Tabela 2. Distribuição por gravidade e local de desenvolvimento dos pacientes com sepse e
choque séptico
Dados Brasil

Dados Brasil

Hospitais públicos

Hospitais privados

(ILAS 2019)

(ILAS 2019)
(n=9.592)

Sepse

(n=5.979)
498 (53,4)

3.202 (77,7)

3.700 (73,2)

Choque séptico

435 (46,6)

917 (22,3)

1.352 (26,8)

Sepse

264 (54,4)

441 (68,2)

705 (62,3)

Choque séptico

221 (45,6)

206 (31,8)

427 (37,7)

UTI

Sepse
Choque séptico

239 (45,5)
286 (54,5)

375 (60,0)
250 (40,0)

614 (53,4)
536 (46,6)

PS (sem UTI em 24 horas)

Sepse

2.582 (83,1)

3.491 (95,5)

6073 (89,8)

526 (16,9)

165 (4,5)

691 (10,2)

Admissão

PS (UTI em 24 horas)

UIR (UTI em 24 horas)

Categoria

Choque séptico
UIR (sem UTI em 24 horas)

Dados Brasil
(ILAS 2019)
(n=15.571)

Sepse
744 (80,2)
504 (92,5)
1.248 (84,7)
Choque séptico
184 (19,8)
41 (7,5)
225 (15,3)
PS - pronto socorro, UIR – unidade de internação regular, UTI - unidade de terapia intensiva. Dados expressos em número (%). Tratado
na UTI significa transferência para a UTI nas primeiras 24 horas de diagnóstico da sepse tendo sido transferido do PS ou das UIR.
Tratado no PS ou na UIR significa que o paciente permaneceu no PS ou na UIR nas primeiras 24 horas do diagnóstico da sepse.
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Avaliação de desempenho
Tabela 3. Tempo de disfunção e para início de terapia antimicrobiana de
acordo com local de desenvolvimento para pacientes com sepse e choque
séptico
Dados Brasil

Dados Brasil

Hospitais públicos

Hospitais privados

(ILAS 2019)

(ILAS 2019)

(n=5.979)

(n=9.592)

PS (UTI em 24 horas)

2,3 ± 7,4

0,9 ± 3,7

1,1 ± 4,6

UIR (UTI em 24 horas)

2,8 ± 7,7

2,7 ± 8,4

2,7 ± 8,1

Infecção na UTI

5,9 ± 15,1

2,8 ± 8,4

4,2 ± 12,0

PS (sem UTI em 24 horas)*

1,4 ± 5,7

0,8 ± 4,2

1,1 ± 5,0

UIR (sem UTI em 24 horas)**

2,0 ± 9,3

1,4 ± 5,3

1,8 ± 8,1

Global

2,2 ± 8,1

1,1 ± 4,9

1,5 ± 6,3

PS (UTI em 24 horas)

1,8 ± 4,7

0,7 ± 2,1

0,9 ± 2,7

UIR (UTI em 24 horas)

1,5 ± 2,9

1,1 ± 3,0

1,2 ± 3,0

Infecção na UTI

2,5 ± 6,0

0,8 ± 2,1

1,5 ± 4,2

PS (sem UTI em 24 horas)*

2,2 ± 6,3

0,8 ± 3,8

1,4 ± 5,1

UIR (sem UTI em 24 horas)**

2,1 ± 5,2

0,8 ± 2,0

1,6 ± 4,3

Global

2,1 ± 5,7

0,8 ± 2,9

1,2 ± 4,2

Indicador

Dados Brasil
(ILAS 2019)
(n=15.571)

Tempo de disfunção (horas)

Tempo para ATM (horas)

*Tratados no PS não transferidos para a UTI nas primeiras 24 horas. **Tratados na UIR não transferidos para a
UTI nas primeiras 24 horas. Tratado na UTI significa transferência para a UTI nas primeiras 24 horas de
diagnóstico da sepse tendo sido transferido do PS ou das UIR. Tratado no PS ou na UIR significa que o paciente
permaneceu no PS ou na UIR nas primeiras 24 horas do diagnóstico da sepse. Os dados são expressos em média a
despeito de teste de normalidade. Tratado na UTI significa transferência para a UTI nas primeiras 24 horas de
diagnóstico da sepse tendo sido transferido do PS ou das UIR. Tratado no PS ou na UIR significa que o paciente
permaneceu no PS ou na UIR nas primeiras 24 horas do diagnóstico da sepse. O tempo para ATB é contado a
partir do momento do diagnóstico e não do momento da instalação da disfunção. Assim, o tempo real para ATB
deve ser estimado pela soma dos tempos de disfunção e tempo para ATB.
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Tabela 4. Aderências aos pacotes em relação ao local de desenvolvimento da
sepse de pacientes com sepse e choque séptico – Dados Brasil global
PS
(n=11.816)

UIR
(n=2.605)

UTI
(n=1.150)

Global
(n=15.571)

Lactato

10.059 (85,1)

2.035 (78,1)

886 (77,0)

12.980 (83,4)

Hemocultura

9.695 (82,0)

1.873 (71,9)

910 (79,1)

12.478 (80,1)

Antimicrobianos

10.068 (85,2)

2.112 (81,1)

968 (84,2)

13.114 (84,2)

Volume

4.880/5.517 (88,5)

1.249/1.446 (86,4)

665/757 (87,8)

6.794/7.720 (88,0)

Vasopressor

1.253/1.804 (69,5)

375/558 (67,2)

411/487 (84,4)

2.039/2.849 (71,6)

743/2.052 (36,2)

146/479 (30,5)

84/187 (44,9)

973/2.718 (35,8)

Reavaliação*

1.735/2.658 (65,3)

436/678 (64,3)

323/484 (66,7)

2.494/3.820 (65,3)

Pacote Global

6.983 (59,1)

1.171 (45,0)

540 (47,0)

8694 (55,8)

Indicador

2ªlactato*

UIR – unidade regular de internação – enfermaria. Dados expressos em número (%). *Os números totais podem não
coincidir, pois esses indicadores não são coletados para todos os pacientes. Para melhor descrição dos indicadores,
acesse o site ILAS.
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Tabela 5. Aderências aos pacotes em relação ao local de desenvolvimento da sepse
de pacientes com sepse e choque séptico – Dados Brasil - hospitais privados
PS
(n=7.775)

UIR
(n=1.192)

UTI
(n=625)

Global
(n=9.592)

Lactato

7.228 (93,0)

1.030 (86,4)

554 (88,6)

8.812 (91,9)

Hemocultura

7.063 (90,8)

958 (80,4)

555 (88,8)

8.576 (89,4)

Antimicrobianos

7.104 (91,4)

1.026 (86,1)

555 (88,8)

8.685 (90,5)

3.051/3.247 (94,0)

539/611(88,2)

350/377 (92,8)

3.940/3.940 (93,0)

690/981 (70,3)

163/221 (73,8)

210/233 (90,1)

1.063/1.435 (74,1)

581/1.158 (50,2)

86/207 (41,5)

55/96 (57,3)

722/1.461 (49,4)

Reavaliação*

1.262/1.612 (78,3)

217/291 (74,6)

199/244 (81,6)

1.678/2.147 (78,2)

Pacote Global

5.689 (73,2)

683 (57,3)

411 (65,8)

6.783 (70,7)

Indicador

Volume
Vasopressor
2ªlactato*

UIR – unidade regular de internação – enfermaria. Dados expressos em número (%). *Os números totais podem não
coincidir, pois esses indicadores não são coletados para todos os pacientes. Para melhor descrição dos indicadores,
acesse o site ILAS.

Tabela 6. Aderências aos pacotes em relação ao local de desenvolvimento da sepse
de pacientes com sepse e choque séptico – Dados Brasil - hospitais públicos
PS
(n=4.041)

UIR
(n=1.413)

UTI
(n=525)

Global
(n=5.979)

Lactato

2.831 (70,1)

1.005 (71,1)

332 (63,2)

4.168 (69,7)

Hemocultura

2.632 (65,1)

915 (64,8)

355 (67,6)

3.902 (65,3)

Antimicrobianos

2.964 (73,3)

1.086 (76,9)

379 (72,2)

4.429 (74,1)

1.829/2.270 (80,6)

710/835 (85,0)

315/380 (82,9)

2.854/3.485 (81,9)

Vasopressor

563/823 (68,4)

212/337 (62,9)

201/254 (79,1)

976/1.414 (69,0)

2ªlactato*

162/894 (18,1)

60/272 (22,1)

29/91 (31,9)

251/1.257 (20,0)

Reavaliação*

473/1.046 (45,2)

219/387 (56,6)

124/240 (51,7)

816/1.673 (48,8)

Pacote Global

1.294 (32,0)

488 (34,5)

129 (24,6)

1.911 (32,0)

Indicador

Volume

UIR – unidade regular de internação – enfermaria. Dados expressos em número (%). *Os números totais podem não
coincidir, pois esses indicadores não são coletados para todos os pacientes. Para melhor descrição dos indicadores,
acesse o site ILAS.
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Dados de letalidade
Tabela 7. Letalidade por gravidade e local de desenvolvimento dos pacientes
com sepse e choque séptico
Dados Brasil

Dados Brasil

Hospitais públicos

Hospitais privados

(ILAS 2019)

(ILAS 2019)

(n=5.979)

(n=9.592)

Sepse

1.267/4.327 (29,3)

1.249/8.013 (15,6)

2.516/12.340(20,4)

Choque séptico

1.051/1.652 (63,6)

780/1.579 (49,4)

1.831/3.231(56,7)

Dados Brasil
(ILAS 2019)
(n=15.571)

Gravidade

Local de desenvolvimento
Pronto socorro

1.416/4.041 (35,0)

1.308/7.775 (16,8)

2.724/11.816(23,1)

URI

585/1.413 (41,4)

400/1.192 (33,6)

985/2.605(37,8)

UTI

317/525 (60,4)
2.318 (38,8)

321/625 (51,4)
2.029 (21,2)

638/1.150(55,5)
4.347 (27,9)

Global

Legenda: PS - pronto socorro, UIR – unidade de internação regular, UTI - unidade de terapia intensiva. Dados
expressos em número (%).

