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Contexto

Este manual foi desenvolvido para apoio à coleta de dados,
como parte da implementação de protocolos gerenciados de sepse,
usando o software ILAS Online®, desenvolvido pelo Instituto Latino
Americano de Sepse (ILAS).
O objetivo da coleta de dados é determinar o real desempenho
institucional, tanto em termos de aderência como de letalidade,
e, assim, auxiliar no gerenciamento de políticas institucionais de
combate à sepse. O ILAS Online® gera relatórios sobre os indicadores
de pacotes referentes a cada instituição, fornecendo benchmarking
com o restante dos hospitais públicos ou privados. Por meio desses
relatórios, também é possível acompanhar o desempenho institucional
ao longo do tempo. O ILAS Online® disponibiliza a todas as instituições
um roteiro para implementação de protocolos gerenciados de
sepse (www.ilas.org.br, Programa de Qualidade > Sepse em Adultos).
Assim, a discussão detalhada desse processo foge do escopo deste
manual. Aqui, procuramos apenas orientar como o software deve ser
preenchido.
O software disponibiliza diversas ferramentas, entre elas a
ficha de coleta em formato PDF. Idealmente, a coleta de dados deve
abranger todos os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção,
sepse ou choque séptico em sua instituição. Os dados coletados
referem-se basicamente às primeiras 24 horas do diagnóstico da
infecção. São coletados os indicadores de qualidade, baseados
na Campanha de Sobrevivência à Sepse, além das características
principais dos pacientes e seus desfechos. As instituições devem ter
profissional dedicado à coleta de dados (case manager), o qual deve
ser treinado pelo ILAS, acessando o vídeo de treinamento disponível no
canal YouTube e utilizando o presente manual. Usualmente, a inclusão
de pacientes se dá de forma retrospectiva, tanto pela identificação
dos protocolos abertos, como pela busca ativa, processos estes
detalhadamente descritos no manual já mencionado. No entanto, a
forma ideal de coleta é o acompanhamento prospectivo, em tempo
real, dos pacientes identificados na instituição.
Esperamos que essas informações possam auxiliá-lo no
processo de coleta de dados. Ao mesmo tempo, desejamos que os
relatórios gerados com base nessas informações permitam uma
implementação bem-sucedida do protocolo gerenciado de sepse.
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Cadastro da senha de acesso

O acesso ao software de coleta de dados é oferecido às
instituições cadastradas para a implementação de protocolo
gerenciado de sepse. A instituição deve ter sido cadastrada
anteriormente à solicitação de acesso do usuário. Para isso, deve ser
enviado ao ILAS Online® o documento de cadastro da instituição com
os dados do time de sepse pelo e-mail secretaria@ilas.org.br. Todos
os documentos pertinentes estão disponíveis para preenchimento na
aba de navegação “Ferramentas > Cadastro da instituição” da página
inicial do site www.ilasonline.org.br, conforme figura 1.

Figura 1 - Página inicial e aba de navegação. A aba “Ferramentas”
disponibiliza diversos itens, incluindo os documentos necessários para
cadastro da instituição, roteiro e aulas de implementação.
Os seguintes passos devem ser realizados:
1. Preencha o cadastro e o envie para nosso e-mail (secretaria@ilas.
org.br).
2. Para liberação da senha de acesso ao software, é necessário
que todos os itens descritos na fase 1 do roteiro de implementação
(disponível na aba de navegação “Ferramentas”) tenham sido
devidamente equacionados. Além disso, será necessário preencher
uma ficha de cadastro institucional, disponibilizada pelo ILAS. Sugerese o uso do “Checklist para implementação”, disponível no site. Caso
surjam dúvidas na elaboração dos documentos, o ILAS pode auxiliar.
3. Envie ao ILAS para revisão o protocolo institucional, o guia de terapia
antimicrobiana empírica, o fluxograma de tratamento, o fluxo para
coleta de exames de laboratório e protocolos operacionais padrão
(POP), se disponíveis, entre outros materiais pertinentes ao protocolo
sepse.
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4. O ILAS disponibiliza um EAD gratuito para os profissionais de
saúde, e sugerimos que o time sepse acesse as aulas do módulo 4
- Implementação do protocolo para atendimento da sepse. As aulas
podem ser acessadas em .
5. Aguarde o contato do ILAS, pois é necessária a inclusão prévia da
instituição no software, para que os próximos passos possam ser
realizados.
6. Realize o treinamento para a utilização do software pelo nosso canal
do YouTube, o vídeo de treinamento – coleta e inserção de dados,
(https://www.youtube.com/channel/UCAJFJepCbeDMEVvkYEMIQEA/
videos), caso fique com alguma dúvida podemos agendar uma
retreinamento por Zoom Meetings, Skype ou Google Meet.
7. Após a liberação do ILAS Online® referente a inclusão da sua instituição,
é necessário o cadastro de login/senha direto no site (Figura 2).

Figura 2 - Página inicial e aba de navegação para cadastro de
usuário. O cadastro de usuário pode ser realizado acessando a opção
“Cadastre-se”, disponível diretamente na aba de navegação ou ainda
dentro da página de login.
8. Conforme apresentado na figura 3, preencha os dados solicitados:
login, nome, apelido, senha e e-mail. Escolha a instituição que você
representa e clique no botão “enviar”. Lembre-se de que o login e a
senha cadastrados serão utilizados nos próximos acessos ao software.
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Figura 3 – Página para cadastro de usuário. O cadastro de usuário
é possível apenas para as instituições previamente cadastradas no
sistema.
Aguarde o contato do ILAS Online®. Sua senha de acesso
será liberada com aviso eletrônico da disponibilidade de acesso. Se
necessário, entraremos em contato com o hospital para confirmar
autorização de liberação de acesso.

3

Inclusão de dados
3.1 Telas de abertura

Ao fazer o login, observa-se, na tela inicial, um dashboard com
gráfico de colunas que mostra a distribuição de casos já finalizados,
de acordo com o mês de abertura do protocolo sepse. Ainda há um
gráfico de pizza, que representa a distribuição de todos os casos
incluídos no sistema. Na aba superior, há opções de navegação no
software. Clique em “Pacientes” e em “Novo registro” para iniciar a
inclusão de um novo paciente (Figura 4).
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Figura 4 - Página inicial de acesso do usuário. A página inicial é
composta
pelo gráfico com os dados de fichas incluídas e aquelas já finalizadas.
A partir deste ponto, a página de registro é aberta (Figura 5).
Preencha item a item, de acordo com as informações referentes ao
paciente em questão.
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Figura 5 - Página de novos registros. A página apresenta as três
opções de categorias para inclusão de novas fichas.
O sistema só permite a navegação entre as páginas após
o preenchimento correto e a finalização da página clicando em
“Gravar”. Na tela “Novo registro”, inserir registro, iniciais, idade, sexo do
paciente, se feminino selecionar se gestante ou não, e escolher entre
as seguintes opções:
•
Paciente com infecção descartada ou sem necessidade de
conduta para sepse (categoria 1).
Obs: paciente este que possivelmente teve protocolo de sepse aberto
pela equipe de enfermagem, porém após a avaliação da equipe
médica o protocolo foi descontinuado, e consequentemente não houve
coleta de exames nem início de ATM, ou pacientes com definição de
paliação nas primeiras 24 horas.
•
Paciente com conduta para sepse, cuja infecção foi descartada
posteriormente (categoria 2).
Obs: paciente este que teve protocolo de sepse aberto, teve coleta
de exames laboratoriais, foi iniciado ATM, e feito todo o pacote de
tratamento de sepse, entretanto, posteriormente foi descartada a
infecção e suspensão do ATM.
•
Paciente com infecção/sepse/choque séptico (categoria 3).
Obs: paciente este que de fato teve protocolo de sepse aberto e
seguido, e classificado com infecção sem disfunção, sepse ou choque
séptico. Lembrando que aqui também são incluídos os casos com
sepse e choque que foram encontrados por meio da busca ativa.
O software permite o registro detalhado de todos os casos em
que o protocolo institucional foi aberto. Isso acarreta um acréscimo
importante na carga de trabalho. Em contrapartida, permite conhecer
de maneira mais eficaz a sensibilidade institucional e a real aderência
ao sistema, visto que possibilita compilar dados também dos pacientes
apenas com infecção e daqueles que tiveram protocolo aberto, porém
a hipótese diagnóstica de infecção foi descartada. O preenchimento
dessas categorias é opcional, mas para evitar viés na análise dos
dados, as instituições que optarem pelo preenchimento de todas as
categorias devem se esforçar para não perder dados, pois o benefício
dessa coleta seria perdido. As instituições podem, alternativamente,
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optar por incluir apenas os casos de sepse e choque séptico.
A categoria 1, “Paciente com infecção descartada ou sem
necessidade de conduta para sepse” (Figuras 6 e 7), aplica-se aos
casos em que o paciente preenchia critérios de elegibilidade (presença
de sinais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica - SRIS e/
ou disfunção orgânica) e o protocolo de sepse foi aberto, porém, na
avaliação médica, a suspeita de foco infeccioso foi afastada. Assim,
a infecção foi descartada sem coleta de exames ou administração
de antimicrobianos. Também podem fazer parte dessa categoria
pacientes com infecções virais típicas, como faringites, amigdalites,
otites, sinusites, dengue, entre outras, pois, nesses casos, o protocolo é
encerrado sem a coleta de exames e/ou administração de antibiótico.
Além disso, pacientes em cuidados de fim de vida instituídos dentro
das primeiras 24 horas de avaliação médica também devem ser
considerados como categoria 1.

Figura 6 - Tela de ajuda para critérios definidores das categorias de
inclusão.
Ao passar o mouse na categoria 1, surge uma caixa explicativa com
exemplos de fichas que preenchem critérios de síndrome da resposta
inflamatória sistêmica (SRIS) e/ou de disfunção orgânica, porém não
são elegíveis para conduta dentro do protocolo sepse.
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Figura 7 - Simulação de inclusão de ficha da categoria 1 - novos
registros.
Exemplo de dados solicitados no cadastro de nova ficha de pacientes
que tiveram infecção descartada ou sem conduta para sepse.
Esses casos não são de preenchimento obrigatório. No entanto,
para os hospitais com interesse em avaliar a sensibilidade institucional
do protocolo, aconselha-se a compilação de todos os casos, para
evitar viés na análise. É necessário preencher a página de registro
com data e hora de abertura do protocolo no serviço médico, o setor
o qual o paciente encontrava-se no momento da suspeita da sepse
(PS, UTI ou unidade de internação regular), se o paciente era ou não
classificado como cuidado de fim de vida e clicar na opção “Gravar”.
Esta ficha já será finalizada e incluída ao banco de dados. As fichas

ILAS - Instituto Latino Americano de Sepse

13

finalizadas não podem ser corrigidas, editadas ou excluídas. Caso seja
necessário, basta entrar em contato conosco (secretaria@ilas.org.br)
pedindo a exclusão da ficha, e informar as iniciais, registro e data de
admissão.
Caso o paciente apresente quadro sugestivo de infecção,
e o protocolo sepse com coleta de exames e administração de
antimicrobianos tenha sido aberto, mas, posteriormente, a infecção
foi descartada, o caso deve ser inserido como “Paciente com conduta
para sepse, cuja infecção foi descartada posteriormente” (Figura
8). Entendem-se como “infecção descartada” os casos em que o
antimicrobiano foi suspenso pela equipe assistente. Nessa categoria,
o software solicita informações complementares, como presença de
comorbidades e tipo de internação.

Figura 8 - Simulação de inclusão de ficha da categoria 2 - novos
registros.
Exemplo de dados solicitados no cadastro de nova ficha de pacientes
que tiveram abertura do protocolo com conduta para sepse, porém
com infecção descartada posteriormente.
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Pacientes com quadro sugestivo de infecção (presença de foco
infeccioso com ou sem alteração dos sinais de SRIS e sem disfunção
orgânica), sepse (infecção associada à disfunção orgânica) e
choque séptico (infecção com hipotensão refratária a volume e/ou
uso de vasopressor nas primeiras 6 horas) devem ser inseridos como
“Paciente com infecção, sepse ou choque séptico” (Figura 9). Para
esses pacientes, além das informações sobre comorbidades e o tipo
de internação, você deverá selecionar se havia suspeita de infecção
por COVID-19 e, em caso afirmativo, deve-se responder se foi realizado
exame laboratorial e se o diagnóstico foi confirmado. Além disso, é
necessário preencher o tipo de infecção antes de clicar em “Gravar”.

Figura 9 - Simulação de inclusão de ficha da categoria 3 - novos
registros.
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Exemplo de dados solicitados no cadastro de nova ficha de pacientes
com infecção, sepse ou choque séptico confirmados.
O tipo de internação se refere ao motivo pelo qual o paciente
procurou o hospital e foi internado, sem necessariamente estar
relacionado ao evento séptico. Por exemplo, um paciente internado
para cirurgia eletiva que desenvolve sepse de foco pulmonar no
decorrer da internação, deve ser considerado cirúrgico.
O tipo de infecção também deve ser informado. São
consideradas infecções associadas à assistência à saúde aquelas
classicamente nosocomiais, ou seja, manifestas após 48 horas de
internação e não presentes no momento da admissão. Também
devem ser consideradas aquelas em pacientes com internações e/ou
cirurgia recentes (últimos 30 dias) ou que dependem do sistema de
saúde, para terapia de substituição renal ou atendidos em hospitaldia, para tratamento quimioterápico, e ainda pacientes vindos de
hospitais de retaguarda, home-care ou ainda institucionalizados.
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3.2 Avaliação inicial - triagem
Na tela Triagem (Figura 10), deve ser assinalado o foco
infeccioso envolvido, quando a categoria do paciente for “paciente
com infecção/sepse /choque séptico”. Alterações devido a sinais de
SRIS, não são mais obrigatórias para diagnosticar sepse, assim como
no software. Todas as disfunções orgânicas (caso haja), presentes nas
primeiras 6 horas do diagnóstico, também devem ser assinaladas.

Figura 10 – Página de triagem. A página solicita dados de triagem,
como o foco relacionado ao quadro infeccioso atual, os sinais de
síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS) e a presença de
disfunção orgânica nas primeiras 6 horas.
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Os principais focos infecciosos estão disponíveis, bem como a
opção “Foco não definido” para aqueles casos em que não foi possível
identificar o foco infeccioso. Caso haja mais de um foco infeccioso
presente, deve ser discutido com o médico assistente ou coordenador
do protocolo sepse, qual o principal foco infeccioso relacionado ao
evento séptico, e somente ele deve ser assinalado.
Se o paciente inserido for “Paciente com conduta para sepse,
cuja infecção foi descartada posteriormente” (categoria 2), a tela de
triagem será automaticamente assinalada com a opção “Quadro não
infeccioso, infecção descartada” e a mesma não pode ser alterada
(Figura 11).

Figura 11 - Página de triagem – quadro não infeccioso, infecção
descartada. Em pacientes da categoria 2, essa opção vem
automaticamente assinalada.
Na pergunta “O paciente apresenta alguns destes sinais e
sintomas no momento do diagnóstico do quadro infeccioso?”, a
presença de SRIS (hipertermia, hipotermia, taquicardia, taquipneia,
leucocitose e/ou desvio à esquerda e/ou leucopenia) deve ser
assinalada caso haja algum destes sinais (Figura 10). Essa pergunta
é habilitada para pacientes das categorias 2 (infecção descartada) e
categoria 3 (infecção, sepse ou choque séptico).
Na pergunta “Há algum destes sinais de disfunção orgânica
presente no momento do diagnóstico, que não aquele relacionado ao
local de infecção e que não seja secundário a uma doença crônica?”, é
obrigatória a marcação de uma das opções, visto que para pacientes
somente com infecção, ou seja, que não têm disfunção orgânica, existe
a opção “Paciente não tinha disfunção orgânica, somente infecção”.
Para a categoria 2 há uma opção “Paciente não tinha disfunção
orgânica”.
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É obrigatório, contudo, assinalar pelo menos uma disfunção nos
casos registrados como sepse e choque séptico. Devem ser assinaladas
no sistema apenas as disfunções orgânicas presentes nas primeiras 6
horas a partir da abertura do protocolo sepse. Observem que o lactato
aumentado, de forma independente do nível, é considerado critério
de disfunção, embora apenas os pacientes com lactato duas vezes
acima do valor normal de referência têm indicação de ressuscitação
hemodinâmica e se qualificam para os indicadores do pacote global.
Para a identificação da disfunção orgânica, recomenda-se ao
coletador de dados a revisão de todo o histórico médico recente do
paciente. Isso é fundamental para se identificarem as comorbidades e
as medicações previamente utilizadas pelo paciente, pois elas podem
ser responsáveis por alterações clínicas potencialmente confundidas
com disfunções orgânicas em consequência da sepse. Isso permite a
identificação adequada do número de disfunções em decorrência da
sepse. Como exemplos das principais comorbidades potencialmente
geradoras desse viés, e para as quais recomendamos cuidado ao
assinalar a disfunção orgânica, temos:
•
Insuficiência renal crônica (paciente pode ter creatinina basal
> 2 mg/dL). Devemos analisar o valor médio basal do paciente em
questão com IRC, para avaliar se a creatinina maior que 2mg/dL deve
ou não ser considerada disfunção.
•
Doenças pulmonares de base que levem à dependência de
oxigênio. Averiguar se o paciente teve aumento da necessidade prévia
de O2.
•
Uso de anticoagulantes orais ou heparina (razão normalizada
internacional - INR e tempo de tromboplastina parcial ativada - TTPA
muito elevados).
•
Plaquetopenia (<100.000/mm3) em pacientes com neoplasia
hematológica ou hepatopatia crônica. Devemos analisar os últimos
exames, e averiguar se houve queda de 50% das plaquetas deste valor.
•
Lactato > 2mmol/L em pacientes em uso de antirretrovirais.
A piora de níveis basais deve ser considerada, a depender
do julgamento do médico responsável pelo paciente ou do médico
coordenador do time sepse. Um exemplo seria o paciente com doença
crônica que apresenta agudização significativa em decorrência da
sepse.
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3.3 Dados de admissão
Ao preencher adequadamente as primeiras três questões da
página anterior, passamos à próxima página, na qual serão inseridos
os dados da admissão do paciente.
Quando a opção “Paciente não tinha disfunção orgânica,
somente infecção” tiver sido escolhida, a pergunta “O paciente
apresenta critérios para” virá assinalada com “Infecção” de maneira
automática (Figura 12).

Figura 12 - Página de admissão – critérios para infecção. Em pacientes
da categoria 3, quando não houver registro de disfunção orgânica,
essa opção vem automaticamente assinalada.
Quando pelo menos uma disfunção orgânica tiver sido
selecionada, essa pergunta deverá ser respondida com uma de duas
opções: sepse ou choque séptico (Figura 13). Choque séptico deve ser
considerado apenas se o paciente apresentar hipotensão refratária
a volume e/ou uso de vasopressores nas primeiras 6 horas após o
diagnóstico da sepse.
O software possui travas de segurança e não permitirá assinalar
a opção “Sepse” quando for marcada a opção “Uso de vasopressores
= SIM” na página de tratamento da hipotensão. Aparecerá um quadro
com a mensagem “Identificamos que se trata de paciente com
Choque Séptico, diferente do que foi assinalado, o sistema pode
fazer essa correção?” se optado por clicar em “ok” a classificação de
choque séptico acontecerá sem a necessidade de retornar à página
de admissão.
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Figura 13 - Página de admissão - critérios de gravidade e dados da
admissão e de possível transferência de outras instituições. Essa tela
é habilitada quando é assinalada a categoria 3 (infecção, sepse ou
choque séptico) com presença de disfunção orgânica.
Ressalta-se que pacientes classificados inicialmente como
sepse, mas, que desenvolveram hipotensão refratária à reposição
volêmica e/ ou fizeram uso de vasopressor entre a 6ª e a 24ª hora do
diagnóstico da sepse, devem ser considerados portadores de choque
séptico tardio, página adicional a ser preenchida posteriormente.
Admissão na instituição (data/hora)
O momento da admissão do paciente na instituição deve ser
registrado, a se considerar a data e horário do primeiro registro do
paciente na instituição (seja retirada de senha/ triagem/ atendimento
em balcão), da internação atual, seja ele admitido via PS ou de forma
eletiva (isso porque o software aceita eventos subsequentes, e é a
partir desta data/hora que o programa reconhecerá uma mesma
data de internação, e aprofundaremos este assunto posteriormente).
É permitido o registro de data/hora de admissão hospitalar, posterior
ao momento da instalação da disfunção orgânica ou do diagnóstico
da sepse. Isso permite a inclusão de pacientes cujo diagnóstico foi
feito em outra instituição.
Em algumas situações, é importante avaliar separadamente
pacientes que tenham sido transferidos de outras instituições já com o
diagnóstico de sepse. Nesses casos, deve ser assinalada a opção “SIM”
para a pergunta “Paciente foi admitido no hospital já em infecção/
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sepse/ choque séptico vindo de outra instituição?” (figura 13).
Categoria de tratamento
Ainda na página de admissão, deve ser definida a categoria do
paciente, com base no local onde teve início a disfunção orgânica
(Figura 14). Assim, temos cinco possibilidades, colocadas abaixo:
1. Admitido na unidade de terapia intensiva (UTI) nas primeiras 24
horas oriundo do pronto-socorro (PS). Essa possiblidade é válida
para pacientes com critérios para infecção, sepse ou choque séptico
quando dão entrada na instituição via PS, e que foram transferidos
para a UTI nas primeiras 24 horas após o diagnóstico da infecção/
sepse.
Essa opção deve ser assinalada mesmo que o diagnóstico
da infecção/sepse tenha sido feito tardiamente, apenas na UTI, pois
o quadro infecioso deveria ter sido identificado no PS. Da mesma
forma, se o paciente tiver sido admitido no PS com quadro infeccioso,
foi transferido para a enfermaria, e somente lá o diagnóstico foi feito,
ele deve ser considerado também como paciente de PS. Resumindo,
para os pacientes com sepse/choque devemos considerar o local de
desenvolvimento da disfunção.
Nota: Pacientes provenientes do PS de outras instituições e transferidos
diretamente para a UTI devem ser considerados nessa categoria. Visto
que o intuito aqui é identificar que tipo de paciente/infecção.
2. Admitido na UTI nas primeiras 24 horas oriundo de unidades
regulares de internação. Essa possiblidade é válida para pacientes
com infecção, sepse ou choque séptico, com instalação do quadro
séptico durante a internação nas unidades regulares de internação
e que foram transferidos para a UTI nas primeiras 24 horas após o
diagnóstico da infecção. Essa categoria inclui também as unidades de
retaguarda do PS, desde que consideradas unidades de internação,
e que o paciente não tenha sido admitido no PS já com os critérios
para infecção/sepse. Essa opção deve ser assinalada mesmo que
o diagnóstico da infecção/ sepse tenha sido feito apenas na UTI,
tardiamente, de um quadro iniciado nas enfermarias.
Resumindo, é importante lembrar que para os pacientes com sepse/
choque, devemos considerar o local de desenvolvimento da disfunção
orgânica.
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Nota: Pacientes provenientes de unidades de internação regular em
outras instituições e transferidos diretamente para a UTI devem ser
considerados nessa categoria.
3. Desenvolveu infecção/sepse durante a internação na UTI. Essa
possiblidade é válida para pacientes que desenvolvem infecção, sepse
ou choque séptico durante sua internação na UTI, independentemente
da causa de admissão.
4. Infecção/sepse no PS, não admitido na UTI nas primeiras 24 horas.
Essa possiblidade é válida para pacientes com critérios para infecção,
sepse ou choque séptico, quando dá entrada na instituição via PS e
que não foram transferidos para a UTI nas primeiras 24 horas após
o diagnóstico da infecção. Esses pacientes podem tanto terem sido
mantidos no PS, como transferidos para outras unidades de internação,
que não a UTI, ou mesmo transferidos para outra instituição.
Nota: Pacientes provenientes do PS de outras instituições e que
permanecem no PS ou são admitidos em unidades regulares de
internação, devem ser considerados nessa categoria.
5. Infecção/sepse nas unidades regulares de internação, não
admitido na UTI nas primeiras 24 horas. Essa possiblidade é válida
para pacientes com infecção, sepse ou choque séptico, com instalação
do quadro séptico durante a internação nas unidades regulares de
internação e que não foram transferidos para a UTI nas primeiras
24 horas após o diagnóstico da infecção/sepse, permanecendo na
unidade ou, eventualmente, sendo transferidos temporariamente
para o PS ou ainda, para outra instituição.
Nota: Pacientes provenientes de unidades de internação regular
em outras instituições e transferidos para unidades de internação
regulares ou PS da nova instituição devem ser considerados nessa
categoria.
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Figura 14 - Página de admissão - categoria de acordo com local de
instalação da disfunção. Essa tela é habilitada quando é assinalada
a categoria 3 (infecção, sepse ou choque séptico).
Data da primeira disfunção orgânica (data/hora)
Determinar o momento da instalação da primeira disfunção
orgânica é fundamental, para a definição de um dos principais
indicadores da qualidade de atendimento: o tempo de disfunção
orgânica (Figura 15).
Embora, idealmente, o diagnóstico da infecção deva ser
feito imediatamente após a instalação da disfunção, nem sempre
isso ocorre. É bastante comum fazermos o diagnóstico de sepse ou
choque séptico e, ao revisar o prontuário, verificarmos que os sinais
e sintomas de disfunções clínicas ou as alterações nos exames
laboratoriais já estavam presentes há horas - ou mesmo dias - antes
do diagnóstico. A definição do intervalo de tempo entre a instalação
da primeira disfunção orgânica e seu diagnóstico (descrito a seguir) é
um dos indicadores centrais para elaboração de estratégias que visem
a redução de mortalidade, posto que o atraso no diagnóstico tem
como consequência o atraso no tratamento. Mesmo em instituições
com alta aderência após o diagnóstico, esse atraso pode se associar
ao aumento de letalidade, pois na prática, a aderência não será
verdadeira.
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Figura 15 - Página de admissão - data de admissão em unidade
de terapia intensiva, data da disfunção orgânica e diagnóstico da
infecção/sepse. Essas opções ficam habilitadas quando é assinalada
a categoria 3 (infecção, sepse ou choque séptico).
Para pacientes do PS admitidos em sepse/choque séptico,
ou seja, na triagem já apresentavam disfunção clínica ou disfunção
laboratorial evidenciada no primeiro exame colhido após admissão,
entendemos que o paciente já estava em disfunção antes de sua
admissão e, por isso, não é possível identificar ou estimar a data e o
horário real do início da disfunção. Desta forma, consideramos como
horário da primeira disfunção orgânica o primeiro horário registrado
do paciente na instituição (o primeiro horário disponível de entrada
do paciente, seja horário de senha/totem, triagem ou atendimento
administrativo no balcão da recepção).
Em alguns casos do PS, onde o paciente não apresentava
disfunção clínica na triagem, ou que há algum exame laboratorial após
admissão que prove que o paciente não tinha disfunção de nenhum
tipo no momento de sua admissão, deve ser considerado como data/
hora da primeira disfunção, o horário registrado da disfunção clínica,
ou o horário da coleta do novo exame quando, este vier com disfunção
laboratorial.
Vale ressaltar que, em pacientes encaminhados de outros
serviços, o horário do diagnóstico da sepse/choque séptico pode ser
anterior à admissão hospitalar, desde que exista adequado registro
dos dados clínicos da instituição anterior.
Para avaliar a data e horário da primeira disfunção em pacientes já
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internados, seja em Unidade de internação ou UTI, precisamos avaliar
o prontuário do paciente, até que encontremos uma disfunção, no
caso a primeira, seja ela qual disfunção for, clínica ou laboratorial.
Sempre tenham cuidado para associar a disfunção a um quadro
possível de infecção, visto que o paciente pode apresentar alguma
disfunção, mas não ter relação com a infecção atual. Recomendamos
que, em caso de dúvida, seja conversado com o coordenador do time
para definir o momento da suspeita do foco infeccioso e da disfunção.
Diagnóstico da infecção/sepse (data/hora)
Nessa questão, deve ser considerado o momento em que foi
feita a suspeita de infecção/sepse pela equipe de enfermagem e/ou
médica, e iniciaram-se as medidas de tratamento, ou seja, o momento
em que houve percepção clínica, pela equipe, de que o paciente
apresentava critérios para sepse ou choque séptico (Figura 15). Vale
comentar, que quando houver ficha de triagem de sepse aberta, o
momento de abertura desta deve ser considerado como data/hora do
diagnóstico. Caso esteja avaliando um caso que encontrou por meio
de busca ativa, o momento do diagnóstico para sepse em si, nem
sempre estará registrado. Logo, devemos considerar a data e hora da
primeira tomada de decisão que sugira a suspeita de infecção, como
prescrição de ATM e/ou solicitação de hemocultura.
O tempo de disfunção orgânica, um dos indicadores utilizados
na campanha, é calculado pela diferença entre o momento da
instalação da primeira disfunção orgânica, descrito acima, e a suspeita
do diagnóstico.
Usualmente, o tempo de disfunção não deve ser zero. Pensando
em pacientes admitidos no PS já em quadros sépticos, devemos
considerar como o horário da primeira disfunção o primeiro horário
registrado na instituição, seja disfunção cínica ou laboratorial.
Admissão na unidade de terapia intensiva (data/hora)
Em pacientes admitidos na UTI nas primeiras 24 horas, devem ser
registrados a data e o horário da admissão na UTI (Figura 15).
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3.4 Escores de gravidade (preenchimento opcional)
A inclusão dos escores de gravidade permite avaliar melhor
o perfil de pacientes de cada instituição, e comparar pacientes em
instituições distintas. O preenchimento é opcional. Porém, é importante
manter a consistência da coleta, ou seja, os escores devem ser
preenchidos para todos os casos pertinentes. O software utiliza os
escores Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) (Figura 16) e
Simplified Acute Physiological Score III (SAPS III) (Figura 17). Em ambos
os casos, são permitidas a digitação de valores individuais ou apenas
do escore final, para facilitar a inclusão dos dados, caso a unidade já
colete esses escores com outras ferramentas.

Figura 16 - Página de Sequential Organ Failure Assessment (SOFA). A
tela é habilitada quando é assinalada a categoria 3 (infecção, sepse
ou choque séptico). Seu preenchimento é opcional.
Para o SOFA, anota-se sempre o pior valor de cada variável
nas primeiras 24 horas do diagnóstico da infecção. Observem que
esse escore possui travas de segurança relacionadas às disfunções
orgânicas assinaladas anteriormente na tela de triagem, evitando
assim, eventuais conflitos de informações ao longo da inclusão dos
dados.
O SOFA deve ser preenchido para todos os pacientes, independentemente
da alocação, lembrando que é opcional o preenchimento no software.
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Figura 17 - Página do Simplified Acute Physiological Score III (SAPS
III). A tela é habilitada quando é assinalada a categoria 3 (infecção,
sepse ou choque séptico) para pacientes admitidos na unidade de
terapia intensiva, deve-se considerar os parâmetros e informações da
primeira hora de admissão na UTI. Seu preenchimento é opcional.
O SAPS III deve ser preenchido apenas para aqueles que foram
admitidos na UTI. Mesmo que o paciente já tenha estado internado na
UTI antes do evento séptico, as variáveis a serem usadas são as do
momento da admissão.

3.5 Coleta de lactato, culturas e antimicrobianos
De acordo com as recomendações da Campanha de
Sobrevivência à Sepse, a presença de alteração do lactato acima do
valor de referência deve ser avaliada em todo paciente com suspeita
de sepse ou choque séptico, pois alterações significativas neste
marcador indicam necessidade de ressuscitação hemodinâmica e
estão relacionadas à pior prognóstico (Figura 18).
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Figura 18 - Página de coleta de lactato, culturas e antimicrobianos
- Pacote de 1 hora. A tela é habilitada quando são assinaladas as
categorias 2 (infecção descartada) ou 3 (infecção, sepse ou choque
séptico).
Deve-se preencher a data e a hora da coleta, de forma a
possibilitar a avaliação da aderência. Considerando que pacientes
da UTI podem coletar rotineiramente esse exame, é permitido inserir
exames realizados em até 1 hora antes do momento do diagnóstico
da infecção/sepse. A aderência a esse indicador é definida pela coleta
em até 1 hora antes e 1 hora depois do diagnóstico de infecção/sepse.
A instituição deve assinalar qual o valor de referência de seu laboratório
e a unidade de medida para que o software defina se o paciente
será elegível para o preenchimento dos itens ligados à ressuscitação
hemodinâmica (no caso de hiperlactatemia, ou seja, valores de lactato
2x acima do valor de referência).
O preenchimento equivocado
desse dado leva à inconsistência da avaliação de aderência a esses
indicadores, prejudicando a análise dos resultados institucionais.
O paciente recebeu antimicrobiano de largo espectro?
Ainda na tela mostrada na figura 18, são solicitados dados sobre
terapia antimicrobiana. Existem três respostas possíveis: “NÃO”, “SIM” e
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“O antimicrobiano de largo espectro foi iniciado antes deste evento de
infecção/sepse e mantido até a presente data”. Nos dois últimos casos,
habilitam-se as janelas de identificação do antimicrobiano escolhido,
data e hora da administração da primeira dose. Caso tenham sido
prescritos mais de um tipo de antimicrobiano, o primeiro administrado
deve ser o preenchido.
A opção “Antimicrobiano mantido” deve ser assinalada
naqueles pacientes em que, a despeito da evolução do quadro
séptico, o médico optou por manter o tratamento antimicrobiano
iniciado anteriormente, subentendendo-se que essa seria a conduta
clinicamente adequada para a situação. No entanto, caso o início do
antimicrobiano tenha sido há mais de 96 horas, o software pedirá
confirmação da ausência de indicação de troca. Esse cuidado é
necessário, pois se trata de situação peculiar, embora possível, na
ausência de controle de foco ou espectro antimicrobiano já otimizado
ao máximo, conferindo aderência ao item. Se confirmado, o caso será
considerado aderente.
Quando for assinalada a opção “SIM”, os casos serão
considerados aderentes se o antimicrobiano for administrado em até
1 hora do diagnóstico, para todos os setores do hospital.
Caso o antibiótico tenha sido iniciado mais de 48h após a
abertura do protocolo, deve-se responder “NÃO” para a pergunta “O
paciente recebeu antimicrobiano de largo espectro?”.
As hemoculturas foram coletadas?
A campanha recomenda coleta de hemocultura antes da
administração de antimicrobianos em todo evento séptico. Assim, para
o cálculo da aderência, a data e a hora dessa coleta são relacionadas
à data e hora do início do antimicrobiano. Vale ressaltar que, para
fim de aderência, avalia-se apenas a coleta de hemoculturas, porém
recomendamos a coleta de culturas de todos os sítios infecciosos
pertinentes.
Entende-se que a coleta de hemoculturas, pode preceder
em horas/dias o diagnóstico da sepse, em pacientes já em uso de
tratamento adequado e com evolução não satisfatória. Nesses casos,
para avaliação da aderência, será também considerada a troca ou
não do antimicrobiano. Desse modo, serão considerados aderentes
pacientes cujas culturas foram coletadas anteriormente, desde que
antes da administração do antimicrobiano. Se o antimicrobiano tiver
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sido trocado, entende-se que há um novo quadro séptico ou agente
infeccioso não coberto pela terapia atual. Nesse contexto, nova
coleta de HMC é necessária, e o indicador somente será considerado
aderente, caso ela ocorra antes da administração do antimicrobiano
e dentro da primeira hora do diagnóstico.

3.6 Tratamento da hipotensão
Nessa página, devem ser fornecidas informações relativas à
ressuscitação hemodinâmica de pacientes com hipotensão (Figura
19).

Figura 19 - Página de tratamento da hipotensão nas primeiras 6
horas. A tela é habilitada quando são assinaladas as categorias 2
(infecção descartada) ou 3 (infecção, sepse ou choque séptico), com
disfunção orgânica assinalada na tela de triagem.
O paciente estava hipotenso nas primeiras 6 horas?
Esta pergunta é habilitada para todos os casos da categoria
2 e da categoria 3 em que foi registrada pelo menos uma disfunção
orgânica na tela de triagem. Ela se refere somente às primeiras 6 horas
após o diagnóstico da infecção/sepse.
A primeira pergunta da página é “o paciente estava hipotenso nas
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primeiras 6 horas?” Se a resposta for “NÃO” apenas clicamos em
gravar e pulamos de página. Se a resposta for “SIM”, o software solicita
a informação sobre a data e hora do início da hipotensão e após,
pergunta sobre a reposição volêmica:
O paciente iniciou a reposição de no mínimo 30 mL/kg de cristaloide,
ou o equivalente na forma de coloide, para tratar hipotensão dentro
da primeira hora OU está adequadamente registrado no prontuário
que foi feita avaliação de fluido-responsividade e optado por não
realizar reposição volêmica ou não administrar integralmente 30ml/
kg?
De novo, aparecem as opções de resposta “SIM” e “NÃO”, e
caso haja registro de início de volume na 1ª hora, ou justificativa em
prontuário do motivo pelo qual não foi feito volume total ou nenhum,
deve-se responder “SIM”, classificando o indicador volume como
conforme, aderente. Deve-se considerar a soma de todos os fluidos
infundidos no paciente com o objetivo de ressuscitação volêmica.
Se não houver registro ou justificativa descrita em prontuário,
a resposta deve ser “NÃO”, e conferirá não aderência ao indicador
volume. OBS: Se a resposta da pergunta for “NÃO”, não habilitará
nenhuma outra pergunta nesta página, e não será possível preencher
se iniciou ou não o vasopressor.
Sendo a resposta da pergunta comentada acima “SIM”, outra
pergunta habilitará para ser respondida:
O paciente permaneceu normotenso, ou seja, com PAM >65mmHg
após ressuscitação volêmica inicial?
Se a resposta for “SIM”, o paciente é caracterizado SEPSE, e
finalizamos o preenchimento desta página. Caso a resposta seja “NÃO”,
o paciente automaticamente será classificado como choque séptico.
Lembramos novamente que se na página de admissão não tiver sido
preenchido como choque séptico, abrirá uma caixa de diálogo para
correção da classificação, como já comentado anteriormente neste
guia. Ao concordar com a correção clicando em “OK”, o diagnóstico
será alterado para choque sem a necessidade de retornar às páginas
anteriores.
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Outro erro comum de classificação: Quando é registrado o diagnóstico
de choque séptico na página de admissão e, para a resposta da
pergunta sobre “tratamento de hipotensão” for assinalado “SIM, o
paciente ficou normotenso após volume”, também aparecerá uma
caixa de diálogo sinalizando que este paciente foi classificado na
admissão como choque séptico e que há informações conflituosas.
Neste caso, é preciso rever se o paciente realmente não for um caso
de choque séptico, haverá a necessidade de retornar a página de
admissão e selecionar o diagnóstico correto.
Caso o paciente não reverta a hipotensão após volume, a pergunta
referente ao uso de DVA deverá ser preenchida:
O paciente recebeu vasopressor para tratar a hipotensão (dentro da
primeira hora da hipotensão)?
Deve-se responder “SIM” apenas para os pacientes que
receberam vasopressor dentro da primeira hora da hipotensão que
levou ao seu uso, e campos serão habilitados para preenchimento
da data e horário de início do vasopressor. Caso contrário, quando
o vasopressor foi iniciado mais de 1h após o início da hipotensão,
a resposta deve ser “NÃO”. Desta forma o software entende que o
paciente foi inadequadamente tratado, o que define não aderência a
esse indicador, uma vez que o paciente não permaneceu normotenso
após reposição volêmica e não recebeu vasopressor na primeira hora
da hipotensão.
Nota: Caso tenha sinalizado na página de triagem, “disfunção
hemodinâmica (hipotensão)” e nesta página de tratamento de
hipotensão, na primeira pergunta sua resposta seja “NÃO”, aparecerá
uma trava com a mensagem “Informação conflitante com o formulário
de triagem, foi declarado ‘PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg /
Queda de PA > 40 mmHg’”, clicando em “OK”, será possível preencher
novamente.
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3.7 Tratamento da hiperlactatemia
Esse indicador é válido apenas para pacientes com o lactato
inicial duas vezes acima do valor de referência. De acordo com as
diretrizes do pacote de tratamento da Campanha de Sobrevivência à
Sepse, são importantes as reavaliações do paciente e do clareamento
desse lactato (Figura 20).
Pacientes com hiperlactatemia devem iniciar reposição de
volume na primeira hora, com 30ml/kg de cristaloide ou outra forma
de coloide. Neste item, percebam que não há opção de justificativa
para não fazer volume, ou seja, caso não tenha sido iniciado na 1ª hora
ou não tenha feito o volume, o indicador será classificado como não
aderente.
A segunda pergunta da página, se refere a coleta do 2ª lactato,
que deve ser feita no prazo de 2 a 4 horas do diagnóstico da sepse,
com
a intenção de acompanhar a variação do valor. A aderência é
conferida ao indicador “recoleta de lactato” dentro do prazo de 4
horas, independentemente do valor do resultado do lactato.

Figura 20 - Página de tratamento da hiperlactatemia. A tela é
habilitada em pacientes das categorias 2 (infecção descartada) e
3 (sepse ou choque séptico), cujo lactato inicial estava duas vezes
acima do valor de referência
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3.8 Reavaliação do status volêmico e da perfusão
Esse indicador se aplica somente a pacientes com lactato inicial
duas vezes acima do valor de referência e/ou com choque séptico
nas primeiras 6 horas. A Campanha de Sobrevivência à Sepse enfatiza
a importância da reavaliação dos pacientes mais graves. Nesses
pacientes, deve-se verificar se a reavaliação do estado volêmico ou
de parâmetros perfusionais, está adequadamente registrada em
prontuário (Figura 21).
Vários parâmetros de volemia/perfusão são considerados
válidos para essa reavaliação. São exemplos a mensuração de
pressão venosa central (PVC) ou a saturação venosa central de
oxigênio (SvCO2), sem a necessidade de atingir níveis específicos.
Outras possibilidades são: a avaliação de responsividade a volume;
e a melhora do tempo de enchimento capilar, do livedo, da diurese
ou a melhora da alteração do nível de consciência. Do ponto de vista
de protocolo assistencial, recomenda- se que o médico responsável
registre adequadamente o seguimento do paciente durante as
primeiras 6 horas de diagnóstico. Da perspectiva de coleta de
indicador, registros adequados feitos por enfermeiros qualificados
também podem ser utilizados. A aderência é dada se a reavaliação
for feita dentro das 6 horas a partir do diagnóstico.
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Figura 21 - Página de reavaliação do status volêmico e de perfusão
- pacote de 6 horas. A tela é habilitada em pacientes das categorias
2 (infecção descartada) e 3 (sepse ou choque séptico) cujo lactato
inicial estava duas vezes acima do valor de referência ou com choque
séptico.

3.9 Diagnóstico de choque séptico tardio
Essa tela será habilitada para todo paciente assinalado como
diagnóstico de sepse (Figura 22). A pergunta se refere à ocorrência de
hipotensão refratária à reposição volêmica, com uso de vasopressor,
entre a 6ª e a 24ª hora do diagnóstico da infecção. Caso o paciente se
enquadre na classificação de choque séptico tardio, é preciso incluir a
data e a hora do uso do vasopressor.

Figura 22 - Página de diagnóstico de choque séptico tardio. A tela é
habilitada em pacientes com sepse.
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3.10 Ventilação mecânica
A pergunta, autoexplicativa, visa caracterizar a gravidade dos
pacientes, sem relação com diretrizes de tratamento ou coleta de
indicadores (Figura 23).

Figura 23 - Página de ventilação mecânica. A tela é habilitada quando
são assinaladas a categoria 2 (infecção descartada) ou 3 (infecção,
sepse ou choque séptico).

3.11 Desfecho
Estas são as últimas informações para o preenchimento
completo de uma ficha: as datas de alta da UTI (se aplicável) e
hospitalar, bem como o status de alta do paciente (Figura 24).
Lembrando que a data de alta da UTI, é a primeira alta após o evento
séptico lançado.
Se o paciente tiver falecido durante a internação,
independentemente da causa estar ou não relacionada ao evento
séptico, a data e hora da alta hospitalar corresponderão à data do
óbito.
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Figura 24 - Página de desfechos. A tela é habilitada quando são
assinaladas as categorias 2 (infecção descartada) ou 3 (infecção,
sepse ou choque séptico).
Disponibilizamos também a opção “Transferência” no status de
desfecho do paciente, para casos em que este foi transferido para
outra instituição. Também é possível incluir seu desfecho na outra
instituição quando for conhecido: alta ou óbito após transferência.
Entretanto, uma vez que o paciente foi transferido da sua instituição,
mesmo que faleça na instituição de destino, o fato dele ter sido
transferido, contará a favor da sobrevida da instituição.
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Confirmação dos dados coletados

Ao final do preenchimento, a ficha deve ser salva clicando
na opção “Gravar e finalizar” (Figura 24). Durante o processo de
confirmação da ficha, é gerado um arquivo PDF “Ficha do paciente”,
no qual é possível revisar os dados incluídos antes de confirmar a
finalização da ficha (Figura 25), pois uma vez finalizada, nenhuma outra
alteração será possível para digitação. Se houver necessidade, poderá
solicitar exclusão da ficha, depois relançá-la com os dados corretos,
caso seja observado algum erro de digitação após a finalização.
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Figura 25 - Conferência dos dados. A tela é habilitada ao se preencher
o desfecho de pacientes das categorias 2 (infecção descartada) ou 3
(infecção, sepse ou choque séptico).
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Após a conferência, se a ficha estiver correta, confirma-se sua
finalização na tela “Podemos gravar o desfecho e finalizar a ficha?”.
A partir desse momento, ela não poderá mais ser modificada pelo
usuário e estará disponível para ser computada pelo ILAS Online® na
elaboração de um relatório trimestral.

5

Eventos subsequentes

Eventos subsequentes são novos eventos sépticos ocorridos
durante a mesma internação do paciente. O software entenderá como
evento subsequente, o paciente com o mesmo registro, iniciais e data
da admissão (Figura 26). Desta forma, se a instituição utilizar sempre
o mesmo número de registro/prontuário para o paciente, se a data de
admissão for diferente, o programa entenderá como um novo evento
séptico, ou seja, o paciente teve alta hospitalar, retornou à instituição
e apresentou um novo evento séptico. Com intuito de diminuir a carga
da coleta de dados, só são analisados eventos subsequentes dos
pacientes com sepse ou choque séptico. No relatório de performance,
analisamos somente os indicadores do pacote de tratamento dos
eventos subsequentes em tabela separada e, portanto, tempo de
disfunção e desfecho são computados apenas no evento primário.

Figura 26 – Evento subsequente. A tela é habilitada ao se preencher
mesmo registro, iniciais e data de admissão hospitalar, com o seguinte
alerta: “Identificamos que há um paciente com este número de registro,
você deseja cadastrar uma nova ocorrência?”.
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Logo após o registro do paciente, aparece um número entre
parênteses, que demonstra evento subsequente (Figura 27)

Figura 27 – Registro do evento subsequente. Neste exemplo, com
registro “exemplo3 (2)”, nota-se que número 2 entre parênteses
significa segundo evento séptico deste paciente.
As demais páginas são preenchidas da mesma forma como
demostrado para o evento primário, inclusive o desfecho, que será igual
ao primeiro evento séptico. Lembramos que os desfechos dos eventos
subsequentes não são computados no relatório de performance,
apenas desfecho do primeiro evento séptico.
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Ferramentas acessórias
6.1 Busca de pacientes

O software oferece a ferramenta “Buscar fichas” para recuperar
fichas, finalizadas ou não. Clique na ferramenta e selecione os critérios
de busca. Pode-se definir a busca de fichas não finalizadas ou
finalizadas. Além disso, a ferramenta permite a busca pelo número do
registro do paciente ou suas iniciais (Figura 28).

Figura 28 - Ferramentas de busca. Todas as fichas, finalizadas ou não,
podem ser buscadas, usando-se o registro ou as iniciais do paciente.
Ao se visualizar o paciente, deve-se clicar no círculo verde
referente ao campo que se deseja revisar ou, ainda, clicar no PDF,
para revisar todas as informações referentes ao(s) paciente(s)
filtrado(s) (Figura 29). Em fichas não finalizadas, é possível modificar
qualquer dado. Entretanto, para consistência de alguns indicadores,
diversas informações terão que ser novamente digitadas. As fichas
não finalizadas podem ainda ser excluídas pelo próprio usuário,
clicando-se no círculo vermelha no canto direito da tela (Figura 29).
Após a finalização da ficha com desfecho, se houver necessidade de
correção, o usuário deverá encaminhar a solicitação ao ILAS Online®
por e-mail (secretaria@ilas.org.br) para que ela seja excluída, e logo
após o usuário deverá incluir a ficha novamente.
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Figura 29 - Ferramentas de busca. Os círculos verdes representam
os campos já preenchidos e o acesso pode ser feito clicando-se
diretamente no respectivo círculo.
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