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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 107 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, 2020, 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 encontrado 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 

 

Considerações gerais 

 

http://rbti.org.br/artigo/detalhes/0103507X-28-4-1
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(17)30322-5/fulltext


 

INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE 

 

 

 
 
Pacientes incluídos no Brasil  
 
Total de pacientes com sepse e choque séptico incluídos no Banco de Dados 
do ILAS (Período 2005-2020) 

107.708 

Total de pacientes com sepse e choque séptico incluídos no Banco de Dados 
do ILAS (Período 2020) 

15.652 

Total de centros brasileiros com dados considerados neste relatório 
(Período 2020) 

81 

 
 
 

 

 

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 

Hospitais públicos 

(ILAS 2020) 

(n=7.397) 

Dados Brasil 

Hospitais privados 

(ILAS 2020) 

(n=8.255) 

Dados Brasil  

(ILAS 2020) 

(n=15.652) 

Gerais    

Idade* 63,4 ± 18,3 67,1 ± 19,5 65,3 ± 19 

Gênero (masculino)* 4.121 (55,7) 4.145 (50,2) 8.266 (52,8) 

SOFA 5,6 ± 3,9 3,2 ± 3,1 4,2 ± 3,6 

SAPS3 64,1 ± 17,5 57,8 ± 15,4 60,0 ± 16,4 

Classificação por gravidade    

Sepse  5.426 (73,4) 6.897 (83,5) 12.323 (78,7) 

Choque séptico 1.971 (26,6) 1.358 (16,5) 3.329 (21,3) 

Local de desenvolvimento     

PS (UTI em 24 horas) 1.437 (19,4) 3.236 (39,2) 4.673 (29,9) 

UIR (UTI em 24 horas) 496 (6,7) 596 (7,2) 1092 (7) 

Infecção na UTI 676 (9,1) 518 (6,3) 1194 (7,6) 

PS (sem UTI em 24 horas) 3.321 (44,9) 3.364 (40,8) 6.685 (42,7) 

UIR (sem UTI em 24 horas) 1.467 (19,8) 541 (6,6) 2.008 (12,8) 

Disfunções orgânicas (n) 2,3 ± 1,2 1,7 ± 1,0 2,0 ± 1,1 

Pacientes em VM  2.410 (32,6) 1.350 (16,4) 3.760 (24) 

Foco infeccioso    

Pneumonia 3.769 (51) 4.088 (49,5) 7.857 (50,2) 

Trato urinário 998 (13,5) 1.576 (19,1) 2.574 (16,4) 

Abdominal 790 (10,7) 973 (11,8) 1.763 (11,3) 

Outros focos 1.840 (24,8) 1.618 (19,6) 3.458 (22,1) 

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 UIR. 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 

Admissão Categoria 

Dados Brasil 

Hospitais públicos 

(ILAS 2020) 

(n=7397) 

Dados Brasil 

Hospitais privados 

(ILAS 2020) 

(n=8.255) 

Dados Brasil  

(ILAS 2020) 

(n=15.652) 

PS (UTI em 24 horas) Sepse  900 (62,6) 2.506 (77,4) 3.406 (72,9) 

 Choque séptico  537 (37,4) 730 (22,6) 1.267 (27,1) 
     

UIR (UTI em 24 horas) Sepse  277 (55,8) 410 (68,8) 687 (62,9) 

 Choque séptico 219 (44,2) 186 (31,2) 405 (37,1) 

UTI Sepse  293 (43,3) 279 (53,9) 572 (47,9) 

 Choque séptico 383 (56,7) 239 (46,1) 622 (52,1) 

     

PS (sem UTI em 24 horas) Sepse  2.763 (83,2) 3.207 (95,3) 5.970 (89,3) 

 Choque séptico 558 (16,8) 157 (4,7) 715 (10,7) 

     

UIR (sem UTI em 24 horas) Sepse  1.193 (81,3) 495 (91,5) 1.688 (84,1) 
 Choque séptico 274 (18,7) 46 (8,5) 320 (15,9) 

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 

Indicador 

 

Dados Brasil 

Hospitais públicos 

(ILAS 2020) 

(n=7.380) 

Dados Brasil 

Hospitais privados 

(ILAS 2020) 

(n=8.241) 

Dados Brasil  

(ILAS 2020) 

(n=15.621) 

Tempo de disfunção (horas)    

PS (UTI em 24 horas) 3,2 ± 9,4 1,2 ± 4,9 1,8 ± 6,7 

UIR (UTI em 24 horas) 4,3 ± 11,3 1,7 ± 5,8 2,9 ± 8,8 

Infecção na UTI 5,2 ± 11,8 1,9 ± 6,0 3,8 ± 9,8 

PS (sem UTI em 24 horas)* 1,7 ± 6,7 1,2 ± 4,2 1,4 ± 5,6 

UIR (sem UTI em 24 horas)** 3,0 ± 9,2 2,1 ± 9,1 2,7 ± 9,2 

Global 2,6 ± 8,7 1,3 ± 5,2 2,0 ± 7,1 

    

Tempo para ATM (horas)    

PS (UTI em 24 horas) 2,6 ± 7,2  0,8 ± 2,8 1,3 ± 4,5 

UIR (UTI em 24 horas) 1,7 ± 4,9 1,0 ± 2,0 1,3 ± 3,5 

Infecção na UTI 1,4 ± 3,6 1,1 ± 5,6 1,3 ± 4,6 

PS (sem UTI em 24 horas)* 2,0 ± 5,2 0,7 ± 3,1 1,3 ± 4,2 

UIR (sem UTI em 24 horas)** 1,3 ± 4,7 1,1 ± 3,9 1,2 ± 4,5 

Global 1,9 ± 5,4 0,8 ± 3,2 1,3 ± 4,3 

*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  

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. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Indicador  PS 

(n=11.358) 

UIR 

(n=3.099) 

UTI 

(n=1.194) 

Global 

(n=15.652) 

Lactato 9.113 (80,2) 2.370 (76,5) 841 (70,4) 12.324 (78,7) 

Hemocultura 8.452 (74,4) 2.224 (71,8) 889 (74,5) 11.565 (73,9) 

Antimicrobianos 9.548 (84,1) 2.595 (83,7) 974 (81,6) 13.117 (83,8) 

Volume 4.214/5.066 (83,2) 1.334/1.652 (80,8) 729/847 (86,1) 6.277/7.565 (83,0) 

Vasopressor 1.235/1.713 (72,1) 422/613 (68,8) 508/549 (92,5) 2.165/2.875 (75,3) 

2ªlactato* 650/2.015 (32,3) 142/554 (25,6) 97/191 (50,8) 889/2.760 (32,2) 

Reavaliação* 1.585/2.403 (66,0) 480/732 (65,6) 440/570 (77,2) 2.505/3.705 (67,6) 

Pacote Global 5.994 (52,8) 1.344 (43,4) 539 (45,1) 7.877 (50,3) 

http://www.ilas.org.br/assets/arquivos/ferramentas/algoritmos.pdf
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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 

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 

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. 

 

 

 

 

Indicador PS 

(n=6.660) 

UIR 

(n=1.137) 

UTI 

(n=518) 

Global 

(n=8.255) 

Lactato 5.750 (87,1) 930 (81,8) 426 (82,2) 7.106 (86,1) 

Hemocultura 5.675 (86,0) 860 (75,6) 432 (83,4) 6.967 (84,4) 

Antimicrobianos 6.0317 (91,2) 954 (83,9) 449 (86,7) 7.420 (89,9) 

Volume 2.330/2.636 (88,4) 490/557(88) 312/333 (93,7) 3.132/3.526 (88,8) 

Vasopressor 538/780 (69) 151/204 (74) 200/225 (88,9) 889/1.209 (73,5) 

2ªlactato* 380/942 (40,3) 56/163 (34,4) 45/73 (61,6) 481/1.178 (40,8) 

Reavaliação* 914/1.190 (76,8) 189/246 (76,8) 193/233 (82,8) 1.296/1.669 (77,7) 

Pacote Global 4.476 (67,8) 592 (52,1) 316 (61) 5.348 (65,2) 

Indicador PS 

(n=4.758) 

UIR 

(n=1.963) 

UTI 

(n=676) 

Global 

(n=7.397) 

Lactato 3.363 (70,7) 1.440 (73,3) 415 (61,4) 5.218 (70,5) 

Hemocultura 2.777 (58,4) 1.364 (69,4) 457 (67,6) 4.598 (62,2) 

Antimicrobianos 3.531 (74,2) 1.641 (83,6) 525 (77,7) 5.697 (77) 

Volume 1.884/2.430 (77,5) 844/1.095 (77,1) 417/514 (81,1) 3.145/4.039 (77,9) 

Vasopressor 697/933 (74,7) 271/409 (66,3) 308/324 (95,1) 1.276/1.666 (76,6) 

2ªlactato* 270/1.073 (25,2) 86/391 (22) 52/118 (44,1) 408/1.582 (25,8) 

Reavaliação* 671/1.213 (55,3) 291/486 (59,9) 247/337 (73,3) 1.209/2.036 (59,4) 

Pacote Global 1.518 (31,9) 752 (36,9) 223 (33) 2.493 (33,7) 

http://www.ilas.org.br/assets/arquivos/ferramentas/algoritmos.pdf
http://www.ilas.org.br/assets/arquivos/ferramentas/algoritmos.pdf
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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 

Hospitais públicos 

(ILAS 2020) 

 (n=7.397) 

Dados Brasil 

Hospitais privados 

(ILAS 2020) 

(n=8.255) 

Dados Brasil  

(ILAS 2020) 

(n=15.652) 

Gravidade    

Sepse  1.622/5.426 (29,9) 1.375/6.897 (19,9) 2.997/12.323 (24,3) 

Choque séptico 1.288/1.971 (65,3) 762/1.358 (56,1) 2.050/3.329 (61,6) 

Local de desenvolvimento    

Pronto socorro 1.757/4.758 (36,9) 1.426/6.660 (21,6) 3.183/11.358 (28,0) 

UIR  725/1.963 (36,9) 410/1.137 (36,1) 1.135/3.100 (36,6) 

UTI 428/676 (63,3) 301/518 (58,1) 729/1.194 (61,1) 

Global 2.910 (39,3) 2.137 (25,9) 5.047 (32,2) 

Legenda: PS - pronto socorro, UIR – unidade de internação regular, UTI - unidade de terapia intensiva. Dados 

expressos em número (%). 

 


