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Pesquisa é analisar a taxa de alta

hospitalar dos pacientes internados em um

hospital privado do Nordeste após

diagnóstico de sepse com foco infeccioso

em ferida operatória (FO) nos anos de 2012

a 2017.

A sepse é uma manifestação inadequada

do organismo diante de uma infecção.

Pacientes que evoluem com sepse, tem

elevada morbidade e mortalidade,

chegando a 65%. Apesar da alta

mortalidade e prevalência, trata-se de uma

doença com curso clínico heterogêneo e

ampla variação clínica.

Desta forma, por saber que a sepse é uma doença

tempo-dependente é fundamental o reconhecimento

precoce dos sinais que o paciente venha a

apresentar, iniciando a abertura do protocolo de

sepse e a tomada de decisão dos profissionais na

assistência, com o objetivo de elevar o número de

alta hospitalar.

Pode-se constatar que em 2012 a taxa de alta após

diagnóstico de sepse com foco infeccioso em FO foi

de 46%, mas a partir de 2013 essa taxa foi elevada,

chegando a 77,8% de alta hospitalar. Nos anos de

2014, 2015 e 2016 houve uma queda dos números

de alta após diagnóstico de sepse com 55%, 65% e

73% respectivamente, porém essa queda justifica-

se pelo fato de que a partir de 2014 aumentou o

número de cirurgias de grande porte, oncológicas e

em pacientes idosos graves. Em 2017 novamente

houve um aumento na taxa de pacientes que

receberam alta hospitalar após resolutividade da

sepse, 77,7%.
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ALTA HOSPITALAR APÓS DIAGNÓSTICO DE SEPSE COM FOCO INFECCIOSO EM FERIDA OPERATÓRIA: RETROSPECTIVA DOS ANOS DE 2012 A 2017

Trata-se de estudo descritivo de abordagem

quantitativa, realizado durante o estágio da

residência de enfermagem em infectologia

na Comissão de Controle de Infecção

Hospitalar (CCIH). A pesquisa foi realizada

a partir da busca nos prontuários através do

sistema PAGU – Gerenciamento de

unidade, após abertura dos protocolos de

Sepse nas unidades de internamento e

emergência 24 horas na Instituição. Foi

analisado o percentual dos pacientes que

tiveram alta hospitalar após a resolutividade

da sepse com foco infeccioso em FO.
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