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RESUMO

A sepse é uma patologia que possui uma conturbada fisiopatogênia, com grande incidência mundial, ocasiona altos índices de mortalidade, 
tornando-se um problema de saúde pública, tal fato denota uma preocupação, pois, apesar de termos veículos de comunicação científica, existem 
ainda profissionais que possuem pouco ou quase nenhum conhecimento sobre a patologia, este dessaber faz com que a doença se propague 
silenciosamente, mantendo características complexas, vitimando pessoas que poderiam ter sido diagnosticadas ainda em seu estágio inicial, o 
qual aumentaria de forma considerável a possibilidade de um maior controle dessa afecção. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo, 
discutir, mediante revisão de literatura, a importância do reconhecimento da sepse nas diferentes esferas de assistência ao paciente com vistas a 
identificar as principais condutas da equipe de enfermagem e multiprofissional na interceptação precoce da sepse no ambiente pré e intra 
hospitalar e elaborar modelos de instrumentos e apresentá-los como proposta de implementação para prevenção e controle da sepse. Para tanto, 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo e com abordagem qualitativa, realizada através de artigos encontrados nas bases de 
dados, LILACS, BDENF e MEDLINE, utilizando-se os descritores sepse, cuidados de enfermagem, equipe de enfermagem e papel do profissional de 
enfermagem, em um recorte temporal de 2006 a 2014.  Esta pesquisa foi realizada de julho a novembro de 2016. O estudo aponta a preocupação 
com o diagnóstico precoce da sepse e as discussões em torno desse assunto, verificando a necessidade da instalação de instrumentos baseado na 
estratificação da gravidade da doença, com o intuito de facilitar e embasar a consulta de enfermagem.  Da análise dos resultados, emergiram 
algumas evidências, entre elas valoração do aprofundamento de estudos sobre esta temática. Investimentos e comprometimento de especialistas 
para que ocorra em maior escala a perscrutação do saber em sepse e sua publicação em revistas e livros científicos. As grandes discussões e 
consensos dos autores acerca das horas de ouro. A importância dos protocolos para o reconhecimento preciso da sepse e a possibilidade de 
explorar sua implantação e difusão nos diversos âmbitos de atendimento. A relevância atribuída a motivação e capacitação dos profissionais de 
saúde, que se posicionam a frente dos hospitais para reconhecerem precocemente a sepse. Sendo assim, foram construídos fluxogramas de 
atendimento que viabilize a interceptação da sepse nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Enfermarias, 
através de um protocolo específico que servirá como um facilitador das práticas do enfermeiro e embasará sua consulta. Desse modo, percebe-se 
a necessidade de mudança na postura dos profissionais de enfermagem, e aprimoramento do saber, bem como em todo sistema, com vistas a 
alcançar o melhor desempenho e, assim, o diagnóstico precoce da sepse, deixará de ser uma meta utópica para demonstrar que a teoria pode se 
tornar realidade, à proporção que o empenho coletivo canalize escopos em prol de ações que modifiquem o quadro atual da sepse.
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