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RESUMO 

 
Trata-se de um estudo metodológico, com abordagem quantitativa; baseado no referencial 

metodológico da técnica Delphi, com objetivo de construir e validar um protocolo para 

assistência do enfermeiro ao paciente séptico em Terapia Intensiva. A proposta metodológica 

seguiu duas etapas: elaboração do protocolo por meio da revisão integrativa da literatura e 

validação de conteúdo do protocolo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 

mediante o Parecer CAAE 41873314.5.0000.5537. O universo amostral foi composto por 34 

profissionais enfermeiros, considerados peritos, doutores ou mestres na área da saúde, com 

experiência em alta complexidade e/ ou estudos de validação de instrumento/protocolo, 

selecionados por meio da Plataforma Lattes. Referente à primeira etapa elaborou-se um 

instrumento composto pela caracterização profissional dos peritos; e baseado em evidência 

científica e nas diretrizes do Surviving Sepsis Campaign, contemplando três tópicos assistenciais 

ao paciente com sepse, a saber: Triagem para Sepse- Reconhecimento das Manifestações Clínicas; 

Pacote de Ressuscitação Inicial (Controle das Primeiras 6 Horas); Tratamento de Suporte. A 

segunda etapa caracterizou-se na validação de conteúdo do instrumento para elaboração final do 

protocolo, utilizando à técnica Delphi, em duas fases. No que concernem as variáveis referentes 

ao estudo, na 1ª fase de Delphi, 34 peritos avaliaram o instrumento composto por 18 itens, os 

dados foram analisados pela estatística descritiva (frequência, média, mediana e desvio padrão) e 

pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC), demonstrando um IVC extremamente satisfatório 

para 15 itens, com total de 0,79, obtendo assim, a reformulação e refinamento do conteúdo do 

instrumento. Na segunda fase de Delphi, entre julho e agosto de 2015, participaram 26 peritos, e 

utilizou-se o percentual de concordância acima de 80% para as variáveis consideradas pertinentes 

ao protocolo de cuidados ao paciente séptico em UTI, obtendo nesta fase, o percentual de 

concordância de 95%. O protocolo foi concluído com 15 itens, sendo respaldado e modificado, 

baseado em evidência científica, nas diretrizes internacionais e nas sugestões dos peritos. Ocorreu 

no período de maio a agosto de 2015. A utilização do protocolo proposto poderá contribuir para a 

prática clínica do enfermeiro ao paciente séptico na Unidade de Terapia Intensiva. 

 

Descritores: Sepse; Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; Estudos de validação; 

Protocolos clínicos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sepse representa um importante problema para os sistemas de saúde em todo o 

mundo, tanto do ponto de vista econômico como social. Das doenças que acometem pacientes 

críticos, a sepse é a principal causa de óbito nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

evidenciando o impacto dessa síndrome e reforçando a importância do tratamento precoce 

para minimizar os efeitos sobre os desfechos clínicos. Contudo, em números absolutos, o de 

óbitos iguala ao infarto agudo do miocárdio e supera os causados por câncer de mama e AIDS 

(CARVALHO; TROTTA, 2003; SILVA, 2006; JUNCAL et al., 2011; DELLINGER et al., 

2013).  

A sepse apresenta delimitações conceituais de acordo com a sua gravidade e 

acometimento, que são revisadas continuamente e mantém a mesma definição desde a 

primeira classificação, em 1991, em uma conferência de consenso entre o American College 

of Chest Physicians (ACCP) e a Society of Critical Care Medicine (SCCM) (AMERICAN 

COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS/SOCIETY OF CRITICAL CARE MEDICINE, 1992). 

Primeiramente, caracteriza-se a Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) 

como resposta inespecífica do organismo a uma variedade de situações que geram inflamação, 

como infecção, queimaduras, pancreatite aguda, trauma, e outras. Para sua detecção, são 

necessárias duas das seguintes condições: Temperatura > 38,0 ºC ou < 36,0 ºC; Frequência 

cardíaca > 90 bpm; Frequência respiratória > 20 irpm ou PaCO2 < 32 mmHg; Leucócitos > 

12.000/mm3 ou < 4.000/mm3 ou > 10% de bastões (AMERICAN COLLEGE OF CHEST 

PHYSICIANS/SOCIETY OF CRITICAL CARE MEDICINE, 1992).  

A sepse é definida como a presença (provável ou documentada) de infecção associada 

com manifestações sistêmicas de infecção, tais como: Hipertermia; Hipotermia; Taquicardia; 

Taquipneia; Estado mental alterado; Edema significativo ou balanço fluido positivo (> 20 

mL/kg acima de 24 horas); Hiperglicemia (glicose no plasma > 140 mg/dL ou 7,7 mmol/L), 

na ausência de diabetes (DELLINGER et al., 2013). 

 O conceito de sepse se subdivide em outros conceitos importantes, como o de sepse 

grave e choque séptico. A sepse grave consiste em sepse com disfunção de órgãos ou 

hipoperfusão de tecido induzida por sepse. Apresentando as seguintes características: 

Hipotensão induzida por sepse; Lactato acima dos limites máximos normais laboratoriais; 

Oligúria- Diurese < 0.5 mL/kg/hr por mais de 2 horas apesar da ressuscitação fluida 

adequada; Lesão pulmonar aguda com PaO2/FIO2 < 250 na ausência de pneumonia como da 
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fonte de infecção ou com PaO2/FIO2 < 200 na presença de pneumonia como da fonte de 

infecção; Creatinina > 2.0 mg/dL (176.8 μmol/L); Bilirrubina > 2 mg/dL (34.2 μmol/L); 

Contagem de plaquetas < 100,000 μL; Coagulopatia (razão normalizada internacional > 1.5) 

(DELLINGER et al., 2013). 

A hipotensão induzida por sepse caracteriza-se pela pressão arterial sistólica (PAS) < 

90 mm Hg ou pressão arterial média (PAM) < 70 mm Hg ou uma queda na PAS > 40 mm Hg 

ou menos de dois desvios padrão abaixo do normal para a idade na ausência de outras causas 

de hipotensão. O choque séptico é definido como hipotensão induzida por sepse persistente 

apesar da ressuscitação fluida adequada (DELLINGER et al., 2013). 

Com relação ao diagnóstico médico, este representa o maior dos desafios, uma vez que 

as primeiras manifestações clínicas podem passar despercebidas, ou podem ser confundidas 

com outros processos não infecciosos (ALMEIDA; MARQUES, 2009). Destarte, o 

diagnóstico é sugerido pelos achados clínicos e laboratoriais inespecíficos e confirmados 

posteriormente, pelo isolamento do agente etiológico, por meio de culturas de diferentes 

materiais biológicos. (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2011). 

Em relação ao tratamento da sepse, da sepse grave, do choque séptico e da disfunção 

de múltiplos órgãos e sistemas incluem as manobras de reposição volêmica, a abordagem da 

infecção, a terapia anticoagulante, o controle glicêmico, o suporte ventilatório e medidas 

terapêuticas adicionais (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2011). 

Atualmente, cerca de 10 a 15% dos leitos das UTIs brasileiras são ocupados por 

pacientes com sepse, totalizando 400 mil casos da doença por ano, com taxa de mortalidade 

entre 10% e 64% (Juncal et al., 2011). A sepse acomete em sua maioria o gênero masculino 

(54%), com média de idade de 60 anos (LATIN AMERICAN SEPSIS INSTITUTE, 2014). 

No Mundo, com relação à gravidade, o choque séptico (66,8%) esteve em maior 

ocorrência do que a sepse grave. Com relação ao local de desenvolvimento da sepse, 11,5% 

dos pacientes internados em UTI tinham diagnóstico de sepse; o tratamento da sepse 

independente do local de aquisição da doença foi realizado neste mesmo setor. Em relação ao 

foco da infecção, 36,3% foram decorrentes de pneumonia, e em menor proporção de Infecção 

do Trato Urinário (ITU) e de origem abdominal. Os dados de mortalidade por sepse grave foi 

de 23,9% e choque séptico de 37,4% (LATIN AMERICAN SEPSIS INSTITUTE, 2014). 

No Brasil, a mortalidade decorrente do choque séptico foi maior (64,1%) do que da 

sepse grave (32,9%), entretanto, a maioria apresentado sepse grave (57,9%). Esses pacientes, 

em sua maioria, desenvolveram sepse na enfermaria ou no pronto socorro, e foram tratados na 

unidade de cuidados intensivos. Do total dos pacientes com sepse, 45,5% necessitou de 
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suporte da ventilação mecânica; e 55,3% tiveram como foco da infecção, a pneumonia. 

Quanto ao tempo de início da antibioticoterapia (ATB) foi de 2,1 a 3,7 horas. E quanto a 

aderência dos itens do pacote de 6 horas, no Brasil varia de 10% a 90%;  e no Mundo, na 

faixa de 20% a 80% (LATIN AMERICAN SEPSIS INSTITUTE, 2014). 

Com o propósito de diminuir a mortalidade, o impacto desta síndrome sobre as 

populações e suas consequentes repercussões econômicas e sociais, um comitê internacional, 

desde 2002, composto por três sociedades médicas (Society of Critical Care Medicine, 

European Society of Intensive Care Medicine and International Sepsis Forum), tem 

desenvolvido uma campanha em todo o mundo, denominada Surviving Sepsis Campaign 

(SSC) (Campanha Sobrevivendo à Sepse), no sentido de implementar à beira-leito, um 

protocolo baseado nas melhores evidências científicas disponíveis e permitir maior 

precocidade na identificação e no tratamento dos pacientes com sepse grave e reduzir a 

mortalidade em 25% (SILVA, 2006). 

 No Brasil e na América Latina, esse processo é gerenciado pelo Instituto Latino 

Americano da Sepse (ILAS), o qual mostra que as evidências atuais apontam para a efetiva 

implementação de protocolos assistenciais gerenciados, baseados nas diretrizes internacionais 

da Campanha de Sobrevivência a Sepse (ILAS, 2012).   

As Diretrizes internacionais da Campanha de Sobrevivência à Sepse relatam que a 

redução da mortalidade dos pacientes com sepse e sepse grave está na pronta identificação 

dos sinais e sintomas e o início precoce do tratamento (DELLINGER et al.,2013).  

As diretrizes do Surviving Sepsis Campaig preconizam o pacote de atendimento nas 

primeiras 6 horas, capaz de reduzir a mortalidade da sepse grave e choque séptico 

aproximadamente em 16%, criando uma oportunidade de tratamento precoce (DELLINGER 

et al., 2013). 

Estas diretrizes são reavaliadas periodicamente frente às novas evidências, e servem 

como guia à equipe multiprofissional e à criação de políticas institucionais e protocolos 

gerenciados (SILVA, 2006). A Campanha tem sido associada com a melhoria contínua da 

qualidade na atenção dada à sepse, embora não seja necessariamente a causa e o efeito; e com 

a redução nas taxas de mortalidade hospitalar com o desenvolvimento desta (LEVY et al., 

2010). 

Nesse contexto, o enfermeiro tem papel valioso, como membro da equipe 

multiprofissional, pois identifica os sinais e sintomas de sepse, assim como aqueles com risco 

para o seu desenvolvimento (SILVA, 2006). Como também, deve realizar uma assistência 

crítica de forma precisa e ágil, embasada em conceitos, para que identifique as medidas 
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eficazes e modifique-as, proporcionando o pleno cuidado e auxiliando no tratamento 

adequadamente, garantindo assim uma melhor qualidade da assistência e auxiliando na 

redução da mortalidade (PENINCK; MACHADO, 2012; ALMEIDA et al., 2013). 

Diante deste contexto, surgiu uma inquietação relacionada à efetividade e qualidade da 

assistência de enfermagem prestada aos pacientes com sepse relacionados ao conhecimento 

nesta área, a identificação das manifestações clínicas, auxílio na identificação de sinais e 

sintomas, e execução do tratamento, baseados em evidência clínica e nas diretrizes 

recomendadas internacionalmente.  

Em face da necessidade de um instrumento específico que auxilie na assistência do 

enfermeiro aos pacientes sépticos na unidade de terapia intensiva, o desenvolvimento desse 

estudo permitirá construir um protocolo prático e sistematizado para a assistência do 

enfermeiro ao paciente séptico em Unidade de Terapia Intensiva. 

Ademais, poderá ser útil e eficiente na orientação da assistência ao paciente, 

fundamentada na constante necessidade de desenvolvimento profissional para atingir a 

excelência da qualidade da assistência prestada, e, sobretudo, reforçar a proposta em 

proporcionar a prática clínica baseada em evidências. 
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2. OBJETIVOS 

 

Construir e validar um protocolo para assistência do enfermeiro ao paciente séptico em 

Terapia Intensiva.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta revisão de literatura tem o intuito de fundamentar esta pesquisa. A seguir faz-se 

uma ordenação cronológica dos principais estudos que trabalharam com Técnica Delphi e 

estudos de validação de conteúdo, evidenciando local e ano de desenvolvimento, os objetivos 

dos estudos, os principais resultados e conclusões encontrados. 

A utilização da técnica Delphi como metodologia nos estudos é presente na literatura 

nacional e internacional. Internacionalmente, os primeiros estudos conduzidos por este 

método na área da saúde focalizavam demandas educacionais, principalmente relacionadas a 

médicos e enfermeiros. Atualmente são encontradas também investigações com o propósito 

de obter consenso sobre condutas clínicas e adequação de indicadores (MAGARINOS-

TORRES; OSÓRIO-DE-CASTRO; PEPE, 2007). 

Em 1997, o estudo de Faro apresenta a história da técnica Delphi e afirma que esta 

técnica vem sendo aplicada em vários campos das ciências, seja na indústria por Campbell em 

1966, no planejamento social por Reismanet al em 1969 e na avaliação de projetos de 

pesquisa por Dean e Mathins em 1968; e nas demais áreas como na educação e administração.  

A enfermagem utiliza a técnica Delphi desde 1991, por Titler et al. nos cuidados com a pele, 

como também em outros estudos em 1992 e 1994 para validar o conteúdo dos Diagnósticos e 

Intervenções de Enfermagem, em diversos aspectos. Ressalta-se ainda, nesse estudo, que a 

denominação Técnica Delphi (em Latim) é a mais utilizada nas pesquisas internacionais.  

O estudo teve o objetivo de analisar o uso dessa técnica na validação de intervenções 

de enfermagem ao paciente com lesão medular, composto por três fases, seguindo o passo a 

passo da técnica e tendo como produto final as intervenções de enfermagem preconizadas 

pelos juízes. Concluiu que esta técnica possibilitou obter resultados fidedignos e valorizar os 

conhecimentos dos enfermeiros que trabalhavam com essa clientela (FARO, 1997).  

Um estudo sobre a qualidade dos cuidados primários de saúde mental nos serviços, no 

qual 115 especialistas, em duas fases da técnica Delphi, interpretaram e conceituaram os 

indicadores de qualidade dos cuidados em saúde mental. O estudo mostrou que o uso da 

técnica Delphi revelou a diversidade de opiniões das partes interessadas relacionados aos 

cuidados de saúde mental, seja de pacientes ou profissionais, e que os resultados devem ser 

sugestivos, além de que, outros estudos devam ser realizados nessa área (CAMPBELL et al., 

2004).  
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Um estudo realizado em 2007 descreve o processo de construção de critérios e 

indicadores de resultados para o serviço de farmácia hospitalar brasileira pelo método Delfos, 

justificando o uso desse método devido a complexidade e a diversidade das práticas 

desenvolvidas neste setor no Brasil e a restrita produção científica sobre o tema. O estudo 

obteve o consenso de 15 especialistas que identificou 22 resultados da farmácia hospitalar 

brasileira que foram agrupados em 7 aspectos da qualidade a serem avaliados, e por fim 

derivou 20 indicadores. Concluiu que o estudo cumpriu seus objetivos e que possui validade 

na avaliação de serviços de farmácia hospitalar no Brasil (MAGARINOS-TORRES; 

OSÓRIO-DE-CASTRO; PEPE, 2007). 

No estudo de Sousa e Turrini (2008), a aplicação da técnica Delphi teve como objetivo 

auxiliar na construção de um material educativo para pacientes submetidos à cirurgia 

ortognática e avaliar com a equipe multiprofissional a pertinência das informações contidas 

nesta tecnologia. Compreendeu duas etapas, a construção de um material educativo para o 

paciente submetido à cirurgia ortognática e validação das informações concebidas com auxilio 

de dez juízes. A técnica foi desenvolvida em três rodadas, por meio da escala do tipo Likert. 

Este estudo concluiu que a técnica Delphi, pode ser uma importante ferramenta na construção 

e validação de tecnologias educativas.  

Em 2009, um estudo baseado na Aliança Mundial que começou a desenvolver uma 

Classificação Internacional para a Segurança do Paciente (ICPS), teve como objetivo a 

interpretação e comparação de informações de segurança do paciente comprometidas pela 

falta de entendimento dos conceitos relacionados a esta área. Utilizou a técnica Delphi, em 

duas fases; e concluiu que a abordagem Delphi provou ser inestimável, tanto como um 

exercício de construção de consenso e processo de consulta, quanto no apoio à conclusão do 

projeto de versão final do ICPS (THOMSON et al., 2009). 

Um estudo realizado na Espanha, em 2013, que objetivava verificar a validade de 

conteúdo da escala Auto-percepção da Família sobre o estado de saúde, utilizou a técnica 

Delphi, técnica de consenso, em duas rodadas para alcançar o nível necessário. Foram dezoito 

especialistas no assunto, selecionados intencionalmente, de origem multidisciplinar e 

representando diferentes áreas profissionais. Cada um dos itens propostos foi avaliado usando 

uma escala de cinco pontas, e perguntas abertas, para modificação ou propostas de itens. Em 

seguida, realizou-se a análise descritiva da amostra e dos itens, aplicando critérios de 

validação/eliminação. Por fim, foi apresentado um instrumento para mesurar a auto-percepção 

do estado de Saúde da Família, que demonstrou validade adequada de conteúdo (LIMA-

RODRÍGUEZ et al., 2013). 
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Em 2014, um estudo desenvolvido em um Hospital Universitário de Londrina-PR, 

objetivou elaborar um instrumento para avaliação da qualidade do atendimento de um Time 

de Resposta Rápida. O processo de adequação do questionário foi desenvolvido com a 

aplicação da Técnica Delphi e a participação de 15 especialistas, em duas fases. Com o 

estudo, obteve-se um questionário com 37 enunciados, que alcançou índice de concordância 

final na pesquisa com valores superiores a 80% para todos os conceitos. A pesquisa produziu 

um instrumento confiável, com as contribuições do grupo de especialistas e apontou que o seu 

uso poderá trazer subsídios para melhor avaliação da qualidade dos serviços de equipes de 

Resposta Rápida (DIAS; MARTINS; HADDAD, 2014). 

Com o objetivo de validar a compreensibilidade de um instrumento sobre a ocorrência 

de problemas éticos na atenção primária à saúde e discutir seus resultados, foi utilizada a 

técnica Delphi, a qual visa obter consenso sobre determinado assunto por meio de 

especialistas da área, com questionários estruturados que vão sendo modificados até que se 

obtenha consenso. A amostra foi constituída por nove profissionais experts em atenção 

primária, desenvolvida no município de São Leopoldo. Na primeira rodada, foram 

apresentados trinta e seis enunciados e, para vinte deles, foi sugerida nova reescrita, e feita 

uma reavaliação e sistematização das modificações sugeridas, posteriormente realizou-se a 

segunda rodada, a qual obteve o consenso esperado. Dessa forma, o estudo concluiu que a 

utilização da técnica Delphi permitiu validar o conteúdo do instrumento, como também 

melhorar sua compreensibilidade, tornando-o adequado para sua aplicação (JUNGES et al., 

2014). 

Uma pesquisa realizada com o objetivo de desenvolver uma diretriz sobre os métodos 

de seleção de instrumentos de medição de resultados visando melhorar o padrão de todos os 

ensaios clínicos utilizou a técnica Delphi, em três etapas com peritos internacionais. Este 

estudo destaca que a técnica Delphi permite executar um estudo por e-mail, portanto, anônimo 

que pode evitar o domínio de certas pessoas em reuniões de grupo realizado face-a-face; 

como também se obtém um feedback de maneira controlada. Afirmam ainda que os resultados 

decorrentes desse estudo necessitam da composição do grupo de peritos. Concluem que a 

diretriz ainda está em curso e em breve será publicada (PRINSEN et al., 2014). 

A partir do exposto, os estudos têm mostrado a importância e os benefícios da 

utilização da técnica Delphi no desenvolvimento de pesquisas, uma vez que esta técnica 

caracteriza-se como flexível, valoriza a opinião e o conhecimento de profissionais engajados 

na área de desenvolvimento do estudo, e difere das pesquisas de opiniões tradicionais. 
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Portanto, corrobora ainda que as pesquisas que utilizam a técnica Delphi referem-se à 

validação como produto final de uma análise. 
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4. MÉTODO 
 

4.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo metodológico, baseado no referencial de Spínola (1984), com 

abordagem quantitativa. A proposta metodológica seguiu duas etapas: 

 

 Proposta do Protocolo: elaboração do instrumento por meio da revisão integrativa da 

literatura; 

 Validação de Conteúdo do Protocolo: utilizando a técnica Delphi. 

4.2. PRIMEIRA ETAPA: PROPOSTA DO PROTOCOLO  

 

Esta etapa consistiu na elaboração do instrumento por meio da revisão integrativa da 

literatura. 

O instrumento de coleta de dados foi delineado com base na literatura científica 

(PENINCK; MACHADO, 2012; ALMEIDA; MARQUES, 2009; SIQUEIRA-BATISTA et 

al., 2011; BACKER et al., 2010; KIBE; ADAMS; BARLOW, 2011; ALMEIDA et al., 2013; 

ANGUS; POLL, 2013; PEREIRA; BATALHÃO; CÁRNIO, 2014; ROCHWERG et al., 

2014) e nas diretrizes do Surviving Sepsis Campaign (DELLINGER et al., 2013) com intuito 

de construir um protocolo clínico para assistência do enfermeiro ao paciente séptico na 

Unidade de Terapia Intensiva (APÊNDICE C). Para tanto, foram consultados as diretrizes 

internacionais da sepse como também os periódicos indexados nos bancos de dados do 

Sistema Latino Americano e do Caribe de Ciências da Saúde (LILACS) e ScientificElectronic 

Library Online (SCIELO); Medical Literature and Retrieval System On Line, contendo o 

Index Medicus, Index to Dental Literature e International Nursing Index (PUBMED) da 

Medline, no período de julho a novembro de 2014, com estudos dos últimos cinco anos, para 

buscar as variáveis.  

Para a busca nos bancos de dados utilizou-se a estratégia de identificar os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e o Medical SubjectHeadings (MeSH/PubMed), que 

identificou os seguintes descritores: Sepse (Sepsis); Enfermagem (Nursing); Unidade de 

Terapia Intensiva (Intensive Care Units); Estudos de validação (Validation Studies); 

Protocolos clínicos (Clinical Protocols). 

Com essa fundamentação teórica e embasada na experiência profissional das 

pesquisadoras foram elaborados, especificamente para esta pesquisa, três tópicos com itens 

assistenciais que compõem, primeiramente, a proposta do protocolo:  
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TÓPICO 1 - Triagem para Sepse - Reconhecimento das Manifestações Clínicas  

 

 Colaboração na triagem de rotina - implementação da terapia precoce baseada em 

evidências; 

 Reconhecimento de duas ou mais manifestações clínicas;  
 

TÓPICO 2 - Pacote de Ressuscitação Inicial (Controle das Primeiras 6 Horas) 

 Lactato; 

 Hemoculturas; 

 Acesso Venoso;  

 Antibioticoterapia;  

 Ressuscitação Inicial;  

 Avaliação Hemodinâmica;  

 Monitorização do Lactato; 

 Vasopressores;  

 Monitoração Contínua da Pressão Arterial;   

 Identificar e Controlar o Foco/Fonte; 

 Tratamento Inotrópico; 

 Suporte Ventilatório; 

 

TÓPICO 3 -  Tratamento de Suporte  

 Administração de Sangue e Hemoderivados;  

 Ventilação Mecânica (VM); 

 Controle glicêmico; 

 Profilaxia para trombose venosa profunda; 

 Profilaxia para úlcera de estresse;  

 Suporte nutricional; 

 

4.3. SEGUNDA ETAPA: VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO  

 

Esta etapa caracterizou-se na validação científica dos itens assistenciais dos tópicos do 

instrumento para elaboração final do protocolo, utilizando a técnica Delphi (SPÍNOLA, 

1984).  

A validade consiste em um critério relevante para a avaliação do instrumento, uma vez 

que proporciona a medida do que se pretende medir. Dessa forma, a literatura relata diferentes 

aspectos de evidência para a investigação de um instrumento, como a validação de conteúdo, 

de critério e de constructo. A validação de conteúdo compreende a opinião convergente dos 

avaliadores e enfatiza a necessidade do consenso entre o grupo de participantes (POLIT; 

BECK, 2011).  
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Com a finalidade de validar o conteúdo utilizou-se a técnica Delphi, método que 

consiste em coletar dados, tabular e avaliar um determinado fenômeno por meio do 

julgamento de especialistas que são peritos no assunto. Todavia, consiste em obter opiniões 

por peritos de uma forma individual e sequencial (BAJAY; ARAÚJO, 2006).
 

Em seguida, as respostas são reformuladas e direcionadas aos mesmos peritos para 

uma nova avaliação. Cabe ressaltar que esta técnica pode ser divida por fases ou etapas. A 

literatura científica relata que não há número determinado para estas divisões, mas que devem 

ser realizadas até conseguir o objetivo proposto (POLIT; BECK, 2011).  

 

4.3.1. FASE 1– Casuística  

4.3.1.1. Amostra 

Conforme referido anteriormente, na literatura não existe um consenso quanto à 

porção quantitativa do grupo de avaliadores para validar os itens de um instrumento, porém a 

quantidade de peritos irá depender da amostra disponível que o pesquisador poderá contatar 

(POLIT; BECK, 2011). A literatura ainda demonstra que são usadas diferentes estratégias 

para a seleção dos peritos avaliadores, utilizando como critérios, características definidoras 

atribuídas às titulações de mestres e doutores com teses ou publicações versando o conteúdo 

na área clínica (BAJAY; ARAÚJO, 2006; OLIVEIRA et al., 2008). 

Para o desenvolvimento desse estudo, os avaliadores foram selecionados a partir da 

busca realizada na Plataforma Lattes, do site do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). O universo amostral foi composto por profissionais 

enfermeiros mestres e doutores com atuação na área de alta complexidade, e que atendiam aos 

seguintes Critérios de Inclusão:  

 Enfermeiros, com título de Mestre, Doutor ou Livre Docente em Alta 

complexidade e/ ou estudos de validação de instrumento/protocolo; 

 Com experiência mínima de 01 ano em Unidade de Terapia Intensiva; 

4.3.1.2. Operacionalização da coleta de dados  

4.3.1.2.1. Participantes/Peritos 

Os profissionais elegíveis para este estudo consistiram em 80 enfermeiros, que foram 

contatados pela pesquisadora, por via eletrônica e convite formal com uma carta de 

esclarecimentos contendo objetivos, finalidade e desenvolvimento da pesquisa, bem como, 

para obter anuência para participação na pesquisa. Desses, 49 profissionais aceitaram 
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participar da pesquisa, 10 responderam que não aceitariam participar por não estarem atuando 

na área ou por problemas pessoais/profissionais e os demais contatados não responderam ao 

convite formal para participar do estudo.  

Após o consentimento dos profissionais, o instrumento com orientações anexas, 

juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) 

foram enviados por meio eletrônico, com prazo de trinta dias para análise e devolução do 

mesmo. A coleta de dados ocorreu no período de maio a agosto de 2015.  

4.3.1.2.2. Coleta de dados 

A coleta de dados utilizou o instrumento baseado em evidência científica, elaborado 

para este estudo; que apresentava duas partes: a primeira, caracterização profissional dos 

peritos, e a segunda compreendia a primeira fase de Delphi, com os itens referentes à 

assistência do enfermeiro ao paciente séptico. 

Com o intuito de testar a objetividade, a clareza, a abrangência, a pertinência e a 

configuração, bem como se os itens propostos no instrumento contemplavam os parâmetros 

estabelecidos aos cuidados com o paciente séptico, os peritos avaliaram por meio de uma 

escala do tipo Likert. A literatura ressalta que a escala facilita a avaliação por fornecer um 

escore numérico com diferentes graus de concordância em relação à afirmação e reação do 

sujeito (POLIT; BECK, 2011). 

O instrumento utilizou como critérios para a avaliação escores, no qual para cada 

pergunta foi estabelecido quatro graus de importância, e foi dado uma única resposta pelos 

avaliadores. Os escores foram estabelecidos conforme descrito abaixo: 

1- Completamente Adequada (4): conduta correta, sem necessidade de qualquer 

acréscimo; 

2- Adequada (3): conduta correta, mas cabível alguma complementação; 

3- Parcialmente adequada (2): conduta que necessita de alguma correção e/ou 

reformulação; 

4- Inadequada (1): conduta que necessita ser suprimida ou é desnecessária. 

Ainda, nesta fase da técnica Delphi foi possibilitado um espaço para sugestões e 

considerações pertinentes dos avaliadores para cada item em uma coluna de observação. Esta 

etapa foi composta por 34 peritos.  

4.3.1.3. Organização e Tratamento Estatístico 

Os dados numéricos adquiridos nesta primeira fase foram digitados e tabulados 

eletronicamente com o auxílio do programa Microsoft Excel
®

 e analisados quantitativamente.  
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A literatura enfatiza que as considerações de julgamentos e confiabilidade do 

instrumento determinam-se pela capacidade do instrumento em medir o atributo. No entanto, 

para obter um consenso entre os avaliadores, preconiza-se um valor mínimo de concordância 

entre os participantes da amostra, no caso de seis ou mais sujeitos, recomenda-se uma taxa 

não inferior a 0,78 (POLIT; BECK, 2011). E outros autores afirmam que para verificar a 

validade de novos instrumentos de uma forma geral, sugerem uma concordância mínima de 

0,80 (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Nessa pesquisa, foi determinado o valor de 80%. 

Assim, para a análise e validação do conteúdo do instrumento foi aplicado o Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC), que foi utilizado para avaliar a concordância dos juízes quanto à 

representatividade da medida em relação ao conteúdo abordado, o qual é calculado dividindo-

se o número de juízes que concordaram com o item pelo total de juízes. Este índice mede a 

proporção ou porcentagem de juízes que estão em concordância sobre determinados aspectos 

do instrumento e de seus itens, permite analisar cada item individualmente e depois o 

instrumento como o todo (PILATTI; PEDROSO; GUTIERREZ, 2010; ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011).   

Para o seu cálculo, foram consideradas as categorias: Completamente Adequado (4) e 

Adequado (3) da escala de Likert, dividido o total pelo número total de juízes. Como 

consenso, considerou-se o IVC ≥ 0,80 como sendo um indicador de item válido, a ser mantido 

no instrumento.  

 

 

4.3.2. FASE 2- REFINAMENTO DO INSTRUMENTO 

 

Após o tratamento estatístico dos itens avaliados na primeira fase e reformulação do 

instrumento, foi realizado o seu refinamento, enviando novamente aos avaliadores e 

estabelecido o prazo de quinze dias para análise e devolução do mesmo.   

A finalidade desta fase consistiu na avaliação da representatividade, clareza e 

abrangência de cada tópico. Para isso, cada item dos tópicos foi avaliado de forma 

dicotômica, ou seja, com resposta SIM ou NÃO, podendo também apresentar novas sugestões 

e observações.  Nesta etapa, participaram 26 avaliadores. 

Considera-se que um instrumento deve reunir dois requisitos importantes: validade e 

confiabilidade, ou seja, para um instrumento ser válido, também precisa ser confiável. A 

relevância desta fase consiste na confiabilidade do instrumento. Há três procedimentos que 

podem ser aplicados para determinar a confiabilidade: a medida de estabilidade (teste-reteste), 

sendo que os itens serão abordados duas ou mais vezes por um mesmo grupo de pessoas após 
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um determinado período e se o resultado for altamente positivo, o instrumento será 

considerado confiável; a medida da consistência interna, na qual todos os itens que constituem 

um instrumento medem a mesma característica; e a equivalência, por verificar a consistência 

que o instrumento apresenta entre várias aplicações (POLIT; BECK, 2011; ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011). 

Após o término da fase de elaboração e refinamento do instrumento de coleta de 

dados, estará finalizado o protocolo denominado pelas pesquisadoras como PAEPS, sendo 

assim, considerado validado perante o método de validação de conteúdo. 

 

 

4.3.2.1. Análise dos Dados 

  

Os dados numéricos adquiridos na segunda fase foram digitados e tabulados 

eletronicamente com o auxílio do programa Microsoft Excel
®
 e enviados para análise 

estatística. Realizou-se a análise estatística no programa estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 20.0 for Windows. 

Na análise descritiva, as variáveis quantitativas são apresentadas por média e desvio-

padrão (DP), enquanto os dados categóricos são apresentados na forma de tabelas por 

frequências absolutas e relativas. Para comparação das proporções entre as categorias das 

variáveis relacionadas às características dos avaliadores foi aplicado o teste do Qui-Quadrado 

de Pearson (X
2
). 

Nessa segunda fase, para cada item do instrumento os avaliadores responderam com 

opção “sim” ou “não”. Com isso, foi realizada a somatória de todas as respostas “sim” e 

calculado o percentual de concordância. Nesta etapa, foi adotado como critério de 

concordância o valor acima de 80%. 

Em toda análise estatística foi adotado um þ valor ≤ 0,05 e intervalo de confiança de 

95%. 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

No tocante aos aspectos éticos, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal, RN, de 

acordo com as disposições da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(BRASIL, 2012), definidora das diretrizes e das normas regulamentadoras da pesquisa 

envolvendo seres humanos. Após aprovação deste estudo pelo CEP/UFRN, mediante o 
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CAAE n° 41873314.5.0000.5537 e o Parecer n° 1.024.508/2015 (ANEXO A), foi iniciada a 

coleta de dados.  

A Carta de Esclarecimento e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

foram elaborados para os sujeitos da pesquisa, com explicações claras e objetivas, garantindo 

o anonimato dos participantes. Os especialistas foram consultados sobre o interesse em 

participar do estudo e esclarecidos sobre os objetivos, finalidades e procedimentos 

metodológicos desta pesquisa, recebendo a garantia do sigilo conferido às informações e 

identidades, e direito de desistência a qualquer momento. Após confirmação em participar da 

pesquisa, assinaram o TCLE e o encaminharam para o pesquisador.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Esta secção será composta da apresentação do artigo científico submetido à avaliação 

do periódico qualificado Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo-

USP, cuja classificação Qualis/CAPES é A2, e com impacto acadêmico e científico, com 

Fator de Impacto de 0.452. 

O artigo intitulado “Validação de protocolo para assistência do enfermeiro ao paciente 

séptico em terapia intensiva”, com o objetivo de construir e validar um protocolo clínico para 

assistência do enfermeiro ao paciente séptico em Terapia Intensiva, o qual está editado 

conforme as normas do periódico (ANEXO B). 
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RESUMO 

 

Objetivo: o estudo tem por objetivo construir e validar um protocolo clínico para assistência 

do enfermeiro ao paciente séptico em Terapia Intensiva. Método: estudo metodológico, com 

abordagem quantitativa; baseado no referencial da técnica Delphi. Seguiu duas etapas: 

elaboração do instrumento por meio da revisão integrativa da literatura e validação de 

conteúdo do protocolo. A amostra foi composta por profissionais enfermeiros, considerados 

peritos, selecionados por meio da Plataforma Lattes. A validação de conteúdo do instrumento 

utilizou a técnica Delphi, em duas fases. Resultados: na 1ª fase de Delphi, o instrumento 

composto por 18 itens foi avaliado, demonstrando um IVC extremamente satisfatório para 15 

itens, com total de 0,79, obtendo assim, a reformulação e refinamento do instrumento. Na 2ª 

fase de Delphi, utilizou-se o percentual de concordância acima de 80% para as variáveis 

pertinentes ao protocolo, obtendo nesta fase, o percentual de 95%. O protocolo foi concluído 

com 15 itens, baseado em evidência científica, nas diretrizes internacionais e nas sugestões 

dos peritos. Conclusão: O protocolo mostrou-se válido e a sua utilização poderá contribuir 

para a prática clínica do enfermeiro ao paciente séptico na Unidade de Terapia Intensiva. 

Descritores: Sepse; Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; Estudos de validação; 

Protocolos clínicos 
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Abstract 

Objective: This paper aimed to construct and validate a clinical protocol for nursing care 

septic patients in Intensive Care. Method: Methodological study with a quantitative approach; 

based on the framework of the Delphi technique. It Followed  in two steps: preparation of the 

instrument through integrative literature review and protocol content validation. The sample 

consisted of nurses, considered experts, selected through the Lattes Platform. The instrument 

content validation technique used Delphi in two stages. Results: in the 1
st
 Delphi´s phase, the 

instrument consists of 18 items was evaluated, demonstrating an extremely satisfactory IVC 

to 15 items, with a total of 0.79, thus obtaining the redesign and refinement of the instrument. 

In the 2
nd

 Delphi´s phase, we used the percentage of agreement above 75% for the relevant 

variables to the protocol, achieving this stage, the percentage of 95%. The protocol was 

completed with 15 items, based on scientific evidence, international guidelines and the 

suggestions of experts. Conclusion: The protocol was valid and their use may contribute to 

clinical nursing practice to septic patient in the Intensive Care Unit. 

Descriptors: Sepsis; Nursing; Intensive Care Units; Validation Studies;  Clinical Protocols 

 

Resumen 

Objetivo: El objetivo del estudio fue construir y validar un protocolo clínico para pacientes 

sépticos de atención de enfermería en cuidados intensivos. Método: Estudio metodológico con 

enfoque cuantitativo; basado en el marco de la técnica Delphi. Seguido de dos pasos: la 

preparación del instrumento a través del integrador revisión de la literatura y de la validación 

del contenido del protocolo. La muestra estuvo constituida por enfermeras, consideró 

expertos, seleccionados a través de la Plataforma Lattes. La técnica de validación de 

contenido del instrumento utilizado Delphi en dos etapas. Resultados: en la primera fase de 

Delfos, el instrumento consta de 18 ítems fue evaluado, lo que demuestra una IVC muy 

satisfactoria a 15 artículos, con un total de 0,79, obteniendo así el rediseño y el 

perfeccionamiento del instrumento. En la segunda fase de Delfos, se utilizó el porcentaje de 

acuerdo por encima del 75% para las variables relevantes en el protocolo, el logro de esta 

etapa, el porcentaje de 95%. El protocolo se completó con 15 artículos, basados en la 

evidencia científica, las directrices internacionales y las sugerencias de los expertos. 

Conclusión: El protocolo era válido y su uso puede contribuir a la práctica clínica de 

enfermería a paciente séptico en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Descriptores: Sepsis; Enfermería; Unidades de Cuidados Intensivos; Estudios de Validación; 

Protocolos Clínicos 



32 

 

INTRODUÇÃO 

A sepse pode ser definida como a presença de manifestações sistêmicas graves 

decorrentes de uma infecção, que desencadeia uma resposta inflamatória exacerbada do 

sistema imunológico, caracterizando a síndrome da resposta infamatória sistêmica (SIRS)
(1-2)

. 

Indivíduos com sepse apresentam manifestações sistêmicas, tais como hipertermia, 

hipotermia, taquicardia, taquipnéia, estado mental alterado, edema significativo ou balanço 

fluido positivo e hiperglicemia na ausência de diabetes
(2)

. Subdivide-se em sepse, sepse grave 

e choque séptico. Na sepse, a resposta inflamatória associa-se no mínimo a dois sinais 

clínicos
(2)

. 

A sepse grave consiste em sepse com disfunção de órgãos ou hipoperfusão de tecido 

induzida por sepse, apresentando manifestações clínicas como a hipotensão; o lactato elevado; 

oligúria; a lesão pulmonar aguda; hiperbilirrubinemia; plaquetopenia e coagulopatia
2
. 

Contudo, o choque séptico é definido como hipotensão induzida por sepse persistente apesar 

da ressuscitação fluida adequada
(2)

. 

A sepse representa um importante problema para os sistemas de saúde pública 

mundial, tanto do ponto de vista econômico como social. Ressalta-se que é a principal causa 

de óbito nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e em números absolutos, iguala-se ao 

infarto agudo do miocárdio e supera os causados por câncer de mama e AIDS
(2-5)

. Acomete 

em sua maioria o gênero masculino (54%), com média de idade de 60 anos
(6)

. 

No Mundo, o choque séptico esteve em maior ocorrência (66,8%) em relação à sepse 

grave; quanto a mortalidade, foi maior por choque séptico (37,4%). Presente na UTI (11,5%) 

e o tratamento sendo realizado neste setor. Em relação ao foco da infecção, 36,3% são 

decorrentes de pneumonia, seguido de infecção do trato urinário (ITU) e de origem 

abdominal
(6)

. 

As Diretrizes Internacionais da Campanha de Sobrevivência à Sepse para tratamento 

de sepse grave e choque séptico de 2012
(2)

 afirmam que a pronta identificação dos sinais e 

sintomas, assim como o início precoce do tratamento reduz a mortalidade dos pacientes. 

Preconizam o pacote de atendimento nas primeiras 6 horas, capaz de reduzir a mortalidade da 

sepse grave e choque séptico em aproximadamente 16%
(2)

. 

Nesse contexto, o enfermeiro tem papel valioso, como membro da equipe 

multiprofissional, pois identifica os sinais e sintomas de sepse, assim como aqueles de risco 

para o seu desenvolvimento
4
. Também, deve realizar uma assistência crítica de forma precisa 

e ágil, embasada em conceitos, para que identifique as medidas eficazes, proporcionando o 
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pleno cuidado, auxiliando no tratamento adequado, garantindo assim uma melhor qualidade 

da assistência e redução da mortalidade
(7-8)

. 

Diante desta problemática, surgiu a necessidade de desenvolver um instrumento 

especifico que contribua para melhorar a segurança do paciente e a qualidade da assistência 

de enfermagem prestada aos pacientes com sepse; bem como que seja relacionado ao 

conhecimento nesta área, a identificação das manifestações clínicas, e execução do 

tratamento, baseado em evidência clínica e nas diretrizes recomendadas internacionalmente. 

O escopo deste estudo foi construir e validar um protocolo clínico para assistência do 

enfermeiro ao paciente séptico na UTI. 

 

MÉTODO 

Refere-se a um estudo metodológico, baseado em um referencial teórico
(9)

, com 

abordagem quantitativa e desenvolvimento de um protocolo clínico para direcionar a  

assistência do enfermeiro ao paciente séptico na UTI. 

A proposta metodológica seguiu duas etapas: elaboração do instrumento por meio da 

revisão integrativa da literatura e validação de conteúdo segundo a técnica Delphi. 

Considerando a literatura científica
(7,10-13) 

e diretrizes do Surviving Sepsis Campaign
(2)

 

foram elaborados, especificamente para esta pesquisa, tópicos com itens assistenciais que 

compõem a proposta do protocolo. Para validar o conteúdo do protocolo solicitou-se o parecer 

de peritos utilizando a técnica Delphi, por meio de duas etapas, a fim de torná-lo mais 

adequado para aplicação. 

Os peritos foram selecionados a partir da busca na Plataforma Lattes, no site do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Brasil. O universo 

amostral foi composto por profissionais enfermeiros, com critérios de inclusão: enfermeiros; 

doutores ou mestres na área da saúde; experiência em alta complexidade e/ ou estudos de 

validação de instrumento/protocolo.  

Na primeira etapa de Delphi, no período de maio a julho de 2015, foram contatados 80 

profissionais por via eletrônica, mediante uma carta referente aos objetivos, finalidade e 

desenvolvimento do estudo, além de solicitação da anuência, por meio da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  Desses, 49 aceitaram participar da pesquisa, 

entretanto, a amostra constituiu-se de 34 avaliadores que enviaram o parecer no prazo 

estabelecido de 30 dias. 

 Com o intuito de testar a objetividade, clareza, abrangência, pertinência, bem como se 

os itens propostos no instrumento contemplavam os cuidados do enfermeiro com o paciente 
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séptico, para cada item do instrumento de coleta de dados utilizou-se uma escala do tipo 

Likert com quatro graus de importância: Completamente Adequada (4); Adequada (3); 

Parcialmente adequada (2); Inadequada (1), e seleção de uma única resposta pelo avaliador.  

Assim, para o tratamento estatístico nessa fase, foram consideradas as categorias: 

Completamente Adequada (CA) e Adequada (A) que obtiveram os julgamentos aprovados em 

um consenso favorável de 80%. A relevância dos itens foi obtida pela estatística descritiva 

(frequência, média, mediana e desvio padrão) e pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

para avaliar a representatividade dos itens em relação ao conteúdo abordado. Ainda, nesta 

etapa foi disponibilizado um espaço para sugestões e considerações, em uma coluna de 

observação, para cada item do instrumento. 

A análise da primeira etapa gerou reformulação e refinamento do conteúdo do 

instrumento inicial. Na segunda etapa de Delphi, entre julho e agosto de 2015, participaram 

26 peritos, que analisaram o instrumento com prazo de 15 dias. A finalidade desta etapa 

consistiu na avaliação da representatividade, clareza e abrangência de cada tópico. Para isso, 

cada item foi avaliado de forma dicotômica, com resposta SIM ou NÃO, e os peritos 

apresentaram novas sugestões e observações. 

Os dados numéricos adquiridos nesta etapa foram compilados com o auxílio do 

programa Microsoft Excel
®
 e a análise estatística por meio do programa estatístico SPSS, 

versão 20.0 for Windows. Realizou-se a análise descritiva e inferencial, com aplicação do 

teste Qui-Quadrado de Pearson (X
2
), adotando-se um þ valor ≤ 0,05 e intervalo de confiança 

de 95%. No tocante da somatória de todas as respostas “sim” e cálculo do percentual de 

concordância foi adotado o valor acima de 80% para as variáveis consideradas pertinentes ao 

protocolo de cuidados ao paciente séptico em UTI.  

Nesta pesquisa foram respeitados os preceitos éticos e legais que envolvem as 

pesquisas com seres humanos, conforme preconiza a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde. Portanto, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte sob o número de protocolo CAAE: 41873314.5.0000.5537.  

 

RESULTADOS  

 

 A amostra foi composta por 34 enfermeiros, com média de idade de 40,4 (±9,5) anos, 

em sua maioria do sexo feminino (91,2%), com tempo de formação médio de 17,8 (±9,60) 

anos e procedentes de São Paulo (32,4%), seguido do Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, 

ambos com 14,7%; Minas Gerais (11,8%) e os demais de outros estados da Federação. 
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 Quanto à titulação, a maior parte tinha Doutorado (52,9%), seguido de Mestrado 

acadêmico (44,1%), seja em alta complexidade ou sobre estudos de validação 

instrumento/protocolo; e especialização em UTI (2,9%). Desses, 79,4% atuava na Docência, 

Pesquisa e/ou Extensão na área de alta complexidade, e 82,4% tinha experiência na UTI, com 

tempo médio de 8,2 (±6,2) anos. A maioria dos avaliadores que tinham doutorado (p= 0,006) 

e mestrado (p=0,002), eram sobre estudos de validação de instrumento/protocolo. 

No que concernem as variáveis referentes ao estudo, na 1ª etapa de Delphi, 34 peritos 

avaliaram o instrumento composto por 18 itens (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Julgamento dos itens do instrumento e Índice de Validade de Conteúdo (IVC), na 1ª 

fase de Delphi. Natal, RN, 2015. 

ITENS AVALIADOS  

1 

ESCALA  

2 

LIKERT 

3 

 

4 

IVC 

 n % n % n % n %  

Identificando Sepse   8 23,5 9 26,5 17 50,0 0,76 

Lactato   6 17,6 13 38,2 15 44,2 0,82 

Culturas   6 17,6 10 29,4 18 53,0 0,82 

Acesso venoso 2 5,9 2 5,9 8 23,5 22 64,7 0,88 

Antibioticoterapia 1 2,9 9 26,5 10 29,4 14 41,2 0,70 

Reposição volêmica   8 23,5 8 23,5 18 52,9 0,76 

Vasopressores 3 8,8 2 5,9 12 35,3 17 50,0 0,85 

Avaliação hemodinâmica 1 2,9 3 8,8 9 26,5 21 61,8 0,88 

Monitorização Lactato 3 8,8 3 8,8 6 17,6 22 64,7 0,82 

Pressão Arterial 3 8,8 4 11,8 10 29,4 17 50,0 0,79 

Controle Foco/fonte 1 2,9 5 14,7 7 20,6 21 61,8 0,80 

TTT Inotrópico   7 20,6 7 20,6 20 58,8 0,79 

Ventilação 1 2,9 3 8,8 8 23,5 22 64,7 0,88 

Hemoterapia 1 2,9 5 14,7 9 26,5 19 55,9 0,82 

Controle glicêmico 2 5,9 8 23,5 7 20,6 17 50,0 0,70 

Nutrição 1 2,9 8 23,5 10 29,4 15 44,1 0,73 

Profilaxia TVP 3 8,8 6 17,6 10 29,4 15 44,1 0,73 

Profilaxia Úlcera estresse 3 8,8 6 17,6 11 32,4 14 41,2 0,73 

Likert: Completamente Adequada (4), Adequada (3), Parcialmente adequada (2), Inadequada (1) 

 

Os resultados mostram o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) extremamente 

satisfatório para 13 itens, com IVC total de 0,79. No entanto, apenas cinco itens apresentaram 

IVC menor que 0,75; após análise dos dados e das sugestões, três itens foram modificados e 
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mantidos no protocolo (Antibioticoterapia, Controle glicêmico e Nutrição) e dois foram 

retirados (Profilaxia para Trombose Venosa Profunda e Profilaxia Úlcera por Estresse). E dois 

itens foram agrupados com seu respectivo em um único item, Monitoração do Lactato com 

Lactato e Ventilação Mecânica com Suporte ventilatório.  

Na 2ª etapa de Delphi, do total de peritos, 26 retornaram com a análise do instrumento 

reformulado, composto nessa fase por 15 itens. A Tabela 2 demonstra as questões com níveis 

de concordância acima de 84%, concordância excelente; alcançando um percentual total de 

95%. 

 

Tabela 2. Percentual de concordância dos itens do instrumento na 2ª fase Delphi, baseado na 

avaliação dos peritos. Natal, RN, 2015. 

 

 

ITENS 

% de concordância 

Identificando Sepse  100,0 

Lactato  92,0 

Culturas  100,0 

Acesso venoso  96,0 

Antibiotioterapia  84,0 

Reposição volêmica  96,0 

Avaliação hemodinâmica  96,0 

Vasopressores  96,0 

TTT Inotrópico  96,0 

Pressão Arterial  92,0 

Controle Foco/fonte  96,0 

Hemoterapia  96,0 

Ventilação  92,0 

Glicemia  92,0 

Nutrição  96,0 

 

O instrumento foi, então, validado quanto ao conteúdo e reformulado segundo as 

sugestões dos peritos, diretrizes internacionais e estudos baseados em evidência
(1-8,10-29)

. No 

Quadro 1segue o protocolo para assistência do enfermeiro ao paciente com sepse, que poderá 

ser uma ferramenta para viabilizar uma assistência mais eficaz.  

 

Quadro 1. Protocolo para assistência do enfermeiro ao paciente séptico- PAEPS. Natal, RN, 

2015.  
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ITENS DESCRIÇÃO 

Identificando a 

sepse 

1. 1 Triagem de rotina e  Reconhecimento das manifestações clínicas 

1.1.1. Realizar triagem de rotina do paciente com doença grave, possivelmente infectado, para a 

identificação precoce da sepse, a fim de comunicar e encaminhar à equipe médica para diagnóstico e 

permitir a implementação da terapia precoce baseada em evidências, que tem comprovação na melhoria 

dos resultados e na diminuição da mortalidade relacionada à sepse. 

 

Realizar a triagem na admissão do paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

 

1.1.3 Identificar o paciente de acordo com as definições padronizadas, como Síndrome a Resposta 

inflamatória Sistêmica (SRIS), Sepse, Sepse Grave e Choque Séptico1: 

 
Fonte: ILAS, 2015. 
 

1.1.4 Como também, identificar as principais alterações de consciência: sonolência, confusão, agitação e 

coma; e alterações laboratoriais.  

PACOTE DE MEDIDAS INICIAIS PARA A SEPSE (CONTROLE DAS PRIMEIRAS 6 HORAS) 

Lactato 

 

2.1.1 Coletar sangue arterial/venoso*, na primeira hora de admissão na UTI, para avaliar o lactato, 

conforme prescrição médica e protocolo da unidade, e obter resultado em até 30 min; a fim de identificar a 

Hiperlactemia. 

  

2.1.2 Realizar e acompanhar a monitoração sequencial do lactato, com mensuração a cada duas a seis 

horas até a redução para níveis séricos normais (clareamento do lactato), em pacientes com 

hiperlactatemia inicial.  

 

*Não existe consenso na Surviving Sepsis Campaign sobre a coleta do lactato por amostra venosa ou 

arterial, no entanto, um aumento de lactato de qualquer variedade é tipicamente anormal, embora isso 

possa ser influenciado por outras condições, tais como variedade de medicamentos, insuficiência hepática 

ou hiperlactatemia devido a causas cardíacas, principalmente de hipoperfusão2. 

Culturas   2.2.1 Coletar hemoculturas antes do início do antibiótico, em todos os pacientes, independente do foco 

infeccioso suspeito. Recomenda-se coletar pelo menos duas amostras de sítios diferentes sem intervalo 

entre as coletas, preferencialmente uma de veia periférica e uma de dispositivo de acesso vascular central, 

se houver e caso o dispositivo tenha sido inserido recentemente (<48 horas), conforme protocolo da 

unidade e/ou prescrição médica.   

ATENÇÃO: Antissepsia da pele e técnicas adequadas de coleta para evitar contaminação, o pronto envio 

e processamento das amostras devem ser observados. 

2.2.2 Coletar culturas de todos os sítios pertinentes ao foco suspeito de infecção, como urocultura, 

secreções de abscessos ou coleções e pontas de cateteres, pelo enfermeiro; secreções do trato respiratório, 

líquidos articulares, e líquor, pelos profissionais responsáveis; estes também devem ser obtidas antes do 

início do tratamento com antimicrobianos; caso isso não cause um atraso significativo na administração 

dos mesmos.  

 

2.2.3 Realizar a coleta de outros exames, após solicitação médica, o chamado “kit de sepse” ou “perfil 

laboratorial sepse” que inclui, além dos mencionados acima: gasometria arterial; hemograma, 

coagulograma, creatinina, bilirrubinas e PCR, que permitem a identificação da presença de disfunção 

orgânica. Os responsáveis pela coleta variam de uma instituição pra outra. 
Acesso Venoso 2.3.1 Puncionar acesso venoso periférico calibroso para reposição volêmica, conforme prescrição médica. 

2.3.2 Auxiliar na passagem de Cateter Venoso Central (CVC), quando houver indicação do uso de 

vasopressores ou diante da dificuldade de acesso periférico. Preferencialmente, usar cateter duplo lúmen. 
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2.3.3 Identificar e anotar data e hora da punção do CVC. 

2.3.4 Realizar curativos assépticos no CVC e manipulação adequada para evitar Infecção de Corrente 

Sanguínea (ICS).  

Antibioticoterapia 2.4.1 Administrar antibióticos de amplo espectro, por via intravenosa, idealmente em até uma hora do 

diagnóstico e conforme prescrição médica, como meta do tratamento.  

2.4.2 O regime antimicrobiano deve sempre ser reavaliado diariamente para avaliar a possibilidade de 

utilizar um antibiótico de espectro estreito para evitar o desenvolvimento de resistência, reduzir efeitos 

adversos e custos, com base nos dados microbiológicos e clínicos, pela equipe médica e comissão de 

infecção hospitalar.  

Reposição 

volêmica 

2.5.1 Administrar e supervisionar a infusão de cristalóides (30 ml/kg), como fluido de escolha inicial, 

conforme prescrição médica. É indicado na presença de hipotensão induzida por sepse ou hiperlactatemia 

(lactato acima de duas vezes o valor de referência, o qual varia dependendo do laboratório), nas primeiras 

seis horas de atendimento, visando restabelecer o fluxo sanguíneo adequado e a oferta tecidual de 

oxigênio. Pode ser usado Ringer lactato ou Solução Fisiológica.  

2.5.2 Administrar reposição de eletrólitos, conforme prescrição médica.  

2.5.3 Avaliar exames e comunicar possíveis alterações. 
Avaliação 

Hemodinâmica 

2.6.1 Realizar avaliações hemodinâmicas completas a beira do leito, durante as primeiras 6 horas, visando 

as seguintes metas: Monitorar a Pressão Venosa Central (PVC), valores esperados de 8–12 mmHg, em 

pacientes em ventilação espontânea ou 12-15 mmHg em pacientes em ventilação mecânica (VM);  

Monitorar a Pressão Arterial Média (PAM), deve ser mantida acima de 65 mmHg; Avaliar balanço hídrico 

e sinais vitais, periodicamente; Monitorar diurese, tendo como objetivo mantê-la maior ou igual a 0.5 

mL/kg/h e registrar; Monitorar a saturação venosa central de oxigênio (SvcO2), que deve ser maior que 

70%, com medições intermitentes ou contínuas; Avaliar frequência respiratória, e perfusão distal, e 

discutir alteração junto à equipe multiprofissional. 

Vasopressores 2.7.1 Administrar a terapia adjuvante com Vasopressores, conforme prescrição médica, para manter a 

pressão arterial média (PAM) ≥ 65 mmHg, caso a hipotensão não responda a reanimação inicial com 

fluidos.  

2.7.2 Os cuidados que devem ser observados na administração de vasopressores, além dos essenciais: 

Controlar rigorosamente PA, pulso, débito urinário, perfusão periférica (temperatura e coloração das 

extremidades); Atentar para não administração de drogas vasoativas em acesso venoso periférico- AVP; 

Sinalizar as soluções vasopressoras em infusão, em rótulos, bomba de infusão e equipo; Evitar administrar 

outros tipos de soro ou medicamentos na via que infunde a droga vasoativa, mantendo em acesso central 

exclusivo, lúmen proximal; Observar os efeitos colaterais do medicamento, tais como: débito cardíaco 

diminuído, sudorese, pico hipertensivo, hipoperfusão periférica.   

TTT inotrópico 

 

2.8.1 Administrar a dobutamina, com dose de 2- 20 μg/kg/min, conforme prescrição médica. Em geral, 

associa-se ao uso do vasopressor, podendo de acordo com a conduta médica fazer uso de outros 

inotrópicos, como a Milrinona e Levosimendan.  

2.8.2 Monitorar a infusão de dobutamina, e observar possíveis arritmias, aumentos ou reduções excessivas 

da PA, hipotermia, cefaléia, náuseas, ansiedade, tremores, hipocalemia. 

Monitoração da 

Pressão Arterial 

2.9.1 Providenciar acesso arterial para monitoração contínua da pressão arterial. Manutenção da PAM 

≥ 65 mmHg (entre 65 e 80 mmHg). 

2.9.2 Cuidados na manutenção do cateter arterial e monitoração da PAM continuamente.  

2.9.3 Avaliar constantemente o membro puncionado quanto à perfusão, temperatura e coloração, com 

o objetivo de evitar complicações e comunicar alterações.     

Controle 

Foco/Fonte 

2.10.1 Identificar o foco infeccioso, que compreende: drenagem de abscesso, desbridamento de tecido 

necrosado infectado, remoção de dispositivo invasivo potencialmente infectado, desmame precoce da 

ventilação mecânica, retirada de sonda vesical de demora (SVD) e sonda nasogástrica (SNG) ou cateter 

venoso central (CVC); e o controle definitivo de uma fonte de contaminação microbiana contínua; dentro 

das primeiras 12 horas após o diagnóstico.   

2.10.2 Avaliar e comunicar possíveis focos: sinais de infecção no local de inserção do cateter, em incisões 

cirúrgicas, oral ou ulceras por pressão. 
 TRATAMENTO DE SUPORTE 

Hemoterapia 3.1.1 Providenciar o hemocomponente e/ou hemoderivado, conforme prescrição médica.  Nesses casos, o 

uso de transfusão apenas é recomendado em pacientes cujos níveis de hemoglobina estão abaixo de 7,0 

g/dL. 

3.1.2 Verificar e registrar sinais vitais (SSVV) (temperatura, pressão arterial e pulso) antes, durante e após 

o término da infusão; 

3.1.3 Realizar conferência e registros dos dados do paciente, presentes na bolsa e na prescrição médica; 

3.1.4 Alertar para acesso venoso exclusivo e observar periodicamente a venopunção;  

3.1.5 Observar, notificar, informar ao médico, registrar e atuar nos casos reações adversas, durante e até 

24 horas após a infusão, caso aconteçam, atuar conforme protocolo da Instituição; 

3.1.6 Atentar para o tempo máximo de infusão de cada hemocomponente, conforme recomendado. 

* RESOLUÇÃO COFEN-306/2006; PORTARIA Nº 2.712/2013. 

Suporte 

ventilatório 

3.2.1 Observar parâmetros respiratórios: Saturação de oxigênio (SaO2), por meio da monitoração: 

Oximetria; Resultado de gasometria (PaO2, pH); Coloração da pele - cianose, perfusão capilar; Frequência 
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respiratória.  

 3.2.2 A ventilação mecânica (VM) também pode ser utilizada. É indicada para síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA) induzida por sepse. Nesses casos, recomenda-se após decisão médica: Higiene 

eficaz das mãos e outras precauções-padrão úteis, assim como a vigilância ativa e o monitoramento; 

Observar os parâmetros da VM, constantemente; Cuidados com o circuito de ventilação (observar 

sujidades, vazamentos, periodicidade da troca); Monitorar pressão do “cuff” do tubo orotraqueal a cada 12 

horas, mantendo entre 20 a 30mmHg; Cuidados na aspiração orotraqueal e de vias aéreas superiores; 

Manter a cabeceira do leito entre 30 e 45 graus para limitar o risco de aspiração e prevenir o 

desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação mecância (PAV); Realizar a higiene oral com 

clorexidine a 0,12%, 3x ao dia. 

Controle 

glicêmico 

3.3.1 Monitorar os níveis glicêmicos a cada 1 ou 2 horas até a estabilização dos valores de glicose, e a 

cada 4 horas, após a estabilização. Iniciar a administração de insulina quando dois níveis consecutivos de 

glicose no sangue forem > 180 mg/dL.  Observar prescrição médica e protocolo institucional de 

insulinoterapia. A meta consiste em manter os níveis glicêmicos inferiores a 180 mg/dL, evitar 

hipoglicemias e grandes oscilações de glicose.   

3.3.2 Seguir Protocolo para hiperglicemia/hipoglicemia da Instituição. 

3.3.3 Observar sinais e sintomas de desidratação, hiperglicemia, hipoglicemia, desequilíbrio 

hidroeletrolítico, dentre outros. 

Nutrição 3.4.1 Administrar alimentação oral, conforme indicação médica e tolerada pelo paciente. Evitando em 

qualquer forma, o jejum completo.  

3.4.2 Caso seja necessário, Inserir sonda nasogástrica ou nasoenteral, conforme prescrição médica. A 

alimentação enteral é a modalidade preferida de suporte em pacientes graves com função digestiva 

aceitável, porém incapazes de se alimentar por via oral. 

3.4.3 Cuidados com dieta enteral: Atentar para confirmação do posicionamento gástrico ou pós-pilórico; 

Cuidados após administração de medicamentos e dietas para manutenção das sondas; Administração da 

dieta enteral, se contínua ou intermitente - 3/3h; Manter cabeceira do leito elevada; Realizar avaliação 

física do abdome e observar glicemia e evacuações; Conferir resíduo gástrico e comunicar ao médico.  

3.4.4 Administrar nutrição parenteral em acesso venoso central e exclusivo, conforme prescrição médica.  

 

DISCUSSÃO 

A multiplicidade de visões, de culturas diferentes e conhecimento científico 

fortalecido pela experiência profissional na análise do instrumento proposto, tornou esta 

validade de conteúdo um processo nacionalizado.  Autores relatam a importância de um 

instrumento ser avaliado por diferentes estudiosos de vários locais, assim poder-se-á ter um 

produto generalizado
(14-15)

. 

Na 1ª fase de Delphi, considerando os resultados, optou-se por manter os itens 

“Antibioticoterapia”, “Controle glicêmico” e “Nutrição” após realizar modificações em seu 

texto, conforme recomendação dos avaliadores e fundamentação teórica
(2,16)

, pois são 

importantes na assistência do enfermeiro ao paciente com sepse. Nos demais itens com 

resultados satisfatórios foram feitas pequenas alterações em seu texto, visando deixar o 

instrumento mais adequado para aplicabilidade prática e mais concisa. 

O primeiro item denominado anteriormente por “Triagem para a sepse e 

reconhecimento das manifestações clínicas” foi substituído por “Identificando a sepse”, bem 

como foi acrescentado as definições padronizadas e as alterações clínicas para identificação 

dessa síndrome determinados pelas diretrizes da sepse
(16)

, a importância da enfermagem em 

identificar os sinais e comunicar a equipe médica, permitindo a implementação da terapia 

precoce. 
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O título da segunda parte do protocolo foi modificado de “Pacote de ressuscitação 

inicial” para “Pacote de medidas iniciais para a sepse” por sugestões dos peritos, uma vez que 

poderia haver confusão referente ao termo ressuscitação cardiopulmonar. Foram 

acrescentados os cuidados na coleta do sangue para a dosagem do lactato, bem como a 

correlação da elevação do lactato na presença da sepse (definição). Ainda o item 

“Monitorização do Lactato” foi incluído em “Lactato”, pois a maioria dos peritos que 

avaliaram o instrumento sugeriu que ambos poderiam ser abordados em um mesmo item para 

melhor entendimento, e evitar repetição.  

 A literatura
(17) 

apresenta a importância do lactato nos casos de sepse, o qual representa 

um biomarcador do processo celular que ocorre na sepse, levando a um pior prognóstico 

quando na presença da sepse, uma vez que o lactato circulante está disponível em tecidos que 

o utilizam como substrato energético, fruto de um metabolismo anaeróbico. A hiperlactatemia 

pode identificar aqueles que têm maior disfunção de órgãos e morte. Dessa forma, 

recomenda-se avaliação do seu nível nas primeiras 6 horas, após a reanimação. Os resultados 

sugerem que a diminuição do lactato deve ser de pelo menos 10%, ou valores inferiores a 

2mmol/L; aspectos estes, relacionadas a um melhor prognóstico para mortalidade precoce de 

pacientes com sepse grave
(2,18)

.  

O terceiro item do protocolo foi modificado por sugestão dos avaliadores nos 

seguintes aspectos: titulo modificado de Hemoculturas por apenas Culturas, visto que não é 

coletado apenas hemoculturas; modificado para “As amostras devem ser coletadas em sítios 

diferentes o mais rápido possível e sem necessidade de intervalo entre as amostras”, e 

acrescentado os demais exames laboratoriais importantes. Sobretudo, a hemocultura é 

considerada um exame de importante valor preditivo de infecção, que identifica a presença de 

microrganismos viáveis na corrente sanguínea, a bacteremia, indicador altamente específico 

de infecção da corrente sanguínea (ICS), cujas fontes são variadas e principalmente 

decorrentes de dispositivos intravasculares (19%), trato geniturinário (17%), trato respiratório 

(12%)
(16,19)

.  

Recomenda-se também, que a coleta seja feita, idealmente, antes do início da 

antibioticoterapia de pacientes, bem como, deve ser realizada a coleta de materiais do foco 

suspeito de infecção (liquor, urina, fezes, secreções, abscessos e outros)
 (19)

. Em geral, realiza-

se a coleta de duas a três amostras (dois frascos por punção/amostra) em curto espaço de 

tempo, de forma sequencial. A coleta deve seguir o protocolo da instituição. No entanto, a 

literatura científica
(16,20) 

enfatiza que seja realizada a antissepsia adequada da pele, como parte 
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fundamental do processo, com uso de clorexidine alcoólico 0,5% e que esta é uma conduta 

que permite o isolamento do agente bacteriano ou fúngico em mais de 95% dos eventos. 

Com relação ao item Antibioticoterapia, o mesmo foi modificado focando nas ações 

inerentes ao enfermeiro, como a sua administração, conforme prescrição médica. As diretrizes 

internacionais
(2,16)

 destacam como recomendação forte a administração de antibióticos de 

largo espectro, por via intravenosa, o mais rapidamente possível, após a coleta de culturas e, 

idealmente, na 1ª hora após o diagnóstico, pois existem evidências claras de que a demora no 

seu início também aumenta o risco de óbito nesse tipo de paciente. 

No item Reposição volêmica, foi sugerido acrescentar a hiperlactatemia sem colocar o 

valor de referência, o qual varia de laboratório para laboratório; retirar a questão da 

Albumina, pois a recomendação é fraca
(21)

.  A literatura
(22-23)

 aponta que a albumina humana é 

um medicamento utilizado há mais de 50 anos em diferentes contextos clínicos, solução 

colóide usada em pacientes graves, contribui na manutenção do volume intravascular sem 

aumentar o edema intersticial, o que ocorre de modo menos efetivo com as soluções 

cristalóides, como também constitui um marcador de gravidade. Entretanto, mesmo com 

razões plausíveis para emprego da droga, os estudos não conseguiram encontrar a evidência 

para sua recomendação rotineira e seu nível vem diminuindo em casos de sepse e trauma. 

No item Avaliação Hemodinâmica, foi sugerido separar por tópicos as ações do 

enfermeiro e torná-lo mais claro. Conforme sugestões e avaliação das diretrizes, o item 

Vasopressores
(24) 

foi modificado o texto: “Aplicar a terapia adjuvante com Vasopressores, 

conforme protocolo da unidade ou prescrição médica, caso a hipotensão não responda a 

reanimação inicial com fluidos”. Bem como, retirou-se a frase referente aos medicamentos e 

destacaram-se as ações restritas ao enfermeiro. No item Tratamento Inotrópico foi sugerido 

adicionar que deve ser associado ao vasopressor, transferí-lo para após o Vasopressores, e 

acrescentar que pode ser utilizado outros inotrópicos, como a Milrinona e Levosimendan, 

além da Dobutamina
(2,19,25)

. Tais recomendações foram incluídas, tornando-se mais claro e 

detalhado. Mantido o item Controle do foco/fonte e Monitoração contínua da Pressão Arterial. 

Na terceira e última parte do protocolo, no item Hemoterapia, foi modificado o título: 

de “Administração de sangue e Hemoderivados” para esse. Focou-se nas condutas 

preconizadas e nos cuidados de enfermagem para a hemotransfusão segura, baseando-se na 

Resolução COFEN-306/2006
(24) 

e na Portaria Nº 2.712/2013
(26)

. 

O item “Ventilação mecânica” foi incluído no item “Suporte ventilatório”, conforme 

orientação dos avaliadores, uma vez que nem todo paciente séptico necessita de ventilação 
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mecânica, e assim a parte ventilatória deveria ser abordada em um item que contemplasse 

aspectos relacionados à assistência do enfermeiro nas situações de desconforto respiratório.  

Com relação ao item Controle glicêmico, houve modificação em todo o texto, pois 

baseado nas sugestões e nas diretrizes internacionais
(2)

, modificou-se o item acrescentando o 

período de monitoramento dos valores de glicose, uma vez que recomenda-se uma abordagem 

protocolizada do controle da glicose no sangue em pacientes da UTI com sepse grave,  com a 

finalidade em manter os níveis glicêmicos inferior a 180 mg/dL e evitar hipoglicemias
(2)

. 

Acrescentou-se ainda a necessidade de observar a prescrição médica, o protocolo institucional 

de insulinoterapia e os cuidados foram retirados e recomendado seguir o Protocolo da 

Instituição para hiperglicemia/hipoglicemia. 

Na literatura
 (2,27) 

há controvérsias referentes à eficácia desse controle em adultos. No 

entanto, o controle glicêmico é utilizado em muitas UTI, em unidades cirúrgicas e de 

queimaduras, que relatam bons resultados. Recomenda-se manter os níveis glicêmicos 

inferiores a 180 mg/dL, evitar hipoglicemias e grandes oscilações de glicose.  

Uma nutrição equilibrada pode estar associada à redução do risco de hipoglicemia e de 

acordo com as recomendações é importante administrar alimentação oral ou enteral, ou 

nutrição parenteral total (NPT) em conjunto com alimentação enteral nos primeiros sete dias 

após um diagnóstico de sepse grave/choque séptico
(28)

, conforme indicação médica e 

tolerância do paciente, evitando o jejum completo. Assim, o item suporte nutricional aborda 

essa recomendação e os cuidados de enfermagem.  

No entanto, os itens “Profilaxia para trombose venosa profunda (TVP)” e “Profilaxia 

para úlcera de estresse” foram retirados do Protocolo, após o tratamento estatístico, pois 

conforme as considerações dos peritos, essas ações não são diretamente relacionadas à sepse, 

e que seria interessante elencar as principais ações e metas para compor o protocolo. 

O protocolo promove uma estrutura científica para a coordenação do cuidado, tendo 

como principais características a flexibilidade e a constante atualização dos conhecimentos 

baseados em novas situações evidenciadas e fundamentadas cientificamente
(29)

. O aumento da 

incidência da sepse exige a adoção de medidas eficientes, de forma individual, e para a saúde 

pública, do ponto de vista coletivo; o tratamento ideal de sepse grave e choque séptico é um 

processo dinâmico e evolutivo, que necessita de uma equipe multiprofissional e que seja 

desenvolvido de forma precoce, efetiva e de qualidade.  

 

CONCLUSÃO 
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 Com a validação de conteúdo elaborou-se um protocolo para a assistência do 

enfermeiro ao paciente com sepse na UTI, e sugere-se posterior validação de critério das 

variáveis propostas no protocolo.  

As dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa foram a recusa de alguns 

profissionais em participar, pois como a seleção dos participantes por via Plataforma Lattes 

nos deu acesso a um número maior de possibilidades; bem como o não retorno na segunda 

fase dos peritos participantes da fase anterior, reduzindo a amostra.  
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6. CONCLUSÕES 

 
 

O protocolo para assistência do enfermeiro ao paciente séptico foi construído com 

base em diretrizes internacionais mais recentes, em artigos científicos baseados em evidência, 

dando prioridade aos estudos secundários, como as revisões sistemáticas e metanálise com 

proposta semelhante ao presente estudo, e que discutissem as variáveis utilizadas nessa 

pesquisa.  

Com a avaliação do instrumento pelos peritos, os níveis de concordância foram 

estudados usando o Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Do total de 18 itens iniciais, o 

protocolo foi concluído com 15 itens; 13 itens obtiveram valores extremamente satisfatórios 

(IVC maior que 0,79), com apenas dois retirados, e dois foram agrupados com seu respectivo. 

No geral, os itens estão respaldados e foram modificados conforme as diretrizes internacionais 

e as sugestões dos especialistas participantes, as quais foram analisadas e acatadas em sua 

maioria, a fim de melhorar a clareza e o entendimento de cada item, bem como foram 

acrescentados as ações/cuidados de enfermagem. 

Com a validação de conteúdo construiu um protocolo para a assistência do enfermeiro 

ao paciente com sepse na UTI, após o desenvolvimento da técnica Delphi em duas etapas, 

com todos os itens considerados adequados separadamente pelos peritos responsáveis pela 

avaliação. 

Esse protocolo baseado em evidência científica será divulgado na íntegra com vistas à 

utilização pelos profissionais enfermeiros e instituições de saúde com o intuito de  aprimorar a 

assistência e possivelmente contribuir para que esta seja de qualidade.  

As dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa foram a recusa de alguns 

profissionais em participar, pois como a seleção dos participantes por via Plataforma Lattes 

nos deu acesso a um número maior de possibilidades; bem como o não retorno na segunda 

fase dos peritos participantes da fase anterior, reduzindo a amostra. É importante destacar que 

será necessário e sugere-se posterior validação clínica e de critério das variáveis propostas no 

protocolo.  
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

NO ESTUDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO 

 

Prezado(a) enfermeiro(a),  

 Eu, Karilena Karlla de Amorim Pedrosa, mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estou desenvolvendo a 

pesquisa intitulada “PROTOCOLO PARA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO AO 

PACIENTE SÉPTICO EM TERAPIA INTENSIVA: construção e validação de conteúdo”. 

Venho por meio deste e-mail, solicitar a sua colaboração no estudo na qualidade de 

especialista∕avaliador. O estudo objetiva elaborar um protocolo clínico para assistência do 

enfermeiro ao paciente com sepse na Unidade de Terapia Intensiva; e realizar a validação de 

conteúdo do protocolo utilizando a técnica Delphi. 

O Sr. (a) precisará preencher um instrumento, baseado em evidência, contendo 2 

partes, a saber: uma contendo dados do perfil do especialista e a segunta parte refere-se a 

verificação dos tópicos com itens assistenciais ao paciente com sepse, a saber: Triagem para 

Sepse- Reconhecimento das Manifestações Clínicas; Pacote de Ressuscitação Inicial 

(Controle das Primeiras 6 Horas); Tratamento de Suporte, os quais foram determinados 

anteriormente, na etapa de elaboração do instrumento. 

Caso deseje participar, pedimos que responda este e-mail o mais rápido possível, 

expressando o veículo de comunicação de sua preferência (e-mail ou correspondência 

convencional). Caso manifeste a sua concordância, enviaremos o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e o instrumento com suas devidas explicações para o preenchimento.  

 Caso opte pela correspondência convencional, solicitamos ainda que nos remeta seu 

endereço postal completo e atualizado para o envio do material acima descrito. Estamos no 

aguardo de sua resposta, e desde já agradecemos por sua honrrosa colaboração. 

Atenciosamente, 

     

Karilena Karlla de Amorim Pedrosa                 Regimar Carla Machado 

 

Pesquisadora.                                                     Pesquisadora Responsável. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Eu, Karilena Karlla de Amorim Pedrosa, mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estou desenvolvendo a 

pesquisa, intitulada: “PROTOCOLO PARA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO AO 

PACIENTE SÉPTICO EM TERAPIA INTENSIVA: construção e validação de conteúdo”. 

O objetivo desta pesquisa consiste em elaborar um protocolo clínico para assistência 

do enfermeiro ao paciente com sepse na Unidade de Terapia Intensiva; e realizar a validação 

de conteúdo do protocolo utilizando a técnica Delphi. A proposta metodológica seguirá duas 

etapas: Proposta do Protocolo, com a elaboração do instrumento por meio da revisão 

integrativa da literatura; Validação do Conteúdo do Protocolo, segundo a técnica Delphi. Com 

fundamentação teórica, foi elaborado um instrumento baseado em evidências, especificamente 

para esta pesquisa, composto por três tópicos com itens assistenciais ao paciente com sepse, a 

saber: Triagem para Sepse- Reconhecimento das Manifestações Clínicas; Pacote de 

Ressuscitação Inicial (Controle das Primeiras 6 Horas); Tratamento de Suporte. 

A sepse representa um importante problema para os sistemas de saúde em todo o 

mundo, tanto do ponto de vista econômico como social. Das doenças que acometem pacientes 

críticos, a sepse é a principal causa de óbito nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

evidenciando o impacto dessa síndrome clínica e reforçando a importância do tratamento 

precoce a fim de minimizar os efeitos sobre os desfechos clínicos. Considerando a 

inexistência de um instrumento específico que auxilie na assistência do enfermeiro ao 

paciente com sepse na unidade de terapia intensiva, e que contemple as diretrizes da 
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campanha internacional, é importante uma padronização da assistência, para a efetividade e 

melhor qualidade da assistência de enfermagem prestada.  

 Caso aceite participar da pesquisa, o senhor (a) receberá via correio eletrônico um 

instrumento a ser preenchido com informações referente a caracterização dos peritos, e outra 

parte, contendo os tópicos com itens assistenciais ao paciente com sepse. Diante destes dados, 

pediremos que faça o julgamento da adequação das definições conceituais e operacionais, por 

meio de uma escala do tipo Likert.  

Ademais, o senhor (a) receberá o resumo do projeto e o instrumento a fim de facilitar 

o julgamento proposto. O material respondido deverá ser devolvido em até 30 dias, contando 

a partir da data de assinatura do termo de consentimento, e poderá ser entregue via correio 

eletrônico.  

Sua participação é voluntária, o que significa que o senhor (a) poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. A pesquisa não oferece risco à sua integridade física e mental. A pesquisa oferece 

benefícios, por realizar uma revisão das evidencias clínicas sobre sepse, o qual tem sua 

utilização na prática clínica, de pesquisa e de ensino será de grande importância para a 

enfermagem.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão armazenados em computadores e arquivos, por um período 

de cinco anos após a divulgação dos resultados, no Departamento de Enfermagem da UFRN, 

pela pesquisadora responsável, Regimar Carla Machado. Se você tiver algum gasto que seja 

devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, 

se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida que porventura ocorra. 

Uma cópia deste Termo ficará com o senhor (a) e toda a dúvida que tiver, a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para pesquisadora Karilena Karlla de Amorim 

Pedrosa, telefone (84) 9685-4453, ou email: karilena_pedrosa@hotmail.com e/ou a 

pesquisadora responsável Regimar Carla Machado, telefone (84) 9829-8233, ou email: 

regimarmachado@gmail.com. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL. Av. Nilo Peçanha, 

620 – Petrópolis – CEP: 59.012-300 – Natal/RN. Fone: (84)3342 5003 – E-mail: CEP: 

huol@yahoo.com.br 
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Desde já agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicitamos a sua 

confirmação neste documento. 

_______________________________________________________________ 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO (ESPECIALISTA) 

Após ter sido esclarecido (a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos e benefícios que ela trará para mim 

e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Elaboração 

e validação de protocolo para assistência ao paciente séptico em terapia intensiva”, e autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal/RN, _______ de ____________de 2015. 

 

 

Assinatura do Participante: 

______________________________________________. 

 

 

Assinatura do pesquisador: 
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APÊNDICE C- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Este instrumento foi construído baseado nas diretrizes da Surviving Sepsis Campaign (DELLINGER et al., 2012) e nos seguintes estudos: 

Almeida e Marques (2009); Backer et al. (2010); Siqueira-batista et al. (2011); de Peninck e Machado (2012); Almeida et al. (2013); Pereira, 

Batalhão e Cárnio (2014). 

1. Assinale com um X as características relacionadas ao avaliador.  

2.  Avalie as definições conceituais e operacionais, por meio de uma escala do tipo Likert. Esta escala fornece um escore numérico com 

diferentes graus de concordância: 

 - “Completamente Adequado” (CA): conduta correta, sem necessidade de qualquer acréscimo; 

- “Adequado” (A): conduta correta, mas cabível alguma complementação; 

- “Parcialmente adequado” (PA): conduta que necessita de alguma correção e/ou reformulação; 

- “Inadequado” (I): conduta que necessita ser suprimida ou é desnecessária;  

 

1. CRITÉRIOS RELACIONADOS AO AVALIADOR  SIM NÃO 

Doutorado com tese em alta complexidade   

Doutorado com tese sobre estudos de validação de instrumento/protocolo   

Mestre com dissertação em alta complexidade   

Mestre com dissertação sobre estudos de validação de instrumento/protocolo   

Especialização na área de enfermagem em terapia intensiva   

Ensino /Pesquisa/Extensão na área de alta complexidade   

Prática clínica de pelo menos um ano de duração na área de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva com pacientes sépticos. 
Quantos anos? ___________________________ 

  

Artigo resultante de pesquisa na área de terminologia de enfermagem na alta complexidade em um periódico com Qualis ≥ B1   

Artigo resultante de pesquisa na área de terminologia de enfermagem na alta complexidade em um periódico com Qualis ≤ B2   

Capítulo de livro na área de terminologia de enfermagem na alta complexidade   
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2. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO PERANTE A SEQUÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE SÉPTICO 

TÓPICOS/VARIÁVEIS 

1)TRIAGEM PARA SEPSE - RECONHECIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

DESCRIÇÃO  
AVALIAÇÃO  

1.1  Triagem de rotina - implementação da terapia precoce baseada em evidências 

Colaborar na triagem de rotina de paciente com doença grave potencialmente infectado para a 

identificação precoce da sepse, a fim de permitir a implementação da terapia precoce baseada em 

evidências, que tem comprovação na melhoria dos resultados e na diminuição da mortalidade 

relacionada à sepse.   

 
Sugestões:________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

1.2  Reconhecimento de duas ou mais manifestações clínicas  

Reconhecer alterações no estado de consciência e fisiológicas como: hipertermia ou hipotermia, taquicardia, 

hipotensão, taquipnéia, alcalose respiratória, leucocitose ou leucopenia, aumento dos números de bastonetes, 

hipermetabolismo sistêmico, consumo elevado de oxigênio, hipoperfusão sistêmica, acidose metabólica, estado 

circulatório hiperdinâmico, elevação da uréia e creatinina plasmática e oligúria.   

 

Sugestões: ______________________________________________________________________ 

 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

2) PACOTE DE RESSUSCITAÇÃO  INICIAL (CONTROLE DAS PRIMEIRAS 6 HORAS)  

DESCRIÇÃO  
AVALIAÇÃO  
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2.1 Lactato 

Coletar lactato arterial conforme protocolo da unidade ou prescrição médica, e obter resultado em até 30 min. Acompanhar 

dosagem periódica, até a redução para níveis normais.  A mortalidade é elevada em pacientes sépticos com hipotensão e 

lactato ≥4 mmol/L (36 mg/dL).  

 

Sugestões: ___________________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

2.2Hemoculturas 

   Coletar hemoculturas antes do início do antibiótico, uma vez que permite identificar o microorganismo que causou a sepse. 
Recomenda-se coletar 2 a 3 amostras de hemocultura e culturas de sítios diferentes, preferencialmente uma de via 
periférica e uma de dispositivo de acesso vascular, a menos que o dispositivo tenha sido inserido recentemente (<48 horas), 
conforme protocolo da unidade ou prescrição médica. As indicações específicas para a obtenção de sangue para cultura 
são febre, calafrios, hipotermia, leucocitose, desvio à esquerda de neutrófilos, neutropenia, e o desenvolvimento de 
disfunção orgânica inexplicável, por exemplo, insuficiência renal ou sinais de comprometimento hemodinâmico. 

Coletar culturas de outros locais, como urina, líquido cefalorraquidiano, ferimentos, secreções respiratórias ou outros fluidos 

corporais que possam ser a fonte da infecção, também devem ser obtidas antes do tratamento com antimicrobianos; caso 

isso não cause um atraso significativo na administração de antibióticos.   

 

Sugestões: ______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

(   ) completamente adequado 

(  ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

2.2 Acesso Venoso  

Promover acesso venoso periférico calibroso e/ou auxiliar na passagem de Acesso Venoso Central (AVC), para controlar 

reposição volêmica e infusão de vasopressores adequadamente. 

 

Sugestões: __________________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

2.3 Antibioticoterapia  

Iniciar a administração de antiobioticoterapia endovenosa, de largo espectro em até uma hora de reconhecimento de choque 

séptico e sepse grave sem choque séptico como meta do tratamento, conforme protocolo da unidade ou prescrição médica. 

O regime antimicrobiano deve sempre ser reavaliados após 48 a 72 horas, com base nos dados microbiológicos e clínicos, 

para a desintensificação, com o objetivo de usar um antibiótico de espectro estreito para evitar o desenvolvimento de 

resistência, para reduzir a toxicidade, e para reduzir os custos.  A terapia não deve ser administrada para mais do que 3 a 5 

dias.   

 

Sugestões: __________________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    
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2.4 Ressuscitação Inicial  

Supervisionar na administração de cristaloides, 30 ml/kg de cristalóide para hipotensão ou lactato ≥ 4 mmol / L, como o 

fluido de escolha inicial na ressuscitação de sepse grave e choque séptico. Como também, o uso de albumina na 

ressuscitação fluida quando os pacientes exigirem quantidades substanciais de cristalóides.   

 

Sugestões: __________________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

2.5 Avaliação Hemodinâmica  

  Realizar avaliações hemodinâmicas completas a beira do leito, durante as primeiras 6 horas, visando as seguintes metas: 

Pressão Venosa Central (PVC) de 8–12 mm Hgou 12-15 mmHg em pacientes em Ventilação Mecânica (VM), cuja medição 

da PVC é considerada atualmente a meta de obtenção mais rápida para a ressuscitação fluida;  Pressão Arterial Média 

PAM) ≥ 65 mm Hg; Diurese ≥ 0.5 mL/kg/hr; Pressão venosa (veia cava superior) ou saturação de oxigênio venoso misto 

maior que 70% ou 65%, respectivamente, com medições intermitentes ou contínuas da saturação de oxigênio; Normalização 

do lactato, avaliando periodicamente o balanço hídrico e os sinais vitais.  

 

Sugestões:_________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(  ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

2.6 Monitorização Do Lactato 

Realizar monitoração sequencial do lactato até sua normalização. Normalmente, a hiperlactatemia está presente em 

pacientes com sepse grave ou choque séptico e pode ser secundária ao metabolismo anaeróbico devido à hipoperfusão. 

Não existe consenso na Surviving Sepsis Campaign sobre a coleta do lactato por amostra venosa ou arterial, no entanto, um 

aumento de lactato de qualquer variedade é tipicamente anormal, embora isso possa ser influenciado por outras condições, 

tais como variedade de medicamentos, insuficiência hepática ou hiperlactatemia devido a causas cardíacas, principalmente 

de hipoperfusão. 

 

Sugestões: ________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

2.7 Vasopressores  

Caso a hipotensão não responda a reanimação inicial com fluidos, deve-se aplicar a terapia adjuvante com Vasopressores, 

para manter a pressão arterial média (PAM) ≥ 65 mmHg,  conforme protocolo da unidade ou prescrição médica   

Recomenda-se o uso de Norepinefrina, como primeira opção de vasopressor, por meio de um cateter venoso central, logo 

que seja possível a colocação. A dopamina pode ser usada como um agente vasopressor alternativo para a norepinefrina 

em apenas pacientes altamente selecionados (por exemplo, um paciente com baixo risco de taquiarritmias e absoluto ou 

relativo bradicardia). Destaca-se que a combinação da norepinefrina e dobutamina parece ser mais previsível e mais 

adequado aos objetivos da terapia de choque séptico do que noradrenalina com a dopamina ou de dopamina sozinho. 

 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    
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Sugestões:________________________________________________________________________ 

2.8 Monitoração Contínua da Pressão Arterial   

Providenciar acesso arterial para monitoração contínua da pressão arterial. Manutenção da PAM ≥ 65 mmHg (entre 65 e 80 

mmHg). Como também, cuidados na manutenção do cateter arterial e monitorização da PAM continuamente.  

Os pacientes que precisem de vasopressores necessitam de cateter arterial o mais cedo possível. Pois em estados de 

choque, a estimativa da pressão arterial usando um manguito é normalmente imprecisa; então, necessita do uso de uma 

cânula arterial, permite uma medição mais adequada da pressão arterial e análise contínua.   

 

Sugestões:_________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

2.9 Identificar e Controlar o Foco/Fonte  

Identificar e controlar o foco/ fonte - Buscar o local específico da infecção com a identificação de um foco para o controle da 

fonte, que compreende especificamente a drenagem de um abcesso, o desbridamento de tecido necrosado infectado, a 

remoção de um dispositivo potencialmente infectado e o controle definitivo de uma fonte de contaminação microbiana 

contínua; dentro das primeiras 12 horas após o diagnóstico.   

 

Sugestões:________________________________________________________________________ 

 

(  ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

2.10 Tratamento Inotrópico 

Administrar e monitorar a infusão de dobutamina, de até 20 μg/kg/min, este deve ser adicionado ao vasopressor (caso haja 

algum em uso) na presença de disfunção do miocárdio, como sugerido por pressões elevadas de enchimento cardíaco e 

baixo débito cardíaco ou sinais contínuos de hipoperfusão apesar de volume intravascular e PAM adequados. A dobutamina 

é a primeira opção de inotrópico para pacientes nessas condições. 

 

Sugestões:_________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

2.11 Suporte Ventilatório 

Auxiliar na otimização de SvO2 (se < 70%) – Controlar terapia inotrópica adequadamente e preparar material para Intubação 

Orotraqueal (IOT) e auxiliar.  

 

Sugestões: ____________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

3) TRATAMENTO DE SUPORTE  

DESCRIÇÃO  

                 31 
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AVALIAÇÃO  

3.1 Administração de Sangue e Hemoderivados  

3.1.1 Providenciar hemotransfusão (se indicado). A enfermagem é responsável, após solicitação e prescrição médica, pelo 

processo de reserva, instalação, administração e monitorização do paciente durante a transfusão sanguínea. 

Nos casos que a transfusão de glóbulos vermelhos for necessária, após a resolução da hipoperfusão de tecido e na 

ausência de circunstâncias atenuantes, como isquemia miocárdica, hipoxemia grave, hemorragia aguda ou doença 

isquêmica do coração e quando a concentração de hemoglobina baixar para < 7,0 g/dL, para visar uma concentração de 

hemoglobina de 7,0 a 9,0 g/dL em adultos.   

 

3.1.2. Em pacientes com sepse grave, é recomendando a administração profilática de plaquetas quando as contagens forem 

≤ 10.000/mm3 (10 × 109/L) na ausência de hemorragia aparente, assim como quando as contagens forem ≤ 20.000/mm3 

(20 × 109/L) se o paciente tiver um risco significativo de hemorragia.   

 

3.1.3 Não é recomendado usar eritropoietina como tratamento específico de anemia associada a sepse grave; Plasma 

fresco congelado para corrigir anomalias de coagulação laboratoriais na ausência de hemorragia ou procedimentos 

invasivos planejados; não usar antitrombina para o tratamento de sepse grave e choque séptico; não usar imunoglobulinas 

intravenosas em pacientes adultos com sepse grave e choque séptico; nem usar selênio intravenoso para o tratamento de 

sepse grave.  

 

Sugestões: _______________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    
 
 
 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    
 
 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

3.2  Ventilação Mecânica (VM) 

É indicado a VM para síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) induzida por sepse.  

Montar o circuito de ventilação mecânica;  

Observar os parâmetros da VM; 

Cuidados: Recomenda-se que pacientes com sepse mecanicamente ventilados sejam mantidos com a elevação da 

cabeceira da cama entre 30 e 45 graus para limitar o risco de aspiração e prevenir o desenvolvimento de Pneumonia 

Associada à Ventilação (PAV); 

Recomenda-se ainda o uso da máscara de ventilação não invasiva (VNI) na minoria de pacientes com SDRA induzida por 

sepse, nos quais os benefícios da VNI tenham sido considerados cuidadosamente e superem os riscos.  

 

Sugestões: __________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(  ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    
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3.3 Realizar controle glicêmico 

Iniciar a dosagem de insulina quando dois níveis consecutivos de glicose no sangue forem > 180 mg/dL. Essa abordagem 

deve visar um nível mais alto de glicose no sangue ≤ 180 mg/dL em vez de um nível mais alto de glicose no sangue ≤ 110 

mg/dL. Pois as diretrizes usam uma meta de nível mais alto de glicose no sangue ≤ 180 mg/dL sem uma meta mais baixa 

além da hipoglicemia. Recomenda-se o monitoramento dos valores de glicose no sangue a cada 1 ou 2 horas até a 

estabilização dos valores de glicose e das taxas de infusão de insulina, e após isso, a cada 4 horas.   

 

Sugestões:_________________________________________________________________________ 

 

(  ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

3.4 Profilaxia para trombose venosa profunda 

Usar prevenção farmacológica e mecânica como profilaxia de tromboembolismo venoso. Pacientes com sepse grave devem 

receber profilaxia contra tromboembolismo venoso (TEV), que deve ser farmacológica diária, realizado com heparina de 

baixo peso molecular subcutânea diária. Combinado com profilático mecânico, como meias de compressão graduada ou 

dispositivos de compressão intermitente. 

 

Sugestões: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

3.5 Profilaxia para úlcera de estresse  

Fornecer profilaxia para úlcera de estresse administrando protetor do trato gastrointestinal, se indicado, aos pacientes com 

sepse grave/choque séptico com fatores de risco de hemorragia, tais como coagulopatia; ventilação mecânica por pelo 

menos 48 horas; possivelmente hipotensão. No entanto, pacientes sem fatores de risco não devem receber profilaxia.  

 

Sugestões: _____________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    

3.6  Suporte nutricional 

A alimentação enteral é a modalidade preferida de suporte em pacientes graves com função digestiva aceitável, porém 

incapazes de se alimentar por via oral; O emprego da nutrição parenteral (NP) reserva-se para as situações nas quais a via 

enteral não for suficiente para atender as necessidades nutricionais estimadas. Dessa forma, recomenda-se:  

 

- Administrar alimentação oral ou enteral (se necessário), conforme tolerado, em vez de jejum completo ou 
fornecimento exclusivo de glicose intravenosa dentro das primeiras 48 horas após um diagnóstico de sepse grave/choque 
séptico. 

- Administrar glicose intravenosa e nutrição enteral em vez de somente nutrição parenteral total (NPT) ou nutrição 
parenteral em conjunto com alimentação enteral nos primeiros 7 dias após um diagnóstico de sepse grave/choque séptico. 

 

Sugestões: _________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) completamente adequado 

(   ) adequado  

(   ) parcialmente adequado 

(   ) inadequado    
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APÊNDICE D- PROTOCOLO PARA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO AO PACIENTE SÉPTICO 

 

PROTOCOLO PARA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO AO 

PACIENTE SÉPTICO- PAEPS 

 

IDENTIFICANDO A SEPSE 

     1.  TRIAGEM DE ROTINA E RECONHECIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

1.1 Realizar triagem de rotina do paciente com doença grave, possivelmente infectado, para a identificação precoce da sepse, a fim de comunicar e 

encaminhar à equipe médica para diagnóstico e permitir a implementação da terapia precoce baseada em evidências, que tem comprovação na melhoria 

dos resultados e na diminuição da mortalidade relacionada à sepse. 

 

1.2Realizar a triagem na admissão do paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

 

1.3 Identificar o paciente de acordo com as definições padronizadas, como Síndrome a Resposta inflamatória Sistêmica (SRIS), Sepse, Sepse Grave e 

Choque Séptico (AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS, AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS/SOCIETY OF CRITICAL CARE 

MEDICINE, 1992): 
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Fonte: ILAS, 2015. 

 

1.4 Como também, identificar as principais alterações no estado de consciência: sonolência, confusão, agitação e coma; e alterações laboratoriais. 
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PACOTE DE MEDIDAS INICIAIS PARA A SEPSE  
(CONTROLE DAS PRIMEIRAS 6 HORAS) 

 
2. LACTATO 
 
2.1 Coletar sangue arterial/venoso*, na primeira hora de admissão na UTI, para avaliar o lactato, conforme prescrição médica e protocolo da unidade, e 
obter resultado em até 30 min; a fim de identificar a Hiperlactemia que na sepse é o melhor marcador de hipoperfusão disponível à beira leito e indica a 
necessidade de medidas terapêuticas de ressuscitação, com reposição volêmica agressiva precoce em pacientes com lactato acima de duas vezes o 
valor de referência. 
  

2.2 Realizar e acompanhar a monitorização sequencial do lactato, com mensuração a cada duas a seis horas até a redução para níveis séricos normais 

(clareamento do lactato), em pacientes com hiperlactatemia inicial.  

           

*Não existe consenso na Surviving Sepsis Campaign sobre a coleta do lactato por amostra venosa ou arterial, no entanto, um aumento de lactato de qualquer variedade é tipicamente 

anormal, embora isso possa ser influenciado por outras condições, tais como variedade de medicamentos, insuficiência hepática ou hiperlactatemia devido a causas cardíacas, principalmente 

de hipoperfusão (DELLINGER et al., 2012). 

  

3.  COLETA DE CULTURAS 
 

   3.1 Coletar hemoculturas antes do início do antibiótico, em todos os pacientes, independente do foco infeccioso suspeito. Recomenda-se coletar pelo 
menos duas amostras de sítios diferentes sem intervalo entre as coletas, preferencialmente uma de veia periférica e uma de dispositivo de acesso 
vascular central, se houver e caso o dispositivo tenha sido inserido recentemente (<48 horas), conforme protocolo da unidade e/ou prescrição médica.   

ATENÇÃO: Antissepsia da pele e técnicas adequadas de coleta para evitar contaminação, o pronto envio e processamento das amostras devem ser 
observados. 
 

3.2 Coletar culturas de todos os sítios pertinentes ao foco suspeito de infecção, como urocultura, secreções de abscessos ou coleções e pontas de 

cateteres, pelo enfermeiro; secreções do trato respiratório, líquidos articulares, e líquor, pelos profissionais responsáveis; estes também devem ser 

obtidas antes do início do tratamento com antimicrobianos; caso isso não cause um atraso significativo na administração dos mesmos.   

 
3.3 Realizar a coleta de outros exames, após solicitação médica, o chamado “kit de sepse” ou “perfil laboratorial sepse” que inclui, além dos 
mencionados acima: gasometria arterial; hemograma, coagulograma, creatinina, bilirrubinas e PCR, que permitem a identificação da presença de 
disfunção orgânica. Os responsáveis pela coleta varia de uma instituição pra outra.  

4. ACESSO VENOSO  
 

4.1 Puncionar acesso venoso periférico calibroso para reposição volêmica, conforme prescrição médica. 
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4.2 Auxiliar na passagem de Cateter Venoso Central (CVC), quando houver indicação do uso de vasopressores ou diante da dificuldade de acesso 

periférico. Preferencialmente, usar cateter duplo lúmen. 

4.3 Identificar e anotar data e hora da punção. 

4.4 Realizar curativos assépticos no CVC e manipulação adequada para evitar Infecção de Corrente Sanguínea (ICS).  

5. ANTIBIOTICOTERAPIA  
 

5.1 Administrar antibióticos de amplo espectro, por via intravenosa, idealmente em até uma hora do diagnóstico e conforme prescrição médica, como 

meta do tratamento.  

5.2 O regime antimicrobiano deve sempre ser reavaliado diariamente para avaliar a possibilidade de utilizar um antibiótico de espectro estreito para 

evitar o desenvolvimento de resistência, reduzir efeitos adversos e custos, com base nos dados microbiológicos e clínicos, pela equipe médica e 

comissão de infecção hospitalar.  

  

6. REPOSIÇÃO VOLÊMICA- RESSUSCITAÇÃO INICIAL   
 

6.1 Administrar e supervisionar a infusão de cristalóides (30 ml/kg), como fluido de escolha inicial, conforme prescrição médica. É indicado na presença 
de hipotensão induzida por sepse ou hiperlactatemia (valor do lactato duas vezes acima do valor de referência, que varia dependendo do laboratório), 
nas primeiras seis horas de atendimento, visando restabelecer o fluxo sanguíneo adequado e a oferta tecidual de oxigênio. Pode ser usado Ringer 
lactato ou Solução Fisiológica.  
 
6.2 Administrar reposição de eletrólitos, conforme prescrição médica.  
 
6.3 Avaliar exames e comunicar possíveis alterações. 

7. AVALIAÇÃO HEMODINÂMICA  

   

7.1 Realizar avaliações hemodinâmicas completas a beira do leito, durante as primeiras 6 horas, visando as seguintes metas:  

- Monitorar a Pressão Venosa Central (PVC). Valores esperados de 8–12 mmHg, em pacientes em ventilação espontânea ou 12-15 mmHg em 

pacientes em Ventilação Mecânica (VM).   

- Monitorar a Pressão Arterial Média (PAM), deve ser mantida acima de 65 mmHg. 

- Avaliar balanço hídrico e sinais vitais, periodicamente.  

- Monitorar diurese, tendo como objetivo mantê-la maior ou igual a 0.5 mL/kg/h. Registrar   

- Monitorar a Saturação venosa central de oxigênio (SvcO2), que deve ser maior que 70%, com medições intermitentes ou contínuas. 

- Avaliar frequência respiratória, e perfusão distal, e discutir alteração junto à equipe multiprofissional.  
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8. VASOPRESSORES  

 

8.1 Administrar a terapia adjuvante com Vasopressores, conforme prescrição médica, para manter a pressão arterial média (PAM) ≥ 65 mmHg, conforme 

protocolo da unidade ou prescrição médica, caso a hipotensão não responda a reanimação inicial com fluidos. Sendo o de escolha a Noradrenalina.  

 
8.2 Os cuidados que devem ser observados na administração, além dos essenciais: 

   - Controlar rigorosamente PA, pulso, débito urinário, perfusão periférica (temperatura e coloração das extremidades).  

  - Atentar para não administração de drogas vasoativas em acesso venoso periférico- AVP. 

   - Controlar a infusão dos vasopressores, sinalizar as soluções vasopressoras em infusão, em rótulos, bomba de infusão e equipo.  

  - Evitar administrar outros tipos de soro ou medicamentos na via que infunde a droga vasoativa, mantendo em acesso central exclusivo, lúmen proximal. 

   - Observar os efeitos colaterais do medicamento, tais como: débito cardíaco diminuído, sudorese, pico hipertensivo, hipoperfusão periférica.   

 

9. TRATAMENTO INOTRÓPICO 

 

9.1 Administrar a dobutamina, com dose de 2- 20 μg/kg/min, conforme prescrição médica. A dobutamina é a primeira opção de inotrópico para 

pacientes com disfunção do miocárdio, como sugerido por pressões elevadas de enchimento cardíaco e baixo débito cardíaco ou sinais contínuos de 

hipoperfusão apesar de volume intravascular e PAM adequados. Em geral, associa-se ao uso do vasopressor, podendo de acordo com a conduta 

médica fazer uso de outros inotrópicos, como a Milrinona e Levosimendan.  

 

9.2 Monitorar a infusão de dobutamina, e observar possíveis arritmias, aumentos ou reduções excessivas da PA, hipotermia, cefaléia, náuseas, 

ansiedade, tremores, hipocalemia.  

 

10. MONITORAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL   

 

10.1 Providenciar acesso arterial para monitoração contínua da pressão arterial. Manutenção da PAM ≥ 65 mmHg (entre 65 e 80 mmHg). 

10.2 Cuidados na manutenção do cateter arterial e monitoração da PAM continuamente.  

10.3 Avaliar constantemente o membro puncionado quanto à perfusão, temperatura e coloração, com o objetivo de evitar complicações e comunicar 

alterações.     

11 CONTROLE O FOCO/FONTE  

 

11.1 Identificar o foco infeccioso, que compreende: drenagem de abscesso, desbridamento de tecido necrosado infectado, remoção de dispositivo 

invasivo potencialmente infectado, desmame precoce da ventilação mecânica, retirada de sonda vesical de demora (SVD) e Sonda Nasogástrica (SNG) 

ou Cateter Venoso Central (CVC); e o controle definitivo de uma fonte de contaminação microbiana contínua; dentro das primeiras 12 horas após o 

diagnóstico.   
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11.2 Avaliar e comunicar possíveis focos: sinais de infecção no local de inserção do cateter, em incisões cirúrgicas, oral ou ulceras por pressão.    

TRATAMENTO DE SUPORTE 

       

 12. HEMOTERAPIA (RESOLUÇÃO COFEN-306/2006; PORTARIA Nº 2.712/2013) 

 

12.1 Providenciar o hemocomponente e/ou hemoderivado, conforme prescrição médica.  Nesses casos, o uso de transfusão apenas é recomendado em 

pacientes cujos níveis de hemoglobina estão abaixo de 7,0 g/dL. 

12.2 Verificar e registrar sinais vitais (SSVV) (temperatura, pressão arterial e pulso) antes, durante e após o término da infusão; 

12.3 Realizar conferência e registros dos dados do paciente, presentes na bolsa e na prescrição médica; 

12.4 Executar e/ou supervisionar a administração e a monitorização da infusão de hemocomponente e hemoderivado, com técnica asséptica; 

12.5 Alertar para acesso venoso exclusivo e observar periodicamente a venopunção;  

12.6 Observar, notificar, informar ao médico, registrar e atuar nos casos reações adversas, durante e até 24 horas após a infusão, caso aconteçam, atuar 

conforme protocolo da Instituição; 

12.7 Atentar para o tempo máximo de infusão de cada hemocomponente, conforme recomendado.  

 

      13. SUPORTE VENTILATÓRIO 

13.1 Observar parâmetros respiratórios: Saturação de oxigênio (SaO2), por meio da monitoração:  
- Oximetria;  
- resultado de gasometria (PaO2, pH); 
- coloração da pele - cianose, perfusão capilar;  
- frequência respiratória;  
- Instalar oxigênio, caso necessário; 
 E caso necessário, promover o uso de ventilação não invasiva, conforme prescrição médica.   
 
13.2 A Ventilação Mecânica (VM) também pode ser utilizada. É indicada para síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) induzida por sepse. 

Nesses casos, recomenda-se após decisão médica:    

-  Higiene eficaz das mãos e outras precauções-padrão são úteis, assim como a vigilância ativa e o monitoramento; 

- Observar os parâmetros da VM, constantemente; 

- Cuidados com o circuito de ventilação (observar sujidades, vazamentos, periodicidade da troca); 

- Monitorar pressão do “cuff” do tubo orotraqueal a cada 12 horas, mantendo entre 20 a 30mmHg; 
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- Cuidados na aspiração orotraqueal e de vias aéreas superiores;  

- Manter a cabeceira do leito entre 30 e 45 graus para limitar o risco de aspiração e prevenir o desenvolvimento de Pneumonia Associada à Ventilação 

Mecância (PAV); 

- Realizar a higiene oral com clorexidine a 0,12%, 3x ao dia.  

 

14.  CONTROLE GLICÊMICO 

 

14.1 Monitorar os níveis glicêmicos a cada 1 ou 2 horas até a estabilização dos valores de glicose, e a cada 4 horas, após a estabilização. Iniciar a 

administração de insulina quando dois níveis consecutivos de glicose no sangue forem > 180 mg/dL.  Observar prescrição médica e protocolo 

institucional de insulinoterapia. A meta consiste em manter os níveis glicêmicos inferiores a 180 mg/dL, evitar hipoglicemias e grandes oscilações de 

glicose.   

14.2 Seguir Protocolo para hiperglicemia/hipoglicemia da Instituição. 

14.3 Observar sinais e sintomas de desidratação, hiperglicemia, hipoglicemia, desequilíbrio hidroeletrolítico, dentre outros.  

 

15. SUPORTE NUTRICIONAL 

 

15.1 Administrar alimentação oral, conforme indicação médica e tolerada pelo paciente. Evitando em qualquer forma, o jejum completo.  

15.2 Caso seja necessário, Inserir sonda nasogástrica ou nasoenteral, conforme prescrição médica. A alimentação enteral é a modalidade preferida de 

suporte em pacientes graves com função digestiva aceitável, porém incapazes de se alimentar por via oral. 

15.3 Cuidados com dieta enteral: 

- Atentar para confirmação do posicionamento gástrico ou pós-pilórico;  

- Cuidados após administração de medicamentos e dietas para manutenção das sondas;  

- Administração da dieta enteral, se contínua ou intermitente - 3/3h; 

- Manter cabeceira do leito elevada; 

- Realizar avaliação física do abdome e observar glicemia e evacuações; 

- Conferir resíduo gástrico e comunicar ao médico.  

15.4 Administrar Nutrição Parenteral em acesso venoso central e exclusivo, conforme prescrição médica. O emprego da nutrição parenteral  reserva-se 

para as situações nas quais a via enteral não for suficiente para atender as necessidades nutricionais estimadas. Recomenda-se administrar a glicose 

intravenosa associada à alimentação enteral, em vez de apenas nutrição parenteral total (NPT); bem como, NPT em conjunto com alimentação enteral 

nos primeiros 7 dias após um diagnóstico de sepse grave/choque séptico. 
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ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
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ANEXO B – NORMAS DO PERIÓDICO: REVISTA DA ESCOLA DE 

ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Categorias de Publicações 

a) Artigo original: resultado de pesquisa primária, com metodologia 

rigorosa, clara, discussão aprofundada e interface com a literatura científica 

nacional e internacional. Limitado a 15 páginas (incluindo resumos, tabelas, 

figuras e referências).   

b) Revisão sistemática com ou sem meta-análise ou metassíntese: análise 

de estudos primários, quantitativos ou qualitativos, tendo por finalidade a 

busca de evidências. Limitada a 25 páginas (incluindo resumos, tabelas, 

figuras e referências). 

c) Estudo teórico: análise de teorias ou métodos que sustentam a ciência da 

enfermagem ou de áreas correlatas que contribuem para o desenvolvimento 

do conhecimento em Enfermagem. Limitado a 15 páginas (incluindo 

resumos, tabelas, figuras e referências) 

d) Relato de experiência profissional: estudo de situação de interesse para a 

atuação de enfermeiros em diferentes áreas, contendo análise de implicações 

conceituais, descrição de procedimentos com estratégias de intervenção ou 

evidência metodológica apropriada para a avaliação da eficácia de um 

procedimento ou estratégia. Limitado a 15 páginas (incluindo resumos, 

tabelas, figuras e referências) 

e) Carta à Editora Científica: destinada a comentários de leitores sobre os 

trabalhos publicados na Revista, expressando concordância ou discordância 

sobre o assunto abordado. Limitado a uma página. 

 

  

Estratégias de Qualificação dos Manuscritos 

 

Relações que podem estabelecer conflito de interesse, ou mesmo nos  casos em que não 

ocorra, devem ser esclarecidas. 

A REEUSP adota como estratégias de qualificação para a publicação de estudos de 

pesquisa, tais como as da Organização Mundial da Saúde (OMS), International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) e Enhancing the Quality and 

Transparency of Health Research(EQUATOR network). Tais estratégias constituem 

recursos que favorecem o potencial de publicação e sua utilização em referências em 

pesquisas. A seguir, apresentam-se alguns protocolos internacionais validados a serem 

utilizados conforme o desenho da pesquisa: 

Ensaios clínicos: CONSORT http://www.consort-statement.org/downloads e 

identificação de Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos 

pela OMS e pelo ICMJE, cujos endereços estão disponíveis 
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no site do ICMJE (www.icmje.org). O número de identificação deve constar do final do 

abstract.  

Revisões sistemáticas e meta-análises: PRISMA http://www.prisma-

statement.org/2.1.2%20-%20PRISMA%202009%20Checklist.pdf. Apresentar, sempre 

que possível, o método de concordância adotado para a análise dos artigos incluídos, por 

ex., Kappa. 

Estudos observacionais em epidemiologia: STROBE http://strobe-

statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists/STROBE_checklist_v4_combined.pdf 

Estudos qualitativos: http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.long 

OBS: protocolos de outros tipos de estudos são encontrados na rede 

EQUATOR  http://www.equator-network.org/ e no artigo de Larson E, Cortazal M. 

Publication guidelines: need widespread adoption. Journal of Clinical Epidemiology. 

2012;65:239-246. 

  

Estrutura e Preparo dos Manuscritos 

 

 Formato do arquivo: doc ou docx (MS Word) 

 Texto: ortografia oficial em folhas A4; espaço entrelinhas de 

1,5; fonte Times New Roman, tamanho 12, inclusive nas tabelas. 

As margens superiores, inferiores e laterais devem ter 2,5 cm.  

 Página de título (deve conter):  

Título: máximo de 16 palavras em português, inglês e espanhol, 

sem abreviaturas e siglas, em negrito, utilizando caixa alta 

somente no inicio do título e substantivos próprios. Não devem 

ser usadas abreviaturas, siglas ou a localização geográfica da 

pesquisa. 

Nomes dos autores: completos e sem abreviações, numerados em 

algarismos arábicos, com as instituições às quais pertencem, o 

local, o estado e o país. 

Autor responsável: indicação do nome, endereço para 

correspondência, telefone para contato e e-mail. 

Manuscrito extraído de dissertação ou tese: indicar por asterisco, 

em nota de rodapé o título, o ano e a instituição onde foi 

apresentada. 

Resumo: nos idiomas português (resumo), inglês (abstract) e 

espanhol (resumen), até (1290 caracteres com espaço). Deve ser 

estruturado 

 

http://www.icmje.org/index.html
http://www.icmje.org/
http://www.prisma-statement.org/2.1.2%20-%20PRISMA%202009%20Checklist.pdf
http://www.prisma-statement.org/2.1.2%20-%20PRISMA%202009%20Checklist.pdf
http://strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists/STROBE_checklist_v4_combined.pdf
http://strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists/STROBE_checklist_v4_combined.pdf
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.long
http://www.equator-network.org/
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em: objetivo, método, resultados e conclusão. Exceção para 

os estudos teóricos. Os ensaios clínicos devem apresentar o 

número do registro de ensaio clínico ao final como documento 

anexo ou na carta ao editor. 

 Descritores: três a seis descritores que identifiquem a temática, 

 acompanhando o idioma dos resumos (português (descritores), 

inglês (descriptors) e espanhol (descriptores); separados entre si 

por ponto e vírgula; extraídos do vocabulário DeCS (Descritores 

em Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME, ou MeSH 

(Medical Subject Headings), elaborado pela NLM (National 

Library of Medicine). 

OBS: Os títulos, os resumos e os descritores devem ser repetidos 

no documento principal (Main Document), sem a identificação 

dos autores. 

Conteúdo do texto (Main Document): Introdução, Método, 

Resultados, Discussão, Conclusão e Referências, em tópicos 

distintos. OsObjetivos devem ser inseridos no final da 

Introdução.  

Introdução: Breve definição do problema estudado, justificando 

sua importância e as lacunas do conhecimento, com base em 

referências nacionais e internacionais atualizadas. 

Objetivo: Estabelecer a questão principal e as hipóteses a serem 

testadas 

Método: Tipo ou desenho do estudo; população/cenário; critérios 

de seleção; definição da amostra (se for o caso); fonte, período 

procedimento de coleta, análise/tratamento dos dados e outros 

aspectos inerentes ao método. É necessário apresentar em 

documento anexo o protocolo de aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa e informar no texto sua condução de acordo com os 

padrões éticos exigidos. 

Resultados: Apresentação e descrição somente dos dados 

encontrados, sem interpretações ou comentários. Para facilitar a 

compreensão, podem ser acompanhados por tabelas, quadros e 

figuras. O texto deve complementar ou destacar o que é mais 

importante, sem repetir os dados das tabelas ou das figuras. 

Discussão: Deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados 

alcançados, enfatizando aspectos novos e relevantes observados 

no estudo e discutindo as concordâncias e as divergências com 

outras pesquisas já publicadas, nacionais e internacionais. Deve 

apontar as limitações do estudo e os avanços para a área da 

enfermagem/saúde. 

Conclusão: Deve ser direta, clara e objetiva, em resposta às 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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hipóteses ou aos objetivos, fundamentada nos resultados e na 

discussão. Não citar referências. 

Referências: máximo de 30 (exceto em estudos de revisão, a 

depender da busca e da seleção de inclusão dos estudos). Seguir 

a proporcionalidade de 80% de artigos de periódicos, no mínimo 

metade deles citáveis. No máximo de 15% de autocitação dentre 

os citáveis. 

Citações de referências no texto: enumeradas 

consecutivamente, em algarismos arábicos, sobrescritos e entre 

parênteses, sem menção do nome dos autores (exceto os que 

constituem referencial teórico). Quando forem sequenciais, 

indicar o primeiro e o último número, separados por hífen. 

Ex.: (1-4) ; quando intercaladas, deverão ser separados por 

vírgula, ex.: (1-2,4).   

Citações de referências no final do texto: estilo “Vancouver”, 

disponível no endereço eletrônico 

(http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). Os títulos dos 

periódicos abreviados de acordo com: List of Journals Indexed  

for MEDLINE (http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Incluir 

as referências estritamente pertinentes ao assunto abordado, 

atualizadas (no máximo 5 anos), de abrangência nacional e 

internacional. Evitar a inclusão de número excessivo de 

referências na mesma citação. A lista apresentada no final do 

artigo deve ser numerada de acordo com a sequência em que os 

autores foram citados no texto. 

OBS 1: A exatidão das referências é de responsabilidade dos 

autores. 

OBS 2: Referências de artigos publicados na Revista da Escola 

de Enfermagem da USP e de outros periódicos brasileiros 

bilíngues devem ser citadas no idioma inglês. 

Depoimentos: Frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da 

pesquisa devem ser citados em itálico, com sua identificação 

codificada a critério do autor e entre parênteses. 

Citações textuais: devem ser descritas entre aspas, sem itálico e 

na sequência do texto. 

Ilustrações: Tabelas, Quadros e Figuras, no máximo de cinco, 

devem estar inseridas obrigatoriamente no corpo do texto, com 

informações não repetidas e com títulos informativos e claros, 

contendo local e ano. 

Fotos e Imagens – Exclusivamente em P&B, com resolução 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine
http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html
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final de 300 DPI. 

Fontes de financiamento: Informar o nome das instituições 

públicas ou privadas que deram apoio financeiro, assistência 

técnica e outros auxílios. 

Errata: Após a publicação do artigo, se os autores identificarem 

a necessidade de uma errata devem enviá-la imediatamente à 

Secretaria da Revista por e-mail. O prazo máximo para o envio é 

de 30 dias. 

Siglas: Restrita ao mínimo e somente após terem sido citadas 

literalmente no texto; não usar em título e resumo. 

Modelos de Referências 

 

EXEMPLOS DE CITAÇÕES DE REFERÊNCIAS CONFORME O TIPO 

DE DOCUMENTO 

Periódicos 

Artigo padrão 

Allen G. Evidence for practice. AORN J. 2010;92(2):236-41. 

Artigo com mais de seis autores (citar os seis primeiros, seguidos de et al.) 

MacNeela P, Clinton G, Place C, Scott A, Treacy P, Hyde A, et al. Psychosocial 

care in mental health nursing: a think aloud study. J Adv Nurs. 2010;66(6):1297-

307. 

Artigo cujo autor é uma organização 

American Diabetes Association. Diabetes update. Nursing. 2003;Suppl:19-

20,24. 

Artigo com múltiplas organizações como autor 

American Dietetic Association; Dietitians of Canada. Position of the American 

Dietetic Association and Dietitians of Canada: nutrition and women's health. J 

Am Diet Assoc. 2004;104(6):984-1001. 

Artigo de autoria pessoal e organizacional 
      

Orchard TJ, Temprosa M, Goldberg R, Haffner S, Ratner R, Marcovina S, et al.; 

Diabetes Prevention Program Research Group. The effect of metformin and 

intensive  lifestyle intervention on the metabolic syndrome: the Diabetes 

Prevention Program randomized trial. Ann Intern Med. 2005;142(8):611-9. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scott%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20384643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Treacy%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20384643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hyde%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20384643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haffner%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15838067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ratner%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15838067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marcovina%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15838067


79 

 

Artigo no qual o nome do autor possui designação familiar 

King JT Jr, Horowitz MB, Kassam AB, Yonas H, Roberts MS. The short form-

12 and the measurement of health status in patients with cerebral aneurysms: 

performance, validity, and reliability. J Neurosurg. 2005;102(3):489-94. 

Oliveira MF, Arcêncio RA, Ruffino-Netto A, Scatena LM, Palha PF, Villa TCS. 

A porta de entrada para o diagnóstico da tuberculose no Sistema de Saúde de 

Ribeirão Preto/SP. Rev Esc Enferm USP. 2001;45(4):898-904. 

Artigo sem indicação de autoria 

Pelvic floor exercise can reduce stress incontinence. Health News. 

2005;11(4):11. 

Artigo num volume com suplemento 

Travassos C, Martins M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização 

de serviços de saúde. Cad Saúde Pública. 2004;20 Supl 2:S190-8. 

Artigo num fascículo com suplemento 

Crawford M, Mullan J, Vanderveen T. Technology and safe medication 

administration. J Infus Nurs. 2005;28(2 Suppl):37-41. 

Artigo num volume publicado em partes 

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological 

viewpoint. Int J Psychoanal. 2002;83 Pt 2:491-5. 

Artigo num fascículo publicado em partes 

Rilling WS, Drooz A. Multidisciplinary management of hepatocellular 

carcinoma. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 2):S259-63. 

Artigo num fascículo sem volume 

Tom Dwyer AMC. A pesquisa da sociabilidade on-line: três gerações de 

estudos. Rev USP. 2012;(92):100-13.           

Artigo num número especial 

Salvetti MG, Pimenta CAM, Braga PE, Corrêa CF. Disability related to chronic 

low back pain prevalence and associated factors. Rev Esc Enferm USP. 

2012;46(n.esp):16-23. 

Artigo sem indicação de fascículo e volume 

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yonas%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15796384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roberts%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15796384
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Jun:1-6. 

Artigo com paginação em algarismos romanos 
  

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 

2002;16(2):iii-v. 

 Artigo com publicação de errata 
  

Altizer L. Strains and sprains. Orthop Nurs. 2003;22(6):404-11. Erratum in: 

Orthop Nurs. 2004;23(1):38. 

 Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead of print) 

Chen SL, Lee WL, Liang T, Liao IC. Factors associated with gender differences 

in medication adherence: a longitudinal study. J Adv Nurs. 2014 Feb 10. [Epub 

ahead of print] 

Artigo no prelo “In press” 

Pereira S, Vianna LAC. Cursos de capacitação em prevenção da violência: o 

impacto sobre os profissionais do setor da saúde. Rev Esc Enferm USP. 

2014;48(2). No prelo 

Artigo provido de DOI 
    

Eduardo LP, Egry EY. Brazilian Child and Adolescent Statute: workers' views 

about their practice. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(1):18-24.  

DOI: 10.1590/S0080-62342010000100003. 

Livros 

Livro padrão com autor pessoal 

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em enfermagem: teoria e 

prática. Porto Alegre: Artmed; 2010. 

Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of 

câncer diagnosis, treatment, and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer 

Society; c2005. 

Organizador, editor, coordenador como autor 

Kurcgant P, coordenadora. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan; 2005. 

Instituição como autor 

Brasil. Ministério da Saúde; Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da 

Política Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de 
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saúde. 2ª ed. Brasília; 2009. 

Capítulo de livro, cujo autor é o mesmo da obra (adaptado) 

 Moreira A, Oguisso T. Profissionalização da enfermagem brasileira. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. Gênese da profissionalização da 

enfermagem; p. 23-31. 

 Capítulo de livro, cujo autor é um colaborador 

Kimura M, Ferreira KASL. Avaliação da qualidade de vida em indivíduos com 

dor. In: Chaves LD, Leão ER, editoras. Dor: 5º sinal vital: reflexões e 

intervenções de enfermagem. Curitiba: Ed. Maio; 2004. p. 59-73. 

Documentos legais (adaptados) 

 Brasil. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 1. 

São Paulo (Estado). Lei n. 10.241, de 17 de março de 1999. Dispõe sobre os 

direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado e dá outras 

providências. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 18 mar. 1999. 

Seção 1, p. 1. 

Brasil. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília: Senado; 1988. 

Documentos eletrônicos 

Artigo de periódico 

Costa FA, Silva DLA, Rocha VM. The neurological state and cognition of 

patients after a stoke. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2011 [cited 2011 Nov 

28];45(5):1083-8. Available 

from: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n5/en_v45n5a08.pdf 

Artigo de periódico provido de DOI 

Leonello VM, Oliveira MAC. Integralidade do cuidado à saúde como 

competência educativa do enfermeiro. Rev Bras Enferm [Internet]. 2010 [citado 

2010 jul. 10];63(3):366-70. Disponível em: //www.scielo.br/pdf/reben/v63n3pdf 

DOI 10.1590/S0034-71672010000300003. 

 

Livro na íntegra 

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS. Harrison's online [Internet]. 16th ed. 

Columbus (OH): McGraw-Hill; c2006 [cited 2006 Nov 20]. Available 

from: http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=4 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n5/en_v45n5a08.pdf
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Capítulo de livro 

 Loizzo F, Menthonnex E, Menthonnex P, Filipack VA. A regulação das saídas 

das unidades móveis de cuidados intensivos na França (SMUR) e no Brasil 

(UTIM). In: Martinez-Almoyna M, Nitschke CAS, organizadores. Manual de 

regulação médica dos serviços de atendimento médico de urgência: SAMU 

[Internet]. Florianópolis; c1999 [citado 2008 nov. 7]. Disponível 

em:neu.saude.sc.gov.br/arquivos/manual_de_regulacao_medica_de_urgencia.pdf 

Documentos legais (adaptados) 

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 204, de 27 de janeiro de 2007. 

Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 

ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o 

respectivo monitoramento e controle [Internet]. Brasília; 2007 [citado 2009 mar. 

25]. Disponível em:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007.html 

          

Para outros exemplos recomendamos consultar o documento Citing Medicine, 

adaptado pela NLM para as suas bases de dados e utilizado, atualmente, pelo 

Uniform Requirements 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2) 

Observação: Devem ser evitadas citações de documentos não indexados na 

literatura científica e de difícil acesso aos leitores, em geral de divulgação 

circunscrita a uma instituição ou a um evento. Da mesma forma, informações 

citadas no texto, extraídas de documentos eletrônicos, não mantidos 

permanentemente em sites, não devem fazer parte da lista de referências. No 

caso de teses e dissertações, dar preferência para os artigos extraídos destas. 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2

