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Ação alerta para síndrome 
que mata a cada segundo 
Popularmente conhecida como “infecção generalizada”, a sepse foi alvo de uma atividade de conscientização, ontem
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Além de receberem a cartilha sobre a campanha, populares que se encontravam no aeroporto foram orientados sobre os riscos da doença

Passageiros que fi zeram o 
desembarque doméstico 
na manhã desta terça-
feira (13), no aeroporto 

internacional Eduardo Gomes, 
no Tarumã, Zona Oeste, foram 
surpreendidos por uma ação de 
conscientização sobre uma das 
doenças que mata uma pessoa 
a cada segundo no mundo, a 
sepse. Uma cartilha em formato 
de história em quadrinhos foi 
entregue aos populares com 
o intuito de divulgar e alertar 
as pessoas sobre os sinais e 
sintomas, além do tratamento 
da sepse – uma infecção que 
ataca os órgãos, fazendo-os 
deixar de funcionar plenamente. 

A ação foi desenvolvida por 
uma equipe do Hospital Pron-
to-Socorro (HPS) Delphina Ri-
naldi Abdel Aziz, em parceria 
com o Instituto Latino Ameri-
cano de Sepse (Ilas).

A data escolhida é alusiva ao 
dia mundial de combate à doen-
ça que, conforme dados do Ilas, 
contabiliza mais de 400 mil ca-
sos em todo o Brasil, causando 
a morte de, aproximadamente, 
220 mil pessoas todos os anos.

“A sepse hoje, no mundo, mata 
mais que o câncer e o infarto. 
Então, toda vez que temos um 
paciente diagnosticado com 
sepse, ele é atendido de ma-
neira diferenciada. A coleta de 
exames e o início do tratamento 
devem ocorrer em menos de 
uma hora, porque a cada hora 
que passa no retardo do início 
do antibiótico aumenta em 7% 
a mortalidade destes pacien-
tes. Precisamos alertar para a 
importância do reconhecimen-
to rápido dos sintomas para 
procurar atendimento médico”, 
ressaltou a infectologista do 
HPS Delphina Aziz, Mayla Borba.

A sepse é comumente co-
nhecida como “infecção gene-
ralizada” e, se não iniciado o 
tratamento em tempo hábil, o 
paciente pode entrar em cho-

que séptico, sendo necessário 
o uso de drogas específi cas 
para a normalização. Por conta 
desta disfunção orgânica, um 
paciente nestas condições tem 
maiores chances de morrer.

“A sepse é uma infecção que, 
quando o paciente não conse-
gue combater sozinho, vai para 
outros órgãos, diminuindo suas 
respectivas funções. Então, ela 
começa a diminuir a função do 
rim, do fígado, do cérebro, dos 
pulmões e, por isso, é tão grave”, 
observou Mayla.

Sintomas
Segundo a especialista, o 

reconhecimento precoce é 
primordial para o tratamento 
adequado da doença e que, por 
isso, é necessário fi car atento 
aos sinais e sintomas que o 
paciente apresenta quando dá 
entrada em uma unidade hospi-
talar. “Todo paciente que chega 
com uma temperatura axilar 
maior que 38,3°C, frequência 
respiratória maior que 20 e 
cardíaca maior que 90, uma 
pressão sistólica abaixo de 90, 
sonolência ou confusão mental, 
é dado como possivelmente por-
tador de sepse pela enfermeira”, 
pontuou a infectologista.

A partir do pré-diagnóstico, 
o paciente é reavaliado por um 
médico e, então, triado como 
“roxo” (cor da pulseira colocada 
no enfermo para designar as 
prescrições pertinentes ao caso 
de sepse) e é aberto o protocolo 
específi co. Quando aberto este 
registro, o paciente, em uma 
hora, recebe a primeira dose do 
antibiótico, realiza a coleta de 
exames laboratoriais e recebe 
hidratação venosa.

No Delphina Aziz, salientou a 
médica, já há o protocolo para 
o tratamento diferenciado dos 
pacientes com sepse há seis me-
ses. Neste período, 50 pacientes 
já foram atendidos e, segundo 
Mayla, a maioria apresentou 
boa evolução no quadro e sem 
necessidade de transferência 
para outras unidades de saúde.

ALGUNS MUNICÍPIOS

Até a próxima sexta-feira 
(16), os municípios devem re-
tirar os lotes de vacina que 
serão utilizados durante a 
Campanha Nacional de Mul-
tivacinação, que inicia no dia 
19 (segunda-feira) e vai até o 
dia 30 de setembro. Conforme 
a Gerência de Imunização da 
Secretaria de Estado de Saú-
de (Susam), até o momento 
apenas 37 municípios retira-
ram as vacinas. A distribuição 
começou no dia 29 de agosto.

O secretário estadual de 
saúde, Pedro Elias de Souza, 
ressaltou a importância do 
engajamento das prefeitu-
ras para o êxito da campa-
nha, que visa a atualização 
do cartão de vacinação das 
crianças e adolescentes. 
Outro aspecto fundamental 
para o sucesso desta ação, de 
acordo com o secretário, é a 
adesão dos pais. “As vacinas 

são a principal forma de pre-
venção a inúmeras doenças. 
Também é a melhor maneira 
de evitar epidemias sérias, 
que podem matar milhares 
de pessoas”, afi rmou.

A Campanha Nacional de 
Multivacinação, até o ano pas-
sado, era direcionada apenas 
às crianças menores de 5 anos 
de idade. Este ano, o Ministério 
da Saúde (MS) incluiu como 
público-alvo a faixa etária de 
9 a menor de 15 anos (com 
14 anos, 11 meses e 29 dias). 
A campanha inclui todas as 
vacinas que fazem parte do 
Calendário Nacional de Vaci-
nação. O Ministério da Saúde, 
durante o ano, já abastece as 
unidades de saúde com as vaci-
nas do calendário. As doses que 
os municípios estão recebendo 
desde o dia 29 de agosto fazem 
parte do lote extra, exclusivo 
para a campanha.

O “Dia D” da campanha será 
no dia 24, sábado. Nesta data, 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) da capital e inte-
rior estarão abertas para vaci-
nação. Conforme a coordena-
dora estadual do Programa de 
Imunização, Izabel Nascimen-
to, para crianças menores de 
5 anos estarão disponíveis a 
BCG, hepatite B, pentavalente, 
rotavírus, pneumo 10, menin-
go C, tríplice viral, varicela, DTP 
infantil, poliomielite e hepatite 
A, entre outras.

Para as crianças de 9 anos e 
adolescentes de 10 a menores 
de 15 anos, as unidades con-
tarão com as vacinas contra 
hepatite B, tríplice viral, febre 
amarela, HPV, entre outras. “As 
crianças entre 6 e 9 anos que 
estiverem com qualquer vaci-
na atrasada também deverão 
comparecer às unidades de 
saúde”, destacou.

Vacinas ainda não foram retiradas 

Campanha que inicia no dia 19, servirá para que os pais atualizem o cartão de vacinação dos fi lhos
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A sepse hoje é responsável 
por mais óbitos do que o 
câncer ou o infarto agudo 
do miocárdio. Estima-se que, 
aproximadamente, de 15 a 
17 milhões de casos registra-
dos por ano, no mundo, sendo 
670 mil só no Brasil. Ao con-
trário do que se pensa, sepse 
não é um problema apenas de 

pacientes já internados em 
hospitais, pois a maioria dos 
casos é de pacientes atendi-
dos nos serviços de urgência 
e emergência. O aumento da 
incidência e a progressiva 
gravidade desses pacientes 
fazem com que os custos 
de tratamento também 
sejam  levados.

O Instituto Latino Ame-
ricano de Sepse avaliou, 
em sua base de dados, a 
mortalidade por sepse de 
pacientes provenientes dos 
prontos-socorros. Os da-
dos revelaram que 53,17% 
de pacientes com sepse, 
atendidos inicialmente em 
prontos-socorros (PS) de 

hospitais públicos, vão a óbi-
to, enquanto em hospitais 
particulares esse número é 
de 25,8%. Possíveis explica-
ções para essa diferença im-
portante incluem difi culdade 
no reconhecimento precoce 
e um número inadequado 
de profi ssionais nos PS de 
hospitais públicos.  

Incidência de óbitos é bastante alta
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