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O conceito de sepse é definido como uma síndrome da resposta inflamatória 
sistêmica, desencadeada por infecção suspeita ou confirmada. Na visão 
clínica, sua apresentação se relaciona às múltiplas possibilidades de interação 
entre homem e microrganismos. Comumente, essa infecção se resume a 
apenas um órgão, mas é suficiente para provocar um processo inflamatório 
generalizado.  Além de elevado impacto econômico e social, a sepse é a 
principal causa de óbito na UTI. Essa pesquisa tem como objetivo demonstrar o 
principal foco infeccioso de sepse em pacientes internados na UTI do maior 
Pronto-Socorro do estado de Rondônia. Foi realizado um estudo de coorte, 
prospectivo em 55 pacientes, onde foi evidenciado que 23 (41,82%) destes 
tiveram o foco abdominal como causa, seguido pelo pulmonar, com 13 
(23,63%), cutâneo com 9 (16,98%), abdominal e pulmonar juntos com 4 
(7,27%) e o restante divididos em renal, neurológico e indeterminados. Dentre 
estes 3 eram adolescentes (14-19 anos), 14 adultos jovens (20-39), 17 de meia 
idade (40-59) e 20 idosos de até 88 anos, com um total de 41 homens e 14 
mulheres. Assim, ficou claro que a incidência de sepse abdominal como causa 
de morbimortalidade na região norte do país é alta, principalmente devido ao 
fato desta UTI ser de trauma, e ter elevado número de pacientes submetidos à 
laparotomia. Isto se deve também ao fato de que os estados da região norte 
têm índices elevados de acidentes de trânsito, o que justifica o maior número 
de homens internados. Dessa forma, dispomos que o controle adequado da 
infecção é o principal fator de influência na redução da mortalidade desses 
pacientes. Esta abordagem deve ser agressiva, precisa e rápida, levando em 
consideração que o diagnóstico é clínico em 72% dos casos. O presente 
estudo evidencia que sendo o foco abdominal o mais relevante, a anamnese e 
o exame físico bem feito, são de extrema importância para que o tratamento 
seja mais direcionado e eficaz.  

Palavra-chave: Foco abdominal; Sepse; UTI 

 


