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 FICHA DE TRIAGEM CLÍNICA SIRS / SEPSE / CHOQUE SÉPTICO 

 

 

 

 

 

 

 
 

É quadro novo/agudo?  □Sim    □Não  

 SINAIS DE SIRS (dois ou mais critérios positivos):  ___/___/____ às ____:_____ 

 Febre (Tº > 37,8º C)        □ Hipotermia (<35º C)  

 Piora de: leucocitose (>12.000) /  desvio a esquerda >10%)    □ Leucopenia  (<4.000) 

 Taquipneia (> 20 irpm)      □ Taquicardia (FC>90pbm) 

 Plaquetopenia (queda do número de plaquetas nas últimas 24h) □ Elevação de Proteina C Reativa 

 

 SINAIS DE DISFUNÇÃO ORGÂNICA (um ou mais presentes): ___/___/____ às ____:_____  

 Hipotensão (PAS < 90mmHg ou PAM<65mmHg), aumento de DVA, piora da perfusão periférica 

 Oligúria (< 0,5mL/Kg/h nas últimas 6 horas) ou piora de creatinina >2mg/dL   

 PaO2/FiO2 <300 aguda ou piora de parâmetros ventilatórios  

 Rebaixamento do nível de consciência, agitação ou delirium 

 Coagulopatia (INR > 1,5 ou TTPA > 60 seg)   □ Plaquetopenia <100mil ou queda 50% em 3 dias 

 Bilirrubina >2mg/dL       

 Lactato acima do valor de referência 

 Sem disfunção orgânica 

 

 Foco Provável de Infecção (assinalar somente uma opção) 

□ Pneumonia/Empiema  □ Infecção urinária   □ Infecção abdominal aguda  

□ Infecção de corrente sanguínea associada ao cateter   □ Meningite   □ Pele e partes moles 

□ Sem foco definido   □ Outro tipo de infecção: ___________________________________ 

O paciente apresenta critérios para:  

□ Infecção sem disfunção orgânica     

□ Sepse (Infecção + disfunção orgânica) □ Choque séptico (Infecção + disfunção orgânica + choque) 

□ Sepse /choque séptico em paciente eleito para cuidados de fim de vida (sem condutas no momento) 

 

Dados do Paciente / Etiqueta 

Nome:_______________________________________________________ 

Idade:________ RH:_________________________ Leito:____________

    

Atenção! Manter a ficha na prancheta até o fechamento!! 

ABERTURA DA FICHA 

DATA:____/____/_____ 

Hora:____/_____ 

 
Profissional responsável 
pela abertura(carimbo) 
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 CONDUTA DA EQUIPE MÉDICA:  

□ Exames do kit sepse UTI*: Entrega do pedido: ___/___/____ às __:___  

 Precrição de antimicrobiano#  Prescrição em: ___/___/____ às __:___  

  Não  Sim, qual?: ___________________________________________       

 Expansão volêmica (30ml/kg) : Prescrição em: ___/___/____ às __:___  

 Droga vasoativa: Prescrição em: ___/___/____ às __:___ 

• Valor do lactato do kit sepse: _____ (caso >2x referência, recoletar em 4 horas das medidas) 

 REAVALIAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA (em 2 a  4 horas das medidas – lactato alterado / choque):  

• Lactato arterial: Novo resultado: ________, coletado às ____:_____ 

• Parâmetros hemodinâmicos - anotar reavaliação no prontuário  

 CONDUTA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM:  

 Coleta de exames em: ___/___/____ às __:___ 

 Instalação de antimicrobiano em: ___/___/____ às __:___ 

 Instalação da expansão volêmica em: ___/___/____ às __:___ 

 Instalação da droga vasoativa em: ___/___/____ às __:___ 

 

 Desfecho clinico – em até 24 horas da abertura do protocolo 

Encerramento da Ficha em  ___/___/____ às ___:____  

• O caso ficou confirmado como:  

 Infecção sem disfunção clínica   Sepse   Choque séptico  

 Afastado quadro infeccioso – Diagnóstico provável __________________________________________ 

□ Sepse /choque séptico em paciente eleito para cuidados de fim de vida 

 

 

 

ENFERMEIRO 
responsável pelo 

atendimento 
(CARIMBO) 

#Protocolo de Antibioticoterapia Empírica - UTI 
 

• Foco indefinido/Infecção de corrente sanguínea:     

Polimixina + Meropenem+  Vancomicina + 

Amicacina (± Anidulafungina) 

• Pneumonia: Polimixina + Meropenem+ Vancomicina 

+ Amicacina 

• Infecção de trato urinário: Amicacina  

 

MÉDICO responsável 
pelo atendimento: 

(CARIMBO) 
 

*Kit Sepse UTI (em adição aos exames da rotina) 

 Culturas:  HMC periférica 

                    HMC de CVC 

                    Urocultura                   

                    Secreção traqueal 

 Urina 1   

 Raio x /  Tomografia de tórax  

 Lactato arterial  

MÉDICO responsável 
pelo atendimento: 

(CARIMBO) 
 


