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1. Campanha Sobrevivendo a Sepse - SSC
Os esforços para continuidade dos processos de implementação de
protocolo gerenciado continuaram durante o ano de 2017. Em 2017, o ILAS
disponibilizou um número de celular para facilitar ainda mais o contato com os
hospitais (11 99951-3121), e uma conta no Skype (ILAS). Os novos contatos foram
divulgados para case managers. O ILAS continuou seu trabalho de implementação
do protocolo sepse com instituições hospitalares.

1.2 Sepse pediátrica
Um modelo de implementação de protocolo de sepse pediátrica foi
publicado em nosso site em setembro de 2016. Um projeto inicial de software para
coleta de dados nesta população com indicadores específicos derivados desse
protocolo para a emissão de relatórios já está em desenvolvimento, com previsão
de liberação para outubro de 2018. Será oferecido consultoria para implementação
de protocolo para sepse pediátrica, semelhante ao de sepse adulto.
1.3 Materiais novos
O ILAS atualizou em junho de 2017 o seu protocolo de sepse adulto (clique
aqui) e elaborou um novo fluxograma de tratamento orientando sobre a triagem do
paciente com sepse e o uso do quickSOFA na classificação de gravidade. O
material está disponibilizado em PDF no site do ilas.org.br (fluxograma) e também
impresso para distribuição.
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Figura 1 – Modelo de fluxograma de triagem para pacientes com suspeita de sepse.

1.4 Atualização nos sites
Para auxiliar o usuário no software de coleta de dados, em março de 2017
disponibilizamos um campo com esclarecimento para as perguntas mais
frequentes. O usuário pode encontrar respostas para diversas dúvidas sobre
preenchimento dos casos de sepse e choque séptico.
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Figura 2 – Sessão de perguntas frequentes no site de coleta de dados do
ILAS.
2. XIV Fórum Internacional de Sepse
O XIV Fórum de Sepse foi realizado no Centro de Convenções Frei
Caneca, nos dias 4 e 5 de maio de 2017. Foram 569 inscritos presentes, tendo o
seu programa reformulado para ser mais interativo com o público além de uma
festa no final do primeiro dia de evento, com banda ao vivo.
O Fórum contou uma sessão multidisciplinar “Precisamos de um time” e
uma intitulada “Indicadores de qualidade e o monitoramento da sepse” e foi
considerado um sucesso.

3. Publicações do ILAS
3.1 Livro “Sepse – um problema de saúde pública” - parceria com CFM
A obra, desenvolvida em parceria com o Conselho Federal de Medicina
(CFM) e contendo informações gerais sobre a síndrome e a descrição passo a
passo da implementação de protocolos gerenciados para diagnóstico e tratamento,
continuou a ser distribuída nos eventos do ILAS em em 2017. O livro está
disponível em PDF nos sites do ILAS e no site do CFM.
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3.2 Livro “Sepse – um problema de saúde pública” - parceria com COREN SP
A obra, desenvolvida em parceria com o Conselho Regional de
Enfermagem de São Paulo (COREN SP) trazendo informações gerais sobre a
síndrome e a descrição passo a passo da implementação de protocolos
gerenciados para diagnóstico e tratamento, continuou a ser distribuída em 2017. O
livro está disponível em PDF nos sites do ILAS e no site do COREN-SP.

3.3 Newsletter ILAS

Em 2017 mantivemos a publicação de newsletter com atividades do ILAS e
últimas novidades e acontecimentos na área de sepse, com edições em março,
junho, setembro e dezembro. O mês de setembro contou com duas edições, uma
pré e outra pós Dia Mundial da Sepse, com cobertura especial da campanha a
nível nacional.
3.4 Publicação do Relatório Nacional ILAS - período 2017
Atualmente o banco de dados do ILAS conta com mais de 60 mil pacientes.
Devido às constantes mudanças nos pacotes de tratamento da sepse, o relatório
nacional foi adaptado de forma a apresentar como benchmarking dados do último
ano vigente (2017). Os dados estão apresentados em um panorama do tratamento
da sepse em hospitais públicos e privados. Clique aqui para acessar o relatório.

4. Dia Mundial da Sepse 2017
O ILAS realizou atividades pelo sexto ano consecutivo nesta data.
Promovemos a entrega de folhetos explicativos em locais de grande circulação em
17 cidades brasileiras: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG),
Porto Alegre (RS), Blumenau (SC), Goiânia (GO), Brasília (DF), Maceió (AL),
Palmas (TO), Manaus (AM), Teresina (PI), Salvador (BA), São Luís (MA), Vitória
(ES), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e João Pessoa (PB).
Foram enviados materiais para 280 hospitais que solicitaram de todos os
estados brasileiros, com folders, HQs e cartaz do DMS. Inúmeras instituições de
saúde e de ensino se mobilizaram para conscientizar seus profissionais sobre o
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tema. Foram desenvolvidos matérias voltados para leigos, a saber: paródia, e HQ
pediátrica. Além disso, foram feitos materiais voltados para profissionais de saúde,
paródia, cartazes e um concurso cultural.

4.1 Concurso cultural “DIA MUNDIAL DA SEPSE 2017 - PENSE: PODE SER
SEPSE?”
O I Concurso cultural promovido pelo ILAS, para incentivar a divulgação do
Dia Mundial da Sepse, contou com a participação de diversos hospitais de todas as
regiões brasileiras. Foram ao todo 26 instituições, dentre hospitais e universidades,
que promoveram campanhas voltadas para profissionais de saúde e/ou público em
geral, conscientizando a população sobre os riscos da sepse.

Figura 3 – Cartaz do Concurso Cultural – Dia Mundial da Sepse 2017.
Os inscritos descreveram a campanha promovida e enviaram fotos e/ou
vídeos dos materiais para avaliação da comissão julgadora. Critérios como
criatividade e abrangência foram utilizados para decisão dos ganhadores. A
divulgação dos ganhadores ocorreu via facebook do Dia Mundial da Sepse.
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Figura 4 – Cartaz de divulgação dos ganhadores do Concurso Cultural – Dia
Mundial da Sepse 2017.
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5. Prêmio Jovem Pesquisador - ILAS e Instituto Mérieux
A fim de proporcionar um incentivo para jovens investigadores, o Instituto
Mérieux e o ILAS decidiram atribuir um Prêmio Jovem Pesquisador Sepse no valor
de € 10.000 (dez mil euros). O prêmio será entregue ao Dr Pedro Leme Silva, do
Rio de Janeiro, durante o Fórum Internacional de Sepse em maio de 2018.

Figura 5 – Cartaz de divulgação do ganhador do I Prêmio Jovem Pesquisador.

6. Projetos de parceria ILAS
6.1 Projeto Qualifica SEPSE - COREN SP e ILAS
O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo tem um curso
itinerante de tratamento adequado de pacientes sépticos voltado para enfermeiros,
com chancela ILAS- ABENTI.
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6.2 Parceria com IQG
A parceria IQG e o ILAS para certificação da linha de cuidado para o
paciente séptico, certificou o Hospital Pasteur e Unimed Rio de Janeiro no ano de
2017. Estão em andamento os seguintes processos de certificação:



Hospital São Joaquim (Beneficiência Portuguesa de São Paulo)
Hospital Santa Paula

6.3 Projeto “Sepse em foco”
O projeto Sepse em foco tem como objetivo promover encontros entre
profissionais de saúde líderes de opinião em diferentes cidades brasileiras e
auxiliar na divulgação do problema sepse em nosso país.
Em 05 de julho de 2017 foi organizado um evento na cidade de Manaus
organizado pelo Hospital Santa Julia e com apoio da SATI e MSD. O Dr Luciano
Azevedo fez as palestras para mais de 160 pessoas. As apresentações tiveram
como foco os dados epidemiológicos mostrando a realidade da sepse no Brasil, a
importância do reconhecimento precoce e os principais componentes de
tratamento, a saber, uso de antimicrobianos e ressuscitação hemodinâmica.

7. Divulgação de sepse via ILAS em mídia e eventos em geral

7.1 Sepse na mídia via ILAS
Destacamos algumas inserções como:
- Entrevista do Dr. Luciano Azevedo na TV Câmara – maio de 2017
- Entrevista do Dr. Luciano Azevedo na Rádio Boa Vontade – maio de 2017
- Entrevista do Dr. Luciano Azevedo na TV Brasil – setembro de 2017
- Entrevista Enfa Mariana Barbosa na Rádio CBN Londrina – setembro de 2017
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7.2 Canal do ILAS no Youtube
O canal no youtube contém atualmente 17 vídeos, sendo que em 2017
foram lançados novos vídeos, conforme listados a seguir:






Treinamento do software ILAS online: vídeo de aproximadamente 30
minutos, com explicações sobre preenchimento do software nas diferentes
categorias que o compõem.
Paródias sobre sepse: As duas paródias lançadas visam esclarecer ao
público leigo e aos profissionais de saúde sobre a sepse e seu tratamento.
As paródias também estão disponíveis com legendas em inglês e espanhol.
Webinar Sepsis 3.0 – Chegando a um consenso: O webinar realizado
em 2016 foi disponibilizado no youtube do ILAS.

7.3 Participação do ILAS em eventos
Em 2017, com o intuito de divulgar nossas atividades, o ILAS participou
com estandes e/ou divulgação de informações por meio de folders explicativos em
importantes eventos de terapia intensiva. Dentre os eventos que o ILAS participou
destacam-se:
 XXI CBMI com estande
 COPATI (Congresso Paulista de Terapia Intensiva)
7.4 ILAS e eventos nacionais e internacionais
O ILAS participou em parceria com a Sociedade Chilena de Medicina
Intensiva, promovendo o Primer Simposio Internacional de Sepsis, dentro do
Congreso Otoño 2017, realizado em Santiago, no Chile, entre os dias 18 e 21 de
abril de 2017, com participação dos membros ILAS Thiago Lisboa, Luciano
Azevedo e Flávia Machado.
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Figura 6 – Cartaz de divulgação do Congreso Otoño 2017.
O ILAS promoveu um Simpósio sobre sepse no 11º CONNEMI com
participação da Dra Flávia Machado, Dr Luciano Azevedo e Enfa Mariana Barbosa.
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Figura 7 – Cartaz de divulgação do 11º CONNEMI.
O ILAS também foi representado em diversos simpósios e congressos
nacionais e internacionais como:


Next Frontiers to cure cancer – AC Camargo – O ILAS foi representado
por Aline Bossa no dia 22/04/2017, com as palestras: “Sepse: utilização do
protocolo na redução de mortalidade” e “Case de sucesso: Sepse”.
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Simpósio Interdisciplinar – Segurança do paciente – Hospital Santa
Isabel: O ILAS foi representado por Mariana Barbosa Monteiro no dia
17/03/2017, com a palestra: “Compreendendo o protocolo de Sepse”.
I Congresso Regional de Emergências Médicas (CREMED-CO): O ILAS
foi representado pelo Dr Luciano Azevedo no dia 11/05/2017.
21º Simpósio Internacional de Cuidados em Terapia Intensiva: O ILAS
foi representado pela Dra Flávia Machado nos dias 11e 13/05/2017, com a
palestra: Porque dar antibióticos precocemente?”.
Pós graduação – Universidade Federal de São Paulo : O ILAS foi
representado por Mariana Barbosa Monteiro e Juliana Lubarino no dia
21/08/2017 com a palestra: “A importância do enfermeiro para o protocolo de
sepse”.
Dia Mundial da Sepse – Hospital Evangélico de Londrina: O ILAS foi
representado por Mariana Barbosa Monteiro no dia 11/09/2017, com a
palestra: “Protocolo gerenciado e tratamento do paciente séptico.”
Dia Mundial da Sepse – Hospital Mário Lioni: O ILAS foi representado
pelo Dr Luciano Azevedo no II Simpósio de Sepse, realizado no dia
12/09/2017 em Duque de Caxias – RJ.
Dia Mundial da Sepse - Hospital Santa Isabel: O ILAS foi representado
por Mariana Barbosa Monteiro no dia 13/09/2017, com a palestra:
“Abordagem de Sepse para a equipe de enfermagem”.
Dia Mundial da Sepse – Hospital Sírio Libanês: O ILAS foi representado
pelo Dr Luciano Azevedo no dia 13/09/2017 em um Talk show
multidisciplinar Dia Mundial da Sepse.
Dia Mundial da Sepse – Hospital do Coração - HCor: O ILAS foi
representado pelo Dr Luciano Azevedo no dia 13/09/2017, com a palestra: “
O que muda na prática com o Sepse 3.0?”.
Dia Mundial da Sepse – Hospital do Coração - HCor: O ILAS foi
representado pela Dra Daniela Souza no dia 13/09/2017, com palestra sobre
sepse pediátrica.
Dia Mundial da Sepse – Hospital Universitário - Florianópolis: O ILAS
foi representado por Mariana Barbosa Monteiro no dia 15/09/2017, com a
palestra: “A sepse no Brasil”.
Dia Mundial da Sepse – Hospital MaterDei: O ILAS foi representado pelo
Dr Luciano Azevedo no II Simpósio de Sepse da Rede Mater Dei no dia
16/09/2017, em Belo Horizonte.
Dia Mundial da Sepse – PUC Campinas: O ILAS foi representado por
Mariana Barbosa Monteiro no dia 18/09/2017, com a palestra: “A importância
da implementação do protocolo gerenciado de sepse.”
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Dia Mundial da Sepse – Hospital Vera Cruz: O ILAS foi representado por
Mariana Barbosa Monteiro no dia 19/09/2017, com a palestra: “Protocolo
gerenciado e tratamento do paciente séptico.”
Hospital da Criança e do Adolescente - Guarulhos: O ILAS foi
representado por Mariana Barbosa Monteiro no dia 06/10/2017, com a
palestra: “A importância da implementação do protocolo sepse.”
Unicamp: O ILAS foi representado por Mariana Barbosa Monteiro no dia
24/11/2017, com a palestra: “Novas definições de sepse.”

8. Pesquisa
Por fim, o ILAS deu seguimento aos protocolos de pesquisa epidemiológica
da sepse, a saber:
 SPREAD Pediátrico
 SPREAD neonatal
 SPREAD PS
 EPIC III
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