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RESUMO
Objetivo: Identificar a prevalência de sepse e os fatores associados entre potenciais doadores de órgãos para transplante. 
Métodos: Estudo transversal realizado com 7.383 relatórios de óbitos notificados por 16 instituições hospitalares da 
Macrorregional Norte do Paraná em 2015. Os dados foram analisados por estatística descritiva e regressão logística 
múltipla. 
Resultados: Entre os 3.806 potenciais doadores de órgãos para transplante, a prevalência de sepse foi de 30,8%, dos quais 
nenhum se tornou doador efetivo. Os fatores associados foram: idade menor que 64 anos (p=0,047), óbitos por parada 
cardiorrespiratória (p<0,001), notificados nas unidades de terapia intensiva (p<0,001), em hospitais públicos (p=0,015) e 
filantrópicos (p<0,001), sobretudo nos centros transplantadores (p=0,016). 
Conclusão: Identificou-se alta prevalência da sepse entre os potenciais doadores de órgãos. A sepse esteve associada às 
características clínicas e institucionais.

ABSTRACT
Objective: To identify the prevalence of sepsis and associated factors among potential organ transplant donors. 
Methods: Cross-sectional study with 7,383 reports of deaths notified by 16 hospital institutions in the Northern Macro-
region of Paraná in 2015. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple logistic regression. 
Results: Among the 3,806 potential organ donors for transplantation, the prevalence of sepsis was 30.8%, of which none 
became an effective donor. The associated factors were: age under 64 years (p=0.047), deaths from cardiopulmonary arrest 
(p<0.001), reported in intensive care units (p<0.001), in public hospitals (p=0.015) and philanthropic hospitals (p <0.001), 
especially in transplant centers (p=0.016). 
Conclusion: A high prevalence of sepsis was identified among potential organ donors, which was associated with clinical 
and institutional characteristics.

RESUMEN
Objetivo: Identificar la prevalencia de sepsis y factores asociados entre posibles donantes de órganos para trasplante. 
Métodos: Estudio transversal realizado con 7.383 reportes de defunciones notificadas por 16 instituciones hospitalarias 
de la Macro Región Norte del estado do Paraná en 2015. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva y 
regresión logística múltiple. 
Resultados: Entre los 3.806 potenciales donantes de órganos para trasplante, la prevalencia de sepsis fue del 30,8%, de los 
cuales ninguno se convirtió en donante efectivo. Los factores asociados fueron: edad menor de 64 años (p = 0.047), muertes 
por parada cardiopulmonar (p <0.001), reportadas en unidades de cuidados intensivos (p <0.001), en hospitales públicos (p = 
0.015) y hospitales filantrópicos (p < 0,001), especialmente en centros de trasplante (p = 0,016). 
Conclusión: Una alta prevalencia de sepsis fue identificada entre los potenciales donantes de órganos, la cual se asoció con 
características clínicas e institucionales.
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INTRODUÇÃO
A sepse afeta milhões de pessoas anualmente, com índices 

elevados de morbimortalidade. De acordo com dados da 

Carga Global de Doenças (Global Burden of Disease), em 

2017 houve cerca de 48,9 milhões de casos no mundo e re-

sultou em 11 milhões de mortes, representando 19,7% de 

todas as mortes globais.(1)

Isto posto, a sepse tem sido considerada como um pro-

blema de saúde pública, que gera elevados custos às orga-

nizações de saúde nos setores público e privado. Estudos 

realizados no Brasil e no exterior estimaram que os custos 

anuais das hospitalizações por este agravo podem milhões 

de dólares à instituição, o que gera um impacto econômico. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a sepse custa mais de 

24 bilhões de dólares anualmente.(2) Por todas essas razões 

tem se alavancado substancialmente as investigações com 

o propósito de compreender os intrincados mecanismos 

patogênicos desta doença.(3)

Definida como a manifestação sistêmica de uma infecção, 

provável ou confirmada, a sepse é uma resposta exacerbada 

do sistema imunológico decorrente da invasão de agentes in-

fecciosos na corrente sanguínea numa tentativa de combater 

o agressor. Já o choque séptico é uma hipotensão induzida 

por sepse (PAS <90 mmHG ou PAM <70 mmHg, ou PAS com 

diminuição de 40 mmHg ou dois desvios padrão abaixo do 

normal, excluídas outras causas de hipotensão) persistente 

apesar da ressuscitação fluida adequada.(4) Como consequ-

ências têm-se a disfunção de um ou de vários órgãos e sis-

temas, incluindo os sistemas imunológico, cognitivo, psiqui-

átrico, cardiovascular e renal, bem como reinternações, pior 

qualidade de vida e aumento da mortalidade.(5) 

Pela elevada prevalência, a sepse pode ser a principal 

contraindicação para doação de órgãos para transplantes 

entre doadores falecidos, visto que quando se encontra 

ativa e não controlada clinicamente, acaba por gerar ins-

tabilidade hemodinâmica e, por consequência, falência de 

múltiplos órgãos, impossibilitando o processo. Entretanto, 

a prevalência de sepse entre potenciais doadores de ór-

gãos é pouco documentada na literatura.(6)

O transplante é um procedimento cirúrgico que con-

siste na substituição de um órgão de uma pessoa doente 

(receptor), por outro órgão saudável, podendo ser de uma 

pessoa viva ou morta (doador), com objetivo de salvar vidas 

ou melhorar a qualidade dessas que não tiveram êxito com 

outros tratamentos. O transplante é precedido da etapa 

de doação de órgãos que envolve o diagnóstico de mor-

te potencial doador, a autorização familiar para a doação 

e remoção do órgão por equipe especializada, em que essa 

dinâmica doação-transplante é complexa e deve possuir 

respaldo legal.(7) A seleção do receptor do órgão segue ri-

gorosamente a ordem estabelecida na lista de espera do 

Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com o quadro 

clínico e perfil de histocompatibilidade.(8)

O Brasil é o segundo país que mais realiza transplante no 

mundo em números absolutos, com captação de órgãos de 

5.309 potenciais doadores por milhão de habitantes, sendo 

que desse total conseguiram 1.666 doadores efetivos, en-

tre os meses de janeiro e junho de 2017.(9) Esses resultados 

promissores foram alcançados pela organização do Sistema 

Nacional de Transplantes (SNT), de acordo com a Portaria 

No. 2.600/GM(8) são determinadas as atribuições nos níveis 

nacional, estadual e municipal, destacando-se as Comissões 

Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes (CIHDOTT), responsáveis por organizar todo 

o processo de doação de órgãos no âmbito hospitalar. As 

CIHDOTT são compostas por profissionais de saúde vincu-

lados ao hospital e se classificam em tipo I (hospitais com 

≤ 200 óbitos/ano), II (200 a 1000 óbitos/ano) e III (≥1.000 

óbitos/ano ou centros transplantadores).(8)

Todavia, milhares de pessoas ainda aguardam por um 

transplante e entre os principais obstáculos enfrentados 

para a doação, após a recusa familiar, estão as contraindi-

cações clínicas, presentes em cerca de 16% dos potenciais 

doadores.(10) Desse modo, torna-se importante conhecer os 

fatores relacionados a sepse entre os óbitos de potenciais 

doadores de órgãos, a fim de nortear as políticas públicas e 

diretrizes de educação na saúde.

Considerando o exposto, questiona-se “qual é a preva-

lência de sepse e os fatores relacionados entre potenciais 

doadores de órgãos para transplante?”. Para responder a 

este questionamento, o objetivo deste estudo foi identifi-

car a prevalência de sepse e os fatores relacionados entre 

potenciais doadores de órgãos para transplante.

MÉTODOS
Estudo transversal realizado com dados de dezesseis ins-

tituições hospitalares localizadas na Macrorregional Norte 

do estado do Paraná. Todas as instituições são hospitais 

gerais de referência na assistência à saúde de média e alta 

complexidade, pertencentes às redes pública (18,8%), filan-

trópica (75,0%) e privada (6,2%).

As fontes de dados foram os relatórios de óbitos noti-

ficados no ano de 2015 pelas CIHDOTT à Organização de 

Procura de Órgãos e ao Sistema Estadual de Transplantes 

do Paraná.

A coleta de dados ocorreu em junho de 2016 por meio de 

um banco de dados fornecido pelo Setor de Estatística da 

Central Estadual de Transplantes do Paraná. Como critério de 
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inclusão adotou-se os relatórios de óbitos de indivíduos que 

se enquadravam como potenciais doadores de órgãos, isto é, 

todos os casos de morte encefálica e de parada cardiorrespi-

ratória com idade entre 2 anos e 80 anos. Os critérios de ex-

clusão foram óbitos de natimortos, de recém-nascidos com 

menos de sete dias e relatórios com dados missing.

Após aplicar os critérios, 7.383 relatórios de óbitos fo-

ram considerados neste estudo. Os óbitos causados por 

sepse e choque séptico foram agrupados e considerados 

a variável dependente deste estudo. Sexo (feminino, mas-

culino), idade (em anos), tipo de óbito (morte encefálica e 

parada cardiorrespiratória), setor de notificação (unidade 

de terapia intensiva (UTI), unidades de internação, pronto 

socorro, centro cirúrgico e local não identificado), natureza 

(pública, filantrópica e privada) e classificação da CIHDOTT 

(I, II e III) da instituição hospitalar. As variáveis de carac-

terização focos de origem da sepse (urinário, respiratório, 

cutâneo, corrente sanguínea, Klebsiella pneumoniae car-

bapenemase (KPC), cardíaco, abdominal, misto, relaciona-

do a procedimentos invasivos e não especificada/desco-

nhecido) foram as variáveis independentes.

Para analisar os dados dos óbitos foi utilizado o softwa-

re Statistical Package for Social Sciences (SPSS®), versão 

20.0. A normalidade na distribuição das variáveis quanti-

tativas foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e indicou 

assimetria (p<0,001). Na estatística descritiva foram utili-

zadas frequências absolutas e relativas para as variáveis 

categóricas e medianas e intervalos interquartílicos para 

as variáveis numéricas. Na análise inferencial utilizou-se os 

testes de Mann-Whitney e Qui-quadrado de Pearson, con-

siderando estatisticamente significativo p<0,05.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina (CAAE:  

51707215.8.0000.5231), e seguiu todos os preceitos éticos 

disponíveis na legislação nacional e internacional de pes-

quisa envolvendo seres humanos. 

RESULTADOS
No ano de 2015 ocorreram 7.383 óbitos, e após aplicação 

dos critérios de inclusão e exclusão deste estudo, verifi-

cou-se que 5.032 (68,2%) casos poderiam ser potenciais 

doadores de órgãos e tecidos, conforme mostra a figura 1.

Entre os 5.032 óbitos analisados, observou-se predo-

minância do sexo masculino com uma frequência de 2.881 

casos (57,4%). A idade mediana foi de 66 anos, com variação 

entre 3 e 87 anos. Sobre o tipo de óbito, 4.842 (96,2%) foram 

por parada cardiorrespiratória e 190 (3,8%) por morte en-

cefálica. As notificações ocorrerem em hospital de nature-

za filantrópica com 4.057 casos (80,6%), seguida da pública 

com 783 (15,6%), e privada com 192 (3,8%) óbitos. Com re-

lação ao setor, 2.735 (54,4%) foram na UTI, 1.144 (22,7%) em 

unidade de internação, 918 (18,2%) no pronto socorro, 40 

(0,8%) no centro cirúrgico e em 195 casos (3,9%) o local não 

foi identificado. A prevalência de sepse foi de 30,7%(1.171) 

dos óbitos. Constatou-se que a maioria dos focos de sepse 

foi de causas indeterminadas (1.967; 82,2%), seguida de 

foco pulmonar (303; 12,7%), abdominal (62; 2,6%), urinário 

(27; 1,1%), cutâneo (14; 0,6%), foco misto (10; 0,4%), bactéria 

KPC (4; 0,2%), corrente sanguínea (2; 0,1%), procedimentos 

invasivos (2; 0,1%) e cardíaco (1; 0,04%) (Tabela 1).

Óbitos totais
n=7.383

Potenciais Doadores
n=3,808

Morte Encefálica
16 - choque séptico

1 - dados missing (faltantes)

Parada Cardiorrespiratória
1.208 - choque séptico

287 - Natimortos
10 - < 2 anos

2052 > 80 anos
1 - dados missing (faltantes)

Figura 1. Obtenção da amostra

Tabela 1. Relação entre sepse e características do óbito e da insti-
tuição hospitalar (n=3.808)

Variáveis

Sepse

Sim Não

n(%) n(%)

Sexo

Feminino   503(31,1) 1113(68,9)

Masculino   671(30,6) 1521(69,4)

Idade

<64 anos   665(32,6) 1373(67,4)

>65 anos   509(28,8) 1261(71,2)

Tipo de óbito

Morte encefálica     14(8,0)   160(92,0)

PCR† 1160(31,9) 2474(68,1)

Setor de notificação

UTI‡   584(31,4) 1278(68,6)

Outros setores   590(30,3) 1356(69,7)

Trimestre de notificação

1º. Trimestre   282(32,3)   590(67,7)

2º. Trimestre   303(32,3)   636(67,7)

3º. Trimestre   324(30,2)   749(69,8)

4º. Trimestre   265(28,7)   659(71,3)

Natureza da Instituição

Privada     35(28,9)     86(71,1)

Filantrópica   919(29,2) 2224(70,8)

Pública   220(40,4)   324(59,6)

Classificação CIHDOTT§

Tipo I   171(36,1)   303(63,9)

Tipo II   469(27,3) 1251(72,7)

Tipo III   534(33,1) 1080(66,9)

†Parada cardiorrespiratória; ‡Unidade de Terapia Intensiva; §Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Ór-
gãos e Tecidos para Transplantes
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A maioria dos óbitos ocorreu em instituições de natu-

reza filantrópica, assim o maior número absoluto em ca-

sos de sepse aconteceu nessas instituições. Entretanto, a 

sepse acometeu mais da metade dos pacientes que foram 

à óbito nas instituições públicas (p<0,001). A sepse este-

ve relacionada aos óbitos de indivíduos com maior idade 

(p=0,002), por parada cardiorrespiratória (p<0,001), ocorri-

dos nos hospitais com CIHDOTT classificadas como tipo lll 

(p<0,001), isto é, centros transplantadores (Tabela 2).

analisados. Isso acaba evidenciando o impacto que essa 

doença provoca nas instituições hospitalares.(11)

Sobre o foco infeccioso de sepse neste estudo prevale-

ceram as causas indeterminadas e os focos pulmonar, ab-

dominal e urinário. Nesse sentido, estudos indicaram que a 

mortalidade é significativamente maior na sepse de fonte 

pulmonar e urinária, visto que a pneumonia e a infecção de 

trato urinário comumente evoluem para infecção sistêmi-

ca.(3,12,13) Quando o foco infeccioso é desconhecido, impede 

o tratamento adequado e os pacientes apresentam sobre-

vida reduzida.(4)

Em relação aos setores, a maioria dos óbitos notifica-

dos ocorreu na UTI, o que já era esperado, pois essa é uma 

condição clínica tratada neste setor devido aos recursos 

humanos e tecnológicos, e monitorização que este pacien-

te necessita. Nesse sentido, constitui-se na principal causa 

de óbito nas UTI em nível mundial.(14,15)

Apesar da prevalência e do impacto da sepse em todas 

as faixas etárias, a incidência e mortalidade associada a 

sepse é maior em recém-nascidos (particularmente os pre-

maturos) e em adultos (especialmente idosos), o que pode 

estar relacionado ao impacto da idade na resposta imuno-

lógica à sepse.(16-18)

Comparando-se os tipos de óbitos, observou-se que a 

sepse foi mais prevalente na parada cardiorrespiratória. A 

morte encefálica geralmente sugere alterações fisiopato-

lógicas que podem inviabilizar os órgãos e tecidos para do-

ação,(19) estando associada a afecções neurológicas, como 

acidentes vasculares encefálicos e traumatismo crânio-

-encefálico, sendo as infecções nesses casos geralmente 

associados à assistência à saúde. Esse fator causa uma re-

percussão negativa no processo de doação de órgãos, pelo 

fato que somente na doação por morte encefálica podem 

ser doados os órgãos e tecidos viáveis, já na parada car-

diorrespiratória só podendo ser doado os tecidos viáveis.(20)

A sepse como causa principal de óbito foi mais relata-

da nas instituições de natureza pública e CIHDOTT tipo III, 

o que pode estar relacionado ao fato de grande parte dos 

óbitos terem ocorrido nessas instituições, bem como por 

serem centros de referência de saúde e com arsenal tec-

nológico que auxilia nesse tipo de diagnóstico.

Ainda evidenciou que nenhum dos casos de sepse e 

choque se tornaram doadores efetivos. A sepse representa 

uma das principais contraindicações no processo de doa-

ção de órgãos e tecidos, todavia não inviabilizam a doação, 

desde que o doador esteja recebendo antibioticoterapia 

e esteja estável hemodinamicamente e em redução pro-

gressiva de vasopressores. Os transplantes de órgãos de 

doadores sépticos têm resultados tão bons quanto os de 

Tabela 2. Análises univariada e múltipla dos fatores associados à 
sepse entre potenciais doadores de órgãos para transplante

Variáveis
Análise univariada Análise múltipla

p-value OR (IC 95%)† p-value OR (IC 95%)†

Sexo ‡

Feminino 1

Masculino   0,734 0,98 (0,85-1,12)

Idade

<64 anos 1 1

>65 anos   0,010 0,83 (0,73-0,96)   0,047 0,87 (0,75-0,99)

Tipo de óbito

Morte encefálica 1 1

PCR§ <0,001 5,36 (3,09-9,30) <0,001 6,51 (3,72-11,38)

Setor de notificação

UTI†† 1 1

Outros setores   0,485 0,95 (0,83-1,09) <0,001 0,71 (0,61-0,83)

Trimestre de notificação ‡

1º. Trimestre 1

2º. Trimestre   0,092 1,19 (0,97-1,45)

3º. Trimestre   0,093 1,18 (0,97-1,44)

4º. Trimestre   0,459 1,08 (0,89-1,31)

Natureza da Instituição

Privada 1 1

Filantrópica   0,019 1,44 (1,06-1,95) <0,001 2,38 (1,70-3,34)

Pública   0,038 1,22 (1,01-1,47)   0,015 1,26 (1,05-1,53)

Classificação CIHDOTT‡‡

Tipo I 1 1

Tipo II <0,001 0,66 (0,54-0,82)   0,028 0,78 (0,62-0,97)

Tipo III   0,226 0,88 (0,71-1,09)   0,016 1,34 (1,06-1,70)

†Odds ratio (intervalo de confiança de 95%); ‡variável excluída do modelo múltiplo por apresentar p-valor 
> 0,05; §Parada cardiorrespiratória; ††Unidade de Terapia Intensiva; ‡‡Comissão Intra-Hospitalar de Doação 
de Órgãos e Tecidos para Transplantes

Acrescenta-se que nenhum dos potenciais doadores 

diagnosticados com sepse se tornou doador efetivo de 

órgãos.

DISCUSSÃO
Nesse estudo realizado com os relatórios de óbitos da 

Macrorregional Norte do Paraná no ano de 2015 foi possí-

vel verificar a prevalência de sepse e choque séptico, suas 

causas e fatores relacionados.

Segundo uma pesquisa do Instituto Latino Americano 

de Sepse, entre 2005 e 2013 foram verificados 14.643 pa-

cientes no Brasil com sepse, destes 55,2% com sepse grave 

e 44,8% com choque séptico, cuja mortalidade foi de 34,8% 

e 64,5%, respectivamente. Entre os potenciais doadores a 

prevalência foi de 47,6%, ou seja, quase a metade dos casos 
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órgãos de doadores sem infecção, tanto em relação à mor-

bidade quanto à mortalidade. Em uma investigação com 

268 casos de doação-transplantes não houve caso em que 

a bactéria isolada no sangue dos doadores fosse a mesma 

encontrada nas culturas dos receptores.(6)

Outros estudos de coorte identificaram que não houve 

transmissão de infecção nos casos dos pacientes trans-

portados de órgãos de doadores sépticos, os quais recebe-

ram antibioticoterapia adequada por pelo menos sete dias.
(21-23) Assim, todos resultados de culturas devem ser veri-

ficados e informados para a central de transplantes, para 

que em conjunto com a equipe avalie cada caso.

Além disso, autores inferem que pode haver um diag-

nóstico equivocado, pois há processos fisiopatológicos se-

melhantes a sepse e na morte encefálica.(24) Assim, fatores 

hemodinâmicos como hipotensão, hipotermia, hiperglice-

mia, alterações metabólicas, que resultam na disfunção 

orgânica pela hipoperfusão tecidual, hipoxemia, e outras 

alterações da coagulação, são semelhantes tanto na morte 

encefálica quanto na sepse e choque séptico, fazendo com 

que dificulte a identificação desses casos.(6,15,25)

Nesse sentido, um estudo realizado com graduandos de 

medicina e enfermagem mostrou que mais de 70% tiveram 

uma compreensão incorreta do termo “morte encefálica”, 

sugerindo que o tema não é abordado de forma adequada 

durante a graduação.(26) Logo, se evidencia a necessidade 

repensar os projetos pedagógicos para preparar os profis-

sionais envolvidos no processo de doação e transplante de 

órgãos, não só para a correta identificação da morte ence-

fálica, como também as demais fases do processo de doa-

ção e transplante.(27)

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de 

Medicina (CFM) No. 6/2014(28) é relevante que os profissio-

nais participem de cursos de capacitação, pois nos casos 

em que a morte é inevitável, o diagnóstico de sepse preciso 

e a manutenção do potencial doador são essenciais para 

ocorra a doação e possibilite a recuperação da saúde da-

quele que aguarda por um transplante.

Como limitações do estudo cita-se que os dados são 

regionais e referentes a apenas ao ano de 2015, o que 

impede a generalização dos achados. Também não foi 

possível verificar se todos os óbitos por sepse se cons-

tituíam em contraindicação absoluta para doação, pois 

seria necessária uma avaliação de prontuário de saúde. 

Recomenda-se a realização de estudos em outros esta-

dos brasileiros e comparando informações de um período 

mais amplo. Apesar desses limites, o estudo atingiu seu 

objetivo e avança no conhecimento ao identificar a alta 

prevalência de sepse e as características clínicas e insti-

tucionais relacionados entre potenciais doadores de ór-

gãos para transplantes.

Para que a identificação seja precoce e o tratamento 

adequado é necessário a implantação dos protocolos de 

sepse e o treinamento dos profissionais de saúde, os ca-

pacitando a identificar as manifestações clínicas. Assim, 

quando um potencial doador de órgãos apresentar tal ma-

nifestação sistêmica de infecção, o profissional conduzirá 

de forma adequada sua assistência, mantendo a estabili-

dade hemodinâmica para viabilizar os processos de doação 

e transplante. O cuidado inadequado pode representar um 

obstáculo à doação, ocasionando a perda do doador e, por 

consequência, a perda de um transplante.

CONCLUSÃO
O estudo evidenciou um elevado número de óbitos re-

lacionados à sepse e choque séptico nos hospitais da 

Macrorregional Norte do Paraná, sobretudo por causas 

indeterminadas. A sepse esteve relacionada aos óbi-

tos de indivíduos com maior idade, por parada cardior-

respiratória, ocorridos nos hospitais com Comissões 

Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes tipo III.
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