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Introdução: A sepse é o conjunto de manifestações graves em todo o organismo 

produzido por uma infecção. Assim, a sepse grave causa alto índice de mortalidade e 

custos hospitalares relevantes, considerando-se um problema de saúde pública. Diante 

disso, torna-se essencial a participação de enfermagem no processo de auxilio do 

paciente, como avaliar criteriosamente o paciente. Objetivos: Analisar o papel do 

enfermeiro na identificação precoce da sepse. Método: Trata-se de um estudo 

bibliográfica do tipo revisão narrativa, com abordagem qualitativa, realizado com dados 

extraídos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foi executado um cruzamento com 

operador booleano AND para associação dos descritores como busca: sepse and serviço 

hospitalar de emergência, resultando em 11 referências. Os artigos submeteram-se a 

uma filtragem em três etapas: texto completo disponível; idiomas em português e 

inglês; estudos originais, sem limite temporal, restando 03 estudos que atenderam o 

objetivo da pesquisa. A pesquisa foi realizada em outubro de 2018. Resultados: O 

enfermeiro tem que avaliar criteriosamente o paciente e participar do processo de 

tomada de decisões com a equipe multiprofissional, garantindo o trabalho em equipe, de 

acordo com as recomendações do protocolo atual dos quadros de sepse. Conclusão: O 

enfermeiro desempenha várias funções junto aos seus companheiros de trabalho para a 

identificação da sepse. Vale destacar que as capacitações e os protocolos são para 

direcionar ações preventivas, otimizar o diagnóstico e a terapêutica dos pacientes com 

sepse. Dessa forma, pode contribuir para a redução da mortalidade. 
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