
Maria, não acordei muito bem hoje. Essa gri-
pe não melhora, me sinto fraco, cansado e 
agora essa tosse que não passa.

A Fantástica 
Mulher 
Antibiótico: 
seu poder 
é liberar 
antibiótico e 
ajudar nosso 
Corpo Clínico 
no combate 
às infecções 
graves.

SuperSOFA: 
seu poder é 
iluminar a 
mente de nos-
sos médicos e 
enfermeiros na 
identificação de 
sinais e sinto-
mas precoces 
da sepse.

Tudo bem,
minha filha. 

SUPERSOFA E A FANTÁSTICA MULHER ANTIBIÓTICO EM: 
HOSPITAL DOM ALVARENGA CONTRA A SEPSE

Pai, não vou mais esperar! Vou 
te levar agora para o Hospital 
Dom Alvarenga para que o médico 
possa te ver e te medicar.



No Pronto Atendimento DO Hospital Dom Alvarenga...

Bom dia, Sr. José. 
Sou a enfermeira 
Patrícia. O que 
o senhor está 
sentindo? 

Estou super 
cansado...

com muita 
tosse, 
falta de 
ar, boca 
seca...

Ok, vou verificar
os seus sinais vitais.

Bom dia, Doutor 
Gabriel. O paciente 
está com quadro 
provável de sepse. 
Ele está sonolento, 
respirando muito 
rápido, pressão e 
oxigenação baixas.

PA= 80x50mmHg
FC 95bpm 

FR 26 rpm T 39C
SatO2 89%.

Provável
sepse: Sim
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Ok, vamos levá-lo
agora para a 
emergência
para Avaliação.

voshhhhhh

parece até 
que vou 
desmaiar.



Na sala de emergência 

Sr. José, vou te 
examinar. Ok?

Patrícia, por fa-
vor, vamos abrir 
o Protocolo de 
Sepse. Colete os 
exames do kit 
sepse e vamos 
iniciar o soro
e o antibiótico 
imediatamente!

Doutor, o que está 
acontecendo? Por que 
ele está aqui na emer-
gência e terá que ir 
para a UTI? É grave?

O sr. José está 
com sepse por 
causa de uma 
pneumonia.

Mas o que é 
essa tal sepse? 
Não era gripe?

 A sepse é popularmente conhecida como infec-
ção generalizada e acontece quando o corpo 
tem uma infecção localizada em um órgão, por 
exemplo o pulmão, como no caso do Sr. José. 
Mas que acaba provocando uma reação que 
compromete o funcionamento de vários órgãos 
se não tratarmos de forma correta e rápida.
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Mas ele corre
risco de morrer?

Doutor, já ter-
minou de correr 
o antibiótico. A 
febre cedeu e os 
sinais vitais estão 
normalizados.

PA=110x
70mmHg.
FC=70 bpm
FR 20 rpm
satO2 96% 

Que boa notí-
cia! Ainda bem 
que o trou-
xe para ser 
examinado. 
Poderia ter 
piorado muito 
em casa.

A doença pode ser 
grave e pode matar, 
mas já iniciamos to-
das as medidas para o 
tratamento para que 
seu pai fique bem!

Sim, com certeza, mas 
agimos rapidamen-
te e já começamos a 
ver melhora. Mas ele 
ainda precisará ficar 
internado por mais 
alguns dias.

Sem problemas, doutor! 

Depois de 7 dias

Doutor Gabriel e en-
fermeira Patrícia, eu e 
minha filha queremos 
agradecer vocês e toda 
a equipe pela atenção e 
cuidado comigo. Vocês 
salvaram minha vida!

Muito obrigada!

Imagina. Que bom 
que está bem! 
Boa volta para 
casa e se cuide!

Isso mesmo! Vão para casa e 
fiquem atentos a qualquer 
sintoma de febre, fraqueza, 
falta de ar, sono excessivo, 
perda do apetite e redução 
do xixi. Qualquer coisa é só 
retornar ao hospital.


