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1. Introdução 
A sepse no período neonatal ainda é uma das 
principias causas de morbimortalidade em todo o 
mundo. A incidência é elevada principalmente em 
recém-nascido pré-termo, pois, nessa faixa etária, 
as funções imunológicas celulares e humorais es-

tão diminuídas e a barreira de proteção constituída 
pela pele ainda é imatura, facilitando a colonização 
de bactérias. (CECCON, 2008).

De acordo com o Consenso Internacional de Sepse 
Pediátrica criado em 2001, “a sepse é definida como 
uma síndrome clínica caracterizada por uma res-
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posta inflamatória sistêmica na presença, ou como 
resultado, de uma infecção suspeita ou confirma-
da” (HANQUE, 2005; GOLDSTEIN et al., 2005 
apud HERRMANN et al., 2007).

A sepse neonatal é subdividida em precoce e tar-
dia. A sepse precoce está relacionada a fatores 
maternos e a agentes bacterianos presentes no 
canal do parto. O recém-nascido apresenta sinais 
e sintomas da infecção nas primeiras 72 horas de 
vida. Já na sepse tardia, os sintomas aparecem nor-
malmente após 72 horas (quarto dia de vida) e se 
relacionam com fatores neonatais, acometendo re-
cém-nascidos internados em unidades de terapia 
intensiva neonatal (flora bacteriana de origem hos-
pitalar) (CECCON, 2008).

Os fatores de risco associados à sepse, principal-
mente a tardia, incluem: prematuridade (imaturida-
de do sistema imunológico); procedimentos invasi-
vos realizados na UTIN; uso de ventilação mecânica 
prolongada; antibioticoterapia; longa permanência 
hospitalar e não seguimento das normas de pre-
venção de infecção hospitalar (HERNANDEZ et al. 
2005; HANQUE, 2005; STOLL et al., 1996; MIURA, 
2003 apud HERRMANN et al., 2008).

Mesmo com o avanço da tecnologia voltada para 
a saúde, ainda é difícil o diagnóstico precoce da 
sepse neonatal, uma vez que as manifestações clí-
nicas podem ser inespecíficas, principalmente em 
recém-nascido pré-termo (CECCON, 2008). Inde-
pendentemente dos dados derivados da anamne-
se e da exploração clínica, o diagnóstico se baseia 
em diferentes exames complementares acessíveis, 
como hemograma, hemocultura, coleta de LCR e 
outros mais sofisticados e não disponíveis facil-
mente na prática clínica, como interleucinas 6 e 
8, fator de necrose tumoral e CD4 (MESQUITA; 
AVALOS; GODOY; ALVAREZ, 2011).

Assim que o diagnóstico da sepse é estabelecido, 
devem-se tomar medidas terapêuticas imediatas. 
O principal tratamento da sepse é a antibioticote-
rapia. A seleção dos antibióticos deve ser baseada 
no momento do início (precoce ou tardia), na ori-
gem (hospitalar ou domiciliar), local da infecção, 

germe provável e ainda de acordo com o espectro 
de germes da UTI e sensibilidade habitual (STOLL 
et al., 2011; SIRVANANDAN et al., 2011; STOLL et 
al., 2002; GREENBERG et al., 2012 apud SILVEI-
RA; PROCIANOY, 2012).

Diante do exposto, o presente estudo tem como 
objetivo analisar as formas de diagnóstico, bem 
como modalidades terapêuticas utilizadas na sepse 
neonatal no pré-termo, na busca do conhecimento 
sobre as peculiaridades da patologia com o intui-
to de detectar precocemente e estabelecer o trata-
mento adequado em cada caso.

2. Metodologia
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva 
e qualitativa. Segundo Lakatos (2003), a pesqui-
sa bibliográfica envolve todo o acervo publicado 
sobre a questão a ser estudada. Tem o intuito de 
propiciar uma avaliação do assunto estudado sob 
um novo enfoque e chegando a novas conclusões, 
sem, portanto, meramente repetir o que já foi dito 
ou escrito. Dessa forma, esse tipo de estudo é de-
senvolvido com base em material já produzido, 
proveniente, sobretudo, de revistas, livros, pesqui-
sas, monografias e teses (LAKATOS; MARCONI, 
2003). Já o estudo descritivo espera do pesquisa-
dor informações acerca do objeto de estudo. Esse 
tipo de pesquisa tem como finalidade descrever 
fatos e fenômenos de uma realidade específica 
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

O levantamento de artigos científicos, dissertações 
e outros estudos relacionados ao tema “Sepse neo-
natal no prematuro”, com enfoque no diagnóstico e 
tratamento, foi realizado nas bases de dados online 
BIREME e SciELO. Foram incluídos como filtros 
da pesquisa artigos publicados entre o período de 
2005 e 2014, com texto completo disponível, em 
português e espanhol.

Para a seleção dos textos, foram utilizados os 
descritores “Diagnóstico, Infecção, Prematuro, 
Recém-nascido, Sepse e Terapêutica”, sendo, por-
tanto, encontrados 33 artigos e 01 dissertação de 
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mestrado. Do total encontrado, foram utilizados 
20 (Tabela 1), sendo excluídos aqueles que não 
apresentavam em seus conteúdos as informações 
necessárias para o desenvolvimento do estudo e 
por não responderem aos objetivos propostos.

Por fim, a aprovação por um Comitê de Ética em 
Pesquisa não foi necessária por se tratar de uma 
pesquisa bibliográfica.

Quadro 1. Artigos utilizados (continua)

TÍTULO REVISTA ANO DE PUBLICAÇÃO

Análisis de episodios de sepsis en una uni-
dad de cuidados intensivos neonatal. Revista Panamericana de Infectología 2005

Estrategias para el diagnóstico  
de sepsis neonatal tardía. Revista Médica del Uruguay 2005

Factores de riesgo de la sepsis neonatal. Centro Provincial de Higiene,  
Epidemiología y Microbiología 2006

 Estudo dos fatores de risco maternos  
associados à sepse neonatal  

precoce em hospital terciário da  
 Amazônia brasileira.

Revista Brasileira de  
Ginecologia e Obstetrícia 2007

Sepsis Neonatal: actualización 
de los criterios diagnósticos. Revista Médica Electrónica 2008

Valor predictivo de algunos exámenes de 
laboratorio clínico em la infección neonatal 

bacteriana precoz.
Revista Cubana de Pediatría 2009

Etiologia da sepse em uma unidade neonatal 
pública de referência. Revista Paraense de Medicina 2009

Sepse e choque séptico no período neonatal: 
atualização e revisão de conceitos. Revista Brasileira de Terapia Intensiva 2010

Valor predictivo del hemograma  
en la sepsis neonatal. Pediatría (Asunción) 2011

Avaliação do diagnóstico da sepse neonatal: 
uso de parâmetros laboratoriais e clínicos 

como fatores diagnósticos.

Revista da Escola de  
Enfermagem da USP 2011

Tratamento das infecções neonatais bacte-
rianas e fúngicas: fundamentos teóricos para 

uma aplicação prática.

Instituto de Ciências  
Biomédicas Abel Salazar 2011

 Análisis sobre la variabilidad de la  
frecuencia cardíaca: un nuevo enfoque  
en la metodología de la investigación  

clínica de la sepsis neonatal.

Archivos Argentinos de Pediatría 2011

O uso de adjuvante da imunoglobulina en-
dovenosa no tratamento da sepse neonatal: 

uma revisão sistemática com metanálise.
Jornal de Pediatria 2012

Fatores de risco para a mortalidade de 
recém-nascidos de muito baixo peso em 
unidade de terapia intensiva neonatal.

Revista Paulista de Pediatria 2012
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Quadro 1. Artigos utilizados (conclusão)

TÍTULO REVISTA ANO DE PUBLICAÇÃO

Sepse neonatal – Revisão  
sistemática da literatura

Revista de Trabalhos Acadêmicos 2012

Uma revisão atual sobre sepse neonatal Boletim Científico de Pediatria 2012

Aplicação de protocolo proposto  
pela Agência Nacional de Vigilância  
Sanitária para uso de antibióticos em  
recém-nascidos de muito baixo peso.

Jornal de Pediatria 2013

Sepse neonatal precoce e mortalidade em 
uma unidade de terapia intensiva neonatal.

Revista da AMRIGS 2013

Características dos recém-nascidos  
pré-termo com peso inferior a  
1.500 g e sepse neonatal tardia.

Repositório Digital UFRGS 2014

Unificar los criterios de sepsis 
 neonatal tardía: propuesta de un  

algoritmo de vigilancia diagnóstica.

Revista Peruana de Medicina  
Experimental y Salud Publica

2014

Fonte: Elaborado pelas autoras.

3. Resultados e Discussão 
Um dos quadros infecciosos mais frequentes no 
período neonatal é denominado de Sepse (FEIJÓ 
et al., 2012). Considerada uma importante causa de 
morbimortalidade nessa fase da vida, a Sepse Neo-
natal é uma síndrome clínica grave que acomete, 
principalmente, os recém-nascidos pré-termo com 
peso de nascimento inferior a 1.500 g. É caracteri-
zada por sinais de infecção em todo o organismo, 
juntamente com a presença de bactérias no sangue 
no primeiro mês de vida (SILVEIRA, 2012). 

A Sepse Neonatal é classificada em precoce e tar-
dia, de acordo com o momento da sua ocorrência 
(FEIJÓ et al., 2012). Precoce é aquela que surge 
nas primeiras 48 a 72 horas de vida e sepse tardia 
é aquela que ocorre após as primeiras 48 a 72 ho-
ras de vida (SILVEIRA, 2012). Entre 5-50% dos re-
cém-nascidos que desenvolvem sepse precoce têm 
a possibilidade de evoluir para óbito, em contra-
partida com os que desenvolvem sepse tardia (10-

20%), evidenciando a importância do diagnóstico 
e tratamento adequados (PINHEIRO et al., 2007).

As mais importantes fontes de infecção do recém-
-nascido são a mãe e o ambiente do berçário, local 
onde a equipe que manipula o recém-nascido atua 
(FEIJÓ et al., 2012). Durante os primeiros dias de 
vida, a ocorrência de infecções está usualmente 
relacionada a condições pré-natais e do periparto. 
As consequências são multissistêmicas e a evolu-
ção clínica, comumente fulminante. Os microrga-
nismos são de origem materna, sendo os mais en-
contrados: Streptococcus do grupo B e Escherichia 
coli (SILVEIRA, 2012). Entretanto, as infecções 
que ocorrem de forma tardia estão relacionadas a 
condições pós-natais e excesso de manipulação e 
procedimentos na UTI aos quais os recém-nasci-
dos são expostos, como cateteres, equipamentos 
de ventilação mecânica, punções venosas, nutri-
ção parenteral, transmissão horizontal através das 
mãos não higienizadas dos cuidadores e da equipe 
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assistencial. Os principais agentes são os germes 
nosocomiais: bactérias Gram-negativas, Staphylo-
coccus aureus, Staphylococcus coagulase negativa e 
os fungos (SILVEIRA, 2012). 

A sepse fúngica ocorre com mais frequência no 
pré-termo extremo grave, em uso de ventilação 
mecânica, nutrição parenteral de uso prolongado, 
hiperglicemia e após muitos investimentos de es-
quemas de antibioticoterapia. É bastante associada 
à utilização de cateteres venosos (SILVEIRA, 2010).

Os principais fatores perinatais de risco para o de-
senvolvimento de sepse precoce são: a colonização 
materna por Streptococcus do grupo B (GBS) no 
momento do parto; a rotura amniótica antes de ini-
ciar o trabalho de parto; o parto prematuro; febre 
materna e hipertonia uterina inexplicada (sinais de 
corioaminionite); urina colonizada por GBS du-
rante a gestação; baixas concentrações maternas de 
anticorpos específicos contra o GBS; histórico de re-
cém-nascido com doença pelo GBS; perdas fetais ou 
história anterior de aborto (PINHEIRO et al., 2007).

Para Pinheiro (2007), o GBS também é fonte co-
mum de infecção materna, como corioaminionite, 
endometrite e infecção urinária, e, dessa forma, 
relaciona-se diretamente à infecção neonatal por 
via ascendente, a partir da colonização vaginal. 
Nesse caso, o feto, aspirando fluido aminiótico, 
pode ser levado à pneumonia e à sepse (PINHEI-
RO et al., 2007).

O diagnóstico da sepse neonatal deve ser feito pre-
cocemente, pois é possível o recém-nascido evoluir, 
de modo rápido, para choque séptico, coagulação 
intravascular disseminada e óbito (SILVA, 2014). 
Na prática clínica, a suspeita de sepse neonatal, a 
princípio, é baseada nos sinais e sintomas manifes-
tados pelo neonato. Dentre esses achados clínicos, 
são evidentes: a instabilidade térmica; dificuldade 
respiratória; hipotonia e convulsões; irritabilidade 
e letargia; sintomas gastrintestinais; idiopatia; pa-
lidez cutânea e sinais de sangramento (SILVEIRA; 
PROCIANOY, 2012).

Independentemente dos dados colhidos na anam-
nese e do quadro clínico, o diagnóstico se baseia 
em diferentes exames complementares. O hemo-
grama segue sendo o marcador laboratorial mais 
realizado frente à suspeita de sepse neonatal (MES-
QUITA; GODOY; ALVAREZ, 2011). Com base no 
hemograma, é possível aplicar o Escore Hematoló-
gico de Rodwell, que foi desenvolvido no intuito de 
realizar um diagnóstico mais acurado de infecção 
(CECCON, 2008).

Os indicadores utilizados na Escala de Rodweel 
são: número de leucócitos (leucocitose ou leuco-
penia); número de neutrófilos (neutrofilia ou neu-
tropenia); aumento de neutrófilos imaturos; índice 
neutrofílico (>0,2); alterações degenerativas dos 
neutrófilos e plaquetopenia (<150.000 mm3). Esse 
escore dá uma pontuação de 01 ponto para cada 
parâmetro e, se na soma der resultado maior de 
3 pontos, a infecção deve ser considerada (CEC-
CON, 2008).

De acordo com Ceccon (2008), vários estudos têm 
enfatizado o valor da Proteína C Reativa (PCR) 
como indicador de processo infeccioso. A PCR é 
uma betaglobulina sintetizada no fígado após 8 
horas de um estímulo inflamatório. No primeiro e 
segundo dia de vida, seus valores normais são infe-
riores a 10 mgl e inferiores a 5 mgl após essa idade. 

Sugere-se que a dosagem da PCR seja feita no dia 
da suspeita da infecção e após, com intervalo de 
48 a 72 horas, para analisar a evolução do quadro 
séptico. Se no segundo controle houver regressão 
do PCR, significa melhora do quadro e possível 
adequação dos antibióticos. Quando a suspeita de 
infecção for pelo estreptococo do grupo B, reco-
menda-se a dosagem dessa proteína 24 horas após 
a suspeita, pois essa bactéria induz uma elevação 
mais tardia da PCR (CECCON, 2008).

Outros exames complementares são realizados, 
como coleta de líquor, que é utilizado para diag-
nóstico diferencial de meningite (SILVEIRA; 
PROCIANOY 2012 apud GERDES, 2004), a uro-
cultura no diagnóstico de infecção nosocomial, 
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mas não é empregada como rotina de investigação 
da sepse neonatal precoce (WISWELL et al., 1995 
apud SILVEIRA; PROCIANOY, 2012) e cultura 
do aspirado traqueal na obtenção da cultura nos 
recém-nascidos intubados ao nascimento, ou logo 
após, com o objetivo de identificar pneumonia 
congênita (SHERMAN et al., 1980 apud SILVEI-
RA; PROCIANOY, 2012).

A velocidade de hemossedimentação (VHS) tam-
bém é citada nos estudos como marcador diagnós-
tico da sepse neonatal. Contudo, de acordo com 
(GERDES 1991; 2004 apud CECCON, 2008), “é 
um teste diagnóstico pouco sensível e específico. 
Resultados falso-positivos podem ocorrer com 
hemólise e falso-negativos, com coagulação intra-
vascular disseminada”. Os valores normais do VSH 
são inferiores a 10 mm e estão alterados quando 
superiores a esse valor, ocorrendo nas primeiras 
48 a 72 horas de vida do neonato (GERDES, 1991; 
2004 apud CECCON, 2008).

Nos últimos anos, vários autores citaram as in-
terleucinas para diagnóstico da sepse (tardia ou 
precoce). Para CECCON (2008), “as interleucinas 
desempenham um papel importante na resposta 
do hospedeiro frente a processos infecciosos bac-
terianos”. São dosadas através da técnica ELISA, 
que é de fácil execução, e o resultado é obtido de 
2 a 3 horas. Entretanto, há limitação do uso desse 
método em relação a não disponibilidade para a 
prática diária e o elevado valor dos kits disponíveis 
(MESSER et al., 1996 apud SILVEIRA; PROCIA-
NOY, 2012; SILVEIRA; PROCIANOY, 1999).

Ainda para Ceccon (2008), “a Procalcitonina é um 
marcador da fase aguda da inflamação e acredi-
ta-se que tenha uma ação imunomoduladora na 
síndrome da resposta inflamatória sistêmica”. Ela 
é um pró-hormônio da calcitonina produzido na 
tireoide que se eleva nas infecções. Estudos mos-
tram a existência de níveis aumentados em neo-
natos com sepse, contudo, têm valor limitado para 
pesquisa como biomarcador (ALTUNHAN et al., 
2011 apud SILVEIRA; PROCIANOY, 2012).

Vale ressaltar que, atualmente, o padrão “ouro” 
para o diagnóstico de sepse neonatal é a coleta da 
hemocultura (isolamento do patógeno). Entretan-
to, a eficácia desse exame depende do meio de cul-
tura a ser utilizado e do microrganismo, podendo 
ocorrer resultados falso-positivos (por contamina-
ção do sítio de inserção). O local de punção mais 
apropriado é a veia periférica. Apesar de a veia 
umbilical ser mais prática, ela não é recomendada 
devido ao alto índice de contaminação. São retira-
dos 0,5 ml a 1,0 ml de sangue para cada amostra de 
hemocultura. Para evitar resultados divergentes, 
é necessária a coleta em dois sítios diferentes ao 
mesmo tempo, repetindo o teste com 12 a 24 horas 
(medidas não utilizadas em neonato) (SILVEIRA; 
PROCIANOY, 2012).

O início precoce do tratamento é indispensável, 
de modo a garantir o melhor prognóstico do re-
cém-nascido com sepse (ALVES, 2011). Em con-
cordância, o reconhecimento dos patógenos mais 
prováveis é elemento fundamental na escolha cor-
reta do tratamento empírico precoce da sepse neo-
natal, associada ao conhecimento da incidência e 
susceptibilidade dos agentes microbianos (MUL-
LERR-PEBODY B. et al., 2011 apud ALVES, 2011). 

Na sepse neonatal precoce, o tratamento deve ser 
constituído por antimicrobiano ativo contra cocos 
gram-positivos e bacilos gram-negativos (KAUL-
MAN et al., 2004 ; PALAZZI et al., 2006; FANOS 
et al., 1999; MTITIMILA; COOKE, 2004 apud AL-
VES, 2011). O esquema empírico escolhido na te-
rapêutica inicial é ampicilina e gentamicina, consi-
derando os agentes microbianos mais identificados 
na sepse precoce e a sensibilidade destes (SILVEI-
RA; PROCIANOY, 2012). 

Vale destacar que, na sepse neonatal tardia, não há 
dados que comprovem estudos referentes ao me-
lhor esquema antimicrobiano empírico para tera-
pêutica desse tipo de sepse, se de amplo espectro 
ou não. O uso empírico de antibióticos seleciona 
flora microbiana, já antifúngicos em prematuros 
têm sido recomendados, tanto como formas de es-
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quemas profiláticos ou terapêuticos  (SILVEIRA; 
PROCIANOY, 2012). 

É de extrema importância, quando identificado, 
direcionar a antibioticoterapia específica para o 
germe causador. O período do tratamento vai 
variar de acordo com a resposta inicial ao anti-
microbiano. Recomendam-se 10 a 14 dias de tra-
tamento, com melhora clínica (SILVEIRA; PRO-
CIANOY, 2012).

4. Conclusão 
A sepse ainda é responsável por um alto índice 
de morbimortalidade no período neonatal. Isso 
significa que muitas crianças poderiam ser sal-
vas se houvesse mais investimento na identifi-

cação e no tratamento adequado desses quadros 
infecciosos.

Existem diversas maneiras de se avaliar e prevenir 
o quadro séptico neonatal. As manifestações clí-
nicas dos recém-nascidos, isoladamente, não são 
suficientes para comprovar esse quadro, porém, 
reconhecer essas manifestações precocemente, 
bem como identificar o microrganismo causador 
da infecção rapidamente são medidas que levam a 
um tratamento direcionado e criterioso.

Atitudes simples como a utilização de técnicas as-
sépticas corretas, um olhar integrado da equipe, 
juntamente com uma tomada de decisões correta 
e antecipada por parte dos profissionais, podem 
diminuir consideravelmente o índice de morbi-
mortalidade por sepse neonatal.

NEONATAL SEPSIS IN PRE TERM: DIAGNOSIS AND THERAPY

Abstract

A literature review of scientific articles on neonatal sepsis in premature focusing on diagnosis and 
therapy, published between the period 2005 to 2014 in the online database BIREME and SciELO 
was carried out. This study aims to describe the ways of diagnostic and therapeutic modalities 
used in neonatal sepsis in the preterm. The authors note that neonatal sepsis in premature is the 
leading cause of neonatal morbidity and mortality, especially in newborn preterm (<37 weeks) 
due to the immaturity of the immune system. Neonatal sepsis is subdivided into early, when it 
affects up to 72 hours of life and is related to maternal factors; and late, symptoms usually appear 
after 72 hours of life and is closely linked to hospital infections. Therefore it is extremely impor-
tant to diagnose early, and to adopt the appropriate treatment for each case, thus avoiding an 
increase in morbidity and mortality rates in this age group.
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