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O manuseio cl ínico da sepse neonatal é u m grande desafio. 

A imaturidade do sistema imunológico no recém-nato ( R N ) , a diversidade 

e a pouca especificidade das características clínicas apresentadas em casos 

infecciosos são fatores que dificultam u m diagnóstico de certeza. Essa 

dificuldade é aumentada ainda por não existirem exames laboratoriais com 

sensibilidade e valor predit ivo negat ivo ( V P N ) suficientemente altos. 

Anualmente, mais de 600 mil RNs com suspeita de sepse são submetidos 

a pesquisas laboratoriais nos EUA. O tratamento é aplicado entre 130 mil 

e 400 mil RNs e, mesmo com esse alto índice, ainda ocorrem casos não 

diagnosticados (Escobar, 1999). 

O diagnóstico precoce e o tratamento específico imediato podem 

diminuir de forma significativa as taxas de morbi-mortalidade, que variam 

de acordo com o tipo de microorganismo envolvido, com o estado de 

imunocompetência e com a presença de complicações associadas. Os sinais 

clínicos podem ser mínimos ou inespecíficos. Mesmo RNs assintomáticos 

- mas com fatores de risco para o desenvolvimento de infecção - acabam, 

na prática, recebendo tratamento antimicrobiano empírico. O uso excessivo 

de antibióticos gera - além dos inconvenientes da exposição aos efeitos 

colaterais do uso de antimicrobianos - maior risco de seleção de flora 

bacteriana multirresistente, maior tempo de internação (e conseqüentemente 

maiores custos hospitalares), maior número de procedimentos invasivos, 

além de trazer u m nível considerável de estresse aos familiares. 



RNs clinicamente bem e com exames laboratoriais normais podem 

subitamente piorar e mor re r de choque séptico mui tas vezes sem 

oportunidade de atuação médica. Nesses casos, sentimentos de culpa 

aparecem e tem-se a impressão de que se o tratamento tivesse sido 

ministrado precocemente, a evolução teria sido diferente. Lidar com 

incertezas continua sendo a síntese da experiência clínica da sepse no RN. 

A vivência clínica e a abordagem individualizada, associadas aos 

métodos epidemiológicos, constituem, atualmente, a melhor forma de 

otimizar o diagnóstico e conduzir o tratamento da sepse neonatal. 

CONCEITOS 
A sepse é uma s índrome clínica caracterizada por múlt iplas 

manifestações sistêmicas decorrentes da invasão e multiplicação bacteriana 

na corrente sangüínea. Contrastando com a descrição clínica no adulto, a 

sepse do RN é de choque frio, caracterizado por palidez, hipotermia, 

moteamento da pele, vasoconstricção periférica, oligúria e evidência de 

isquemia orgânica (Meadow & Rudinsky, 1995). As fases evolutivas da 

sepse são: 

• Bacteremia - m u l t i p l i c a ç ã o bac ter iana no sangue , po r v e z e s 

assintomática, confirmada pela hemocultura; 

• Sepse - bacteremia e sinais clínicos de resposta inflamatória sistêmica 

caracterizados por taquicardia, taquipnéia, febre ou hipotermia; 

• Síndrome séptica - sepse acompanhada de sinais de má perfusão 

sangüínea sistêmica, caracterizada por alterações no estado mental, 

oligúria, elevação no lactato sérico e hipoxemia; 

• Choque séptico - síndrome séptica associada à hipotensão arterial. 

Pode ser passível de reversão ou não, sendo então chamado de choque 

séptico refratário; 

• Falência de múltiplos órgãos - sepse associada a uma ou mais das 

seguintes alterações: coagulação intravascular disseminada ( C I V D ) , 

síndrome de angústia respiratória do adulto (SARA), insuficiência renal 

aguda, disfunção hepato-biliar e disfunção do sistema nervoso central. 



A percepção clínica da sepse no RN se dá geralmente a partir da fase 

de síndrome séptica, ou seja, a partir da fase pré-choque, que pode não ser 

reversível. A conferência realizada pelo Amer ican College of Chest 

Physicians (ACCP) e pela Society of Critical Care Medicine (SCCM) em agosto 

de 1991 (Martinot, 1997) teve por objetivo sistematizar as definições 

utilizadas para a sepse, e determinou que: 

• os termos 'septicemia', 'síndrome séptica' e 'choque refratário' deveriam 

ser abolidos; 

• a sepse deveria ser diagnosticada a partir de confirmação laboratorial; 

• os pacientes com quadro clínico sugestivo de sepse deveriam ser 

categorizados em três grupos: 'sepse comprovada', 'sepse provável' e 'sepse 

ausente'; 

• para pacientes menores de 12 meses sem confirmação laboratorial 

(hemocultura positiva), incluindo RNs, o critério clínico sugerido seria a 

constatação da presença de um dos seguintes sinais sem outras causas 

reconhecíveis: febre (Tax > 38 °C), hipotermia (Tax < 36 °C), apnéia e/ou 

bradicardia, além do não reconhecimento de infecção em outros sítios, 

concomitante ao uso de antibióticos apropriados para sepse. 

Além dos itens abordados na referida conferência, a definição de 

falência de múlt iplos órgãos nos RNs continua sendo controversa. 

Wilkinson, em trabalho publicado em 1987, discute critérios para a 

definição desse conceito em RNs e pacientes pediátricos, todavia exclui os 

que estão abaixo de 2.000 g e/ou de 36 semanas de idade gestacional. 

Em relação a seu tempo de aparecimento, a sepse neonatal pode 

ser dividida (Kaftan & Kinney, 1998; Polin & Saiman, 2003; Stoll et al., 

2002) em: 

• Sepse de início mu i to precoce - iniciada em até 24 h depois do 

nascimento, geralmente fulminante, multissistêmica e com predomínio 

de sofrimento respiratório. Os germes envolvidos podem ser relacionados 

aos germes do trato urogenital materno; 

• Sepse de início precoce - iniciada de 24 h até 72 h depois do 

nascimento, geralmente associada às complicações obstétricas maternas 

e à prematuridade; 



• Sepse de início tardio - iniciada a partir do terceiro dia de vida, 

causada por germes não oriundos da mãe, produzida por agentes de origem 

hospi ta la r ou comuni t á r i a e f reqüentemente acompanhada de 

acometimento do sistema nervoso central (meningite). 

Atualmente, há discussões em relação a esses conceitos de tempo de 

aparecimento. Alguns autores, por exemplo, consideram 'sepse precoce' 

aquela iniciada em até sete dias depois do nascimento, desde que os germes 

selecionados possam ser considerados como de origem materna (Tumbaga 

& Philip, 2003). 

E P I D E M I O L O G I A 

Os principais fatores de risco relacionados à sepse precoce são: 

• parto prematuro; 

• ruptura prolongada de membranas ovulares ( > 18 h) ; 

• ruptura prematura de membranas ovulares; 

• corioamnionite; 

• bacteriúria; 

• colonização por Streptococcus do grupo Β (SGB); 

• baixa idade materna ( < 20 anos); 

• RN prévio com infecção por SGB. 

A colonização materna por Streptococcus do grupo Β é considerada o 

principal fator de risco para sepse precoce. De cada 1.000 parturientes 

com o canal vaginal colonizado por SGB, aproximadamente 500 RNs são 

colonizados. De cinco a dez dos RNs colonizados (1 a 2%) vão desenvolver 

doença invasiva. Destes, de dois a quatro (25 a 40%) desenvolvem sepse, 

dois (35%) desenvolvem pneumonia e somente um (10 a 5%) desenvolve 

meningite (Tumbaga & Philip, 2003). 

O risco de infecção aumenta em seis vezes quando há associação de 

colonização materna com a ruptura de membranas ovulares por tempo maior 

que 18 h; aumenta em quatro vezes quando há associação da colonização 

com a febre materna, e em sete vezes quando há associação da colonização 

materna com a prematuridade (Gerdes, 1991; Parks et al., 2000). 



Nos EUA houve uma importante redução da sepse precoce por 

Streptococcus do grupo Β em conseqüência do uso de antimicrobianos nas 

gestantes colonização vaginal comprovada, independente de sinais clínicos 

infecciosos. 

A incidência da sepse neonatal tardia ou nosocomial é cem vezes 

maior que a da sepse precoce, em decorrência, principalmente, da maior 

sobrevida de RNs de muito baixo peso, que geralmente necessitam de maior 

tempo de hospitalização, possuem barreiras físicas menos eficientes contra 

infecção e maior imaturidade do sistema imunológico (Stoll et al., 1996; 

Donowitz , 1989). A l é m disso, o uso prolongado de cateteres profundos, de 

nutrição parenteral, de ventilação mecânica, de antibioticoterapia prévia, 

de monitorização invasiva, de uso de bloqueadores de receptores H 2 e a 

demora no início da dieta enteral contribuem efetivamente para esse alto 

índice (Beck-Sague et al., 1994; Greenough, 1996; Polin & Saiman, 2003; 

Stoll et al., 2002) . A taxa de sepse nosocomial aumenta de maneira 

inversamente proporcional ao peso de nascimento e à idade gestacional 

(Stoll et al., 2002) . 

O principal ge rme relacionado à sepse tardia atualmente é o 

Staphylococcus coagulase negativo (SCN), responsável por 40% dos casos. 

Não é fácil determinar a incidência precisa dessa sepse devido à dificuldade 

em diferenciar 'hemocultura positiva por contaminação de bacteremia' e 

'infecção verdadeira'. São germes que geralmente colonizam a pele e 

contaminam a superfície externa dos cateteres gerando infecção de 

disseminação hematogênica (Polin & Saiman, 2003) . 

Outros germes prevalentes na sepse nosocomial são o Staphylococcus 

aureus (7 a 9% dos casos), o Enterococcus (6%), os germes gram-negativos 

(Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp, Enterobacter sp) e os fungos, 

principalmente a Candida albicans e a Candida parapsilosis. Agentes virais 

também podem estar relacionados às infecções nosocomials, geralmente 

em paralelo com os surtos comunitários. A taxa de mortalidade total 

relacionada à sepse tardia é de 17%, sendo maior quando causada por 

germes gram negativos (36%) e fungos (32%), e menor quando causada 

pelo SCN (Stoll et al., 2002). 



A incidência de meningite associada à sepse neonatal também deve 

ser considerada. Embora decrescente nos últimos anos, apresenta ainda 

hoje a relação de até um caso de meningite para cada 20 casos de sepse 

neonatal . A morta l idade relacionada var ia de 3 a 13% em países 

desenvolvidos - decorrentes principalmente de Streptococcus do grupo B, 

Escherichia coli e Listeria monocytogenes - e de 30 a 40% em países em 

desenvolvimento, decorrentes essencialmente de germes gram-negativos, 

principalmente a Klebsiella sp e a Serratia marcescens (Philip, 2003) . 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
Achados clínicos inespecíficos como recusa alimentar, hipoatividade, 

irritabilidade ou simplesmente a impressão de que o RN não está bem 

podem ser interpretados como suspeita de infecção. 

Quadros clínicos mais evidentes como dificuldade respiratória, 

apnéia, letargia, desequilíbrio no controle térmico corporal, icterícia sem 

causa definida, vômitos, diarréia, petéquias, abscessos e escleredema geram 

um grau de desconfiança mais pronunciado na suspeita de infecção. 

Tentando sistematizar o diagnóstico clínico de sepse neonatal, 

alguns autores estabeleceram critérios considerando ou a presença de u m 

ou mais sinais de pelo menos três categorias clínicas e/ou sinais de duas 

dessas categorias em conjunto com um ou mais fatores de risco materno 

(Panero et al., 1997; Messer et al., 1996). Essas categorias e esses fatores 

podem ser observados nos quadros 1 e 2. 

Alguns autores tentam ainda apreciar simultaneamente sinais 

clínicos e dados laboratoriais, visando a melhorar o diagnóstico. Tõllner 

(1982) validou o uso de u m escore que leva em conta dados clínicos, 

parâmetros hematológicos e metabólicos. 



Quadro 1 - Categorias clínicas para o diagnóstico de sepse neonatal 

INSTABILIDADE TÉRMICA - hipotermia (Tax< 36 °C) ou hipertermia 
(Tax> 37.5 °C) por duas vezes em 24 h. 

QUADRO RESPIRATÓRIO - apnéias repetidas (> 2 em 24 h), bradipnéia 
(Fr< 30), taquipnéia (FR> 60), retrações esternais e subcostais, batimento 
de asa de nariz, cianose, aumento da necessidade oxigênio e dos parâmetros 
do respirador em RN previamente estável. 

QUADRO NEUROLÓGICO - hipotonia, convulsões. 

QUADRO COMPORTAMENTAL - irritabilidade, letargia. 

QUADRO GASTROINTESTINAL - distensão abdominal, vômitos, resíduo 
gástrico, recusa da sucção em RNs que sugavam previamente sem 
problemas; icterícia sem causa definida e com predomínio da fração 
direta da bilirrubina. 

QUADRO CARDIOVASCULAR - palidez cutânea, pele fria e sudoreica, 
hipotensão (PA< 30 mmHg ou necessidade de uso de aminas para mantê-la 
acima deste nível), tempo de enchimento capilar lentificado ( > 2 seg). 

SINAIS DE SANGRAMENTO - quadro sugestivo de coagulação intravascular 
disseminada. 

AVALIAÇÃO SUBJETIVA - RN parece não estar bem. 

Fonte: Panero et al. (1997); Messer et al. (1996) 

Quadro 2 - Fatores de risco maternos relacionados à sepse neonatal 

Fonte: Panero et al. (1997); Messer et al. (1996) 



D I A G N Ó S T I C O LABORATORIAL 

CULTURAS 

Os testes laboratoriais disponíveis na maioria das vezes não são 

conclusivos, deixando dúvidas na prescrição da antibioticoterapia e 

acarretando tratamento desnecessário em um grande número de RNs. O 

isolamento de germes em fluidos orgânicos normalmente estéreis é 

considerado o teste laboratorial mais apropriado para o diagnóstico de certeza 

da sepse neonatal, sendo o da 'cultura de sangue' o de maior interesse na 

prática clínica. Sua praticidade, entretanto, é discutível, posto que seu 

resultado requer dias, e não horas: 88% das hemoculturas positivam em até 

48 horas da incubação e 98%, em até 72 horas (Garcia-Pratis et al., 2003). 

A sensibilidade da hemocultura também é baixa, gerando pouca 

confiança quando o resultado é negativo (Gerdes, 1991). Hammerschlag 

( 1 9 7 7 ) aponta que , para cada R N c o m h e m o c u l t u r a p o s i t i v a , 

aproximadamente 30 sem confirmação laboratorial são tratados com 

antibióticos. Por outro lado, a possibilidade de falsos positivos também 

deve ser apreciada, levando-se em conta o tempo necessário para a 

positivação da hemocultura, a presença de mais de uma hemocultura 

positiva coletada em sítios diferentes e com o mesmo germe (geralmente 

não realizado em RNs), a presença de germes sabidamente mais comuns 

como contaminantes e, principalmente, a apresentação clínica do paciente. 

Outros fatores significantes para uma boa valorização dos resultados das 

amostras são o volume de sangue coletado e a técnica correta de anti-

sepsia no local da coleta (Smith-Elekes & Weinstein, 1993). 

A cultura de liquor é imprescindível nos RNs com diagnóstico provável 

de sepse (apresentação clínica sugestiva e /ou exames laboratoriais 

alterados), sendo positiva em 15% dos casos, mesmo apresentando 

hemocultura negativa (Visser & Hall, 1980). Deve-se eliminar a punção 

lombar da avaliação de RNs com suspeita de sepse exclusivamente no caso 

de fatores de risco materno e/ou com estresse respiratório do RN e nenhum 

outro fator de risco (Johnson et al., 1997). Se o paciente tem hemocultura 

positiva ou desenvolve sinal clínico adicional de sepse, a avaliação do liquor 

se torna obrigatória e imediata (Kaftan & Kinney, 1998; Philip, 2003). 



A cultura de urina por punção suprapúbica é útil para o diagnóstico 

de infecção nosocomial no RN, mas não tem poder diagnóstico nas primeiras 

72 horas de vida (Visser & Hall, 1979). 

A cultura de aspirados traqueais é útil quando realizada em até 12 

horas do nascimento (Gerdes, 1991). 

As culturas de superfície devem ser evitadas por apresentarem poder 

diagnóstico pequeno uma vez que o índice de colonização neonatal é elevado, 

não justificando, portanto, o custo-benefício desses testes (Zuerlein, Butler 

& Yeager, 1990). 

PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS 

Desde a década de 80 há publicações sobre limites de variabilidade 

normais para leucócitos em sangue de RNs (Xanthou, 1970; Gregory & 

Hey, 1972; Akenzua et al. 1974; Zipursky et a l , 1979; Boyle et al., 1978; 

Christensen & Rothsteing, 1979; Manroe et al., 1979; Lloyd & Oto, 1982; 

Mouzinho et al., 1994). Ainda hoje, entretanto, não há consenso de que 

tais limites sirvam para diferenciar RNs infectados dos não-infectados, 

apesar do uso desses parâmetros são rotineiros para esse fim. A tentativa 

de correlacionar a contagem de leucócitos (leucocitose ou leucopenia), a 

contagem de neutrófilos (neutrofilia ou neutropenia), o desvio para esquerda 

(96 de neutrófilos jovens > 10%) e a relação neutrófilos imaturos / neutrófilos 

totais ( > 0,2) com a presença de infecção esbarra em várias considerações 

técnico-laboratoriais e fisiológicas (Papoff, 2000). 

A associação de neutropenia e sepse, por exemplo, pode indicar a 

diminuição dos estoques medulares de neutrófilos, e está geralmente 

associada à maior mortalidade, principalmente em RNs de muito baixo 

peso (Funke et al., 2000; Cristensen et al., 1982; Manroe et al., 1977; 

Payne et al., 1988). Contudo, Baley et al. (1988) revisou as causas da 

neutropenia em RNs e não a associou à infecção em metade dos casos 

estudados. A s principais causas de neutropenia no período neonatal são 

hipertensão materna, síndrome do desconforto respiratório, asfixia e 

infecção por HIV. 



A presença de neutrofilia pode ser encarada como uma resposta da 

medula óssea ao estímulo infeccioso, aumentando, inclusive, o número de 

células jovens lançadas na circulação (desvio para a esquerda). Vários 

autores descrevem que esse dado possui boa especificidade, porém baixa 

sensibilidade (Engle & Rosenfeld, 1984; Gerdes & Polin, 1987). A relação 

neutrófilos imaturos / neutrófilos totais ( N i / N t ) possui baixa sensibilidade 

e baixa especificidade. Valores normais ( < 0,2) podem ser encontrados em 

mais de um terço de RNs infectados (Da Silva & Hammerberg, 1994; Manroe 

et al., 1977; Philip & Hewitt , 1980). 

A presença de granulações tóxicas e vacuolização dos neutrófilos 

pode ser u m importante sinal de infecção, mas alguns fatores interferem 

nessas avaliações, como o anticoagulante utilizado e o intervalo de tempo 

entre a coleta e a realização do exame (Papoff, 2000). 

O estudo da contagem diferencial de leucócitos - principalmente 

dos linfócitos, monócitos e eosinófilos - tem valor bem limitado no 

diagnóstico de infecção no período neonatal, sendo mais específico para as 

infecções congênitas, como sífilis e listeriose (Weinberg et al., 1985). 

A presença de plaquetopenia (contagem de plaquetas menor ou igual 

a 100 .000 /mm 3 ) não é u m dado sensível ou específico para a sepse no RN, 

pois aparece tardiamente em infecções bacterianas graves em conseqüência 

da ação das bactérias e/ou suas endotoxinas, da lesão no endotélio vascular 

e por mecanismos imunológicos (Engle & Rosenfeld, 1984; Papoff, 2000). 

Atualmente, grande interesse v e m sendo direcionado à correlação da sepse 

com a qualidade - volume e formato - das plaquetas (Castle et al., 1986). 

P R O T E Í N A C - R E A T I V A ( P C - R ) 

O aumento da PC-r em RNs tem sido documentado em várias 

condições clínicas não infecciosas, tais c o m o aspiração de mecônio, 

síndrome do estresse respiratório, asfixia perinatal, hemorragia craniana e 

ruptura prematura de membranas ovulares. Contudo, valores acima de 

10 m g / l sugerem fortemente sepse neonatal, especialmente quando estes 

não diminuem em dosagens posteriores (Meeterem et al., 1992). Uma única 



dosagem normal não pode descartar o diagnóstico infeccioso, porque a Pc-r, 

após u m estímulo infeccioso, aumenta em até 48 horas, podendo, portanto, 

estar negativa no inicio da infecção. (Powel & Marcy, 1995). 

Nos primeiros três dias de vida há u m aumento não específico dessa 

proteína no sangue do RNs, provavelmente relacionado ao estresse do 

trabalho de parto. Por isso, os valores de refe-=rência sugeridos levam em 

conta o tempo de vida, sendo de 16 m g / l nos primeiros dois dias de vida e 

de 10mg/ l após esse período (Papoff, 2000). As variações que ocorrem no 

transcorrer da doença sugerem que dosagens seriadas sejam realizadas 

para acompanhar a eficácia do tratamento (Forest et al., 1986; Ainbender, 

Cabatu & Guzman, 1982; N G et al., 1997; Pourcyrous et al., 1993; Philip, 

2003; EHL et al., 1997). Alguns autores indicam a suspensão do tratamento 

antimicrobiano imediatamente após os valores de PC-r ( < 10 m g / l ) voltarem 

ao normal (Bomela et al., 2000; Philip & Mills, 2000; Philip, 2003). 

V E L O C I D A D E D E H E M O S S E D I M E N T A Ç Ã O 

Há consenso em afirmar que a sensibilidade e o V P N deste teste são 

ruins para o diagnóstico precoce da sepse neonatal, uma vez que seus 

valores são muito influenciados por outras patologias neonatais, que podem 

mimet izar quadros infecciosos tais c o m o coagulação intravascular 

disseminada, síndrome do desconforto respiratório do RN, síndrome de 

aspiração meconial, asfixia e principalmente hemólise (Papoff, 2000) . 

P R O C A L C I T O N I N A 

Nos últimos anos, a procalcitonina v e m sendo considerada u m 

marcador infeccioso promissor, principalmente por suas características 

conclusivas na diferenciação entre infecção e inflamação, e entre infecção 

viral e infecção bacteriana. Sua alta sensibilidade, especificidade e meia-

vida mais longa podem vir a torná-lo um excelente marcador. Ainda não 

há, contudo, definição precisa de seu real valor na prática neonatal (Gendrel 

& Bohuon, 2000). 



I N T E R L E U C I N A S 

Há u m grande número de interleucinas descritas e muitas delas têm 

sido consideradas importantes no entendimento das fisiopatologias 

perinatais. N o diagnóstico de sepse neonatal são relevantes o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-a ) e as interleucinas IL-1 , IL-6, e IL-8 (Hageman & 

Caplan, 1995). Os resultados encontrados nos trabalhos publicados até o 

momento são muito conflitantes e não está clara a real importância desses 

marcadores (Atici, Satar & Alparslan, 1996; DeBontetal . , 1993; Doellner 

et al., 1998; Franz et al., 1999; Jokic et al., 2000; Kallman et al.; 1999; 

Kashlan et al., 2000; Miller et al., 1990; Silveira & Procianoy, 1999; 

Smulian et al., 1999). 

Discute-se atualmente a associação da dosagem das interleucinas e 

da PC-r, buscando aumentar a sensibilidade e a especificidade no diagnóstico 

da sepse, já que, como a maioria das interleucinas possui meia-vida muito 

curta, a associação de u m marcador com meia-vida mais prolongada 

beneficiaria em muito o poder diagnóstico desta associação (Mehr & Doyle, 

2000; N G et al., 1997; Silveira & Procianoy, 1999). 

O U T R O S M A R C A D O R E S 

Vários outros marcadores protéicos v ê m sendo investigados pela 

possibilidade de uso no diagnóstico precoce de sepse neonatal, tais como o 

Orosomucóide, a Haptoglobina alfa-2, a Fibronectina, os marcadores de 

atividade leucocitária, a L-selectina e as Proteínas do Sistema Complemento. 

Esses estudos, entretanto, ainda são insuficientes para encorajar a utilização 

rotineira na prática neonatal. 

R E A Ç Ã O D A C A D E I A D E P O L I M E R A S E ( P C R ) 

Uma grande promessa para o diagnóstico da sepse neonatal é o uso 

da reação da cadeia de polimerase (PCR), pois poderá reduzir o tempo e o 

custo envolvidos. Laforgia (1997) encontrou 100% de sensibilidade nesse 

exame quando testado em uma amostra de 33 RNs, sendo quatro deles 

com hemocultura positiva. 



T R A T A M E N T O 

O tratamento específico para sepse é o uso de u m antimicrobiano. 

A escolha daquele que vai ser utilizado deve ser baseada na sensibilidade 

do germe que está causando o quadro séptico. Como a lentidão do resultado 

das culturas se contrapõe à rápida evolução clínica da sepse - que pode ser 

fulminante - a escolha do antimicrobiano se torna empírica, baseada na 

sensibilidade esperada para os germes mais freqüentes em cada faixa 

cronológica de apresentação do quadro. A dose dos antimicrobianos deve 

ser ajustada de acordo com a faixa etária e com a idade gestacional corrigida 

do RN a ser tratado, levando-se em conta a farmacocinética e a imaturidade 

dos sistemas de metabolização e excreção de drogas, principalmente nos 

RNs prematuros (Reiter, 2002). 

Em casos de sepse precoce, há consenso no uso de Ampicil ina 

associado a u m aminoglicosídio, pois os SGB e os demais germes comuns 

neste período respondem bem a esse esquema de amplo espectro. É 

importante lembrar que apesar de os aminoglicosídeos não ultrapassarem 

bem a barreira hemato-encefálica, isso ocorre com facilidade em casos de 

inflamação nas meninges (Tumbaga & Philip, 2003) . Processo idêntico 

ocorre com a Vancomicina. 

Em casos de sepse tardia, deve-se levar em conta os germes prevalentes 

e suas sensibilidades. Atualmente, nos EUA, pela grande prevalência de SCN 

resistentes - principalmente em RNs de muito baixo peso em uso de cateteres 

profundos - , a utilização de maneira empírica da Vancomicina é cada vez 

mais freqüente, estimulando a criação de normas básicas para controlar o 

seu uso e evitar a seleção de mais germes resistentes. Essas normas tentam 

melhorar a diferenciação entre infecções verdadeiras e hemoculturas 

contaminadas e levam em conta o número de hemoculturas coletadas, o 

tempo para o crescimento dos germes e a dosagem de PC-r (Rubim et al., 

2002). Apesar de o uso profilático de Vancomicina para a diminuição de 

contaminação de cateteres por SCN ter se mostrado eficaz na redução da 

quantidade de sepse nosocomial, o risco de seleção de germes resistentes, 

entretanto, ainda não permite seu uso freqüente (Philip, 2003). 



O uso da Oxacilina como opção terapêutica na sepse tardia deve ser 

priorizado em relação à Vancomicina, principalmente em unidades onde 

não há a prevalência de Staphilococcus resistentes à Meticilina (MRSA) . É 

importante levar em conta o surgimento cada vez maior de germes resistentes 

nas UTIs neonatais, estando entre eles os Enterococcus, que além de resistência 

à Ampicilina passam a apresentar também cepas resistentes à Vancomicina. 

A inclusão de uma cefalosporina de terceira geração ao tratamento, 

cujo espectro de ação atinge germes como a Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella 

sp e Enterobacter sp, está atualmente em grande discussão devido à 

possibilidade de seleção de germes multi-resistentes, entre eles os chamados 

ESBL (produtores de beta-lactamase de espectro ampliado). Entretanto, ainda 

não há consenso na indicação de outro antimicrobiano para esse fim e a 

cefalosporina de terceira geração continua a ser a escolha. 

O uso de carbapênicos (Imipenen e Meropenen) - mais especificamente 

para a Pseudomonas aeroginosa - deve ser indicado com cuidado, devido à 

grande possibilidade de indução à resistência (Philip, 2003). Fora do período 

neonatal, o uso de cefalosporinas de 4 a geração, principalmente o Cefepime, 

tem sido estimulado (Grassi & Grassi, 1993; Jones & Varnam, 2002; Toltzis 

et al., 2003). 

É importante atentar para a possibilidade de infecção fúngica 

principalmente em RNs prematuros de muito baixo peso com o uso de 

cateter venoso, de bloqueador H 2 , de antibioticoterapia prévia, de nutrição 

parenteral prolongada, de ventilação mecânica, quando apresentarem tempo 

p r o l o n g a d o de in te rnação e c o l o n i z a ç ã o no t ra to r e sp i ra tó r io e 

gastrointestinal por Cândida sp. O tratamento habitual com antifúngicos 

inclui o uso de anfotericina Β (Kicklighter, 2002). U m trabalho recente 

sugere o uso de fluconazol profilático para reduzir a colonização e a infecção 

fúngicas, mas a possibilidade do aparecimento de cepas de Cândida sp 

resistentes é u m fato (Kaufman et al., 2001). 

A duração do tratamento antimicrobiano depende da evolução clínica, 

do tipo de germe isolado e da presença ou não de meningite associada. O 

uso da dosagem seriada de PC-r e a suspensão da antibioticoterapia logo 

que seus níveis retornam ao normal v ê m sendo recomendados por alguns 



autores (Bomela et al., 2000; Philip & Mills, 2000) . Para casos com 

hemocultura positiva, há a sugestão empírica de tratamento entre 10 e 14 

dias. Em casos de meningite, recomenda-se tratamento entre 14 e 21 dias, 

sem a necessidade de uma segunda avaliação liqüórica. Em revisão recente, 

entretanto, recomenda-se o uso da PC-r para acompanhamento terapêutico 

das meningites neonatais, sendo indicada a interrupção do tratamento três 

dias após a normalização dos seus níveis séricos (Tumbada & Philip, 2003). 

O uso parenteral de Imunoglobulina para prevenção da sepse neonatal 

foi considerado de pouco benefício em metanálise realizada por Jenson & 

Pollock (1997). Seu uso terapêutico, porém, proporcionou aumento da 

sobrevida, sem entretanto alterar a morbidade relacionada a essa patologia. 

A metanálise realizada por Ohlsso & Lacy (2001) também demonstrou 

redução na incidência de sepse sem alterar a mortalidade, não sendo, 

portanto, recomendado uso rotineiro, principalmente em função de seu 

alto custo. 

O uso de fatores estimuladores de colônias de granulócitos e de 

macrófagos permanece controverso, sendo necessários mais estudos para 

seu uso rotineiro na prática neonatal (Cairo et al., 1999; Carr et al., 1999). 

O tratamento de suporte é tão importante quanto a prescrição 

imediata de antimicrobianos. Sem o tratamento eficaz do choque séptico, 

com a utilização adequada da terapia hídrica, dos expansores e das aminas 

vasoativas (Leflore & Engle, 2002), do suporte ventilatório, do equilíbrio 

hidroeletrolítico e metabólico, além do controle da coagulação sangüínea 

(Nuss & Johnson, 2000), não há antimicrobiano que resolva. 

M E D I D A S PREVENTIVAS 

MEDIDAS GERAIS 

Mais importante que tratar a sepse neonatal é prevenir seu 

aparecimento, o que requer uma abordagem multifatorial de causas. Em 

primeiro lugar, deve-se investir na erradicação do principal fator de risco a 

ela relacionada: a prematuridade (Guinn & Gibbs, 2002). 



Há, entretanto, medidas simples, eficientes e eficazes como, por exemplo: 

• evitar superpopulação em UTIs neonatais, respeitando principalmente 

uma boa relação entre a quantidade de profissionais da saúde e a 

quantidade de doentes (Tucker, 2002); 

• treinar e formar equipes multidisciplinares por meio de equipe de controle 

de infecção hospitalar atuante; 

• diminuir a quebra de barreira da pele, evitando o número excessivo de 

punções venosas e de punções de calcanhar; 

• esterilizar freqüentemente materiais que possam ter contato com os RNs, 

como máscaras, ambús, laringoscópios e tc ; 

• diminuir a manipulação de cateteres venosos, observando cuidados de 

assepsia e anti-sepsia (precauções de barreira máxima) , limitação da 

abertura dos circuitos e flushs de heparina; 

• diminuir o tempo de ventilação mecânica, incentivando uso de esteróides 

antenatal, surfactante, métodos vent i la tór ios pouco agress ivos , 

hipercapnia permissiva e ventilação não-invasiva (CPAP nasal); 

• diminuir o uso de drogas que aumentam o risco de sepse nosocomial 

(bloqueadores H 2 e Dexametasona, por exemplo); 

• iniciar precocemente a alimentação enteral, usando preferencialmente 

leite humano, com manutenção e manipulação de estoques adequados e 

diminuição do tempo de uso de nutrição parenteral. 

LAVAGEM Ε DEGERMAÇÃO DAS MÃOS 

A adesão dos profissionais da saúde aos cuidados de lavagem e 

degermação das mãos é o fator mais relevante no combate à sepse neonatal. 

A lavagem e a degermação das mãos são eficientes na prevenção de sepse 

nosocomial (Philip, 2003). O uso de água e sabão diminui a flora bacteriana 

transitória, mas ainda permite que colônias de bactérias sejam carreadas 

aos pacientes. A técnica correta de lavagem de mãos (associada à retirada 

de anéis, pulseiras e relógios) diminui muito o risco (Larson, 1999). 

O uso de degermante à base de álcool (álcool-gel) antes e depois de 

cada contato com o paciente é bastante eficaz para reduzir a dispersão de 



bactérias, fungos e vírus. Por outro lado, reduz a eficiência dos sabões 

contendo chlorhexidine (Harbarth, Pittet & Grady, 2002). 

ANTI-SEPSIA 

A s normas básicas da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas 

não recomendam a anti-sepsia da pele de RNs, entretanto sabe-se que o 

uso de técnicas corretas de assepsia e anti-sepsia na inserção de cateteres 

e punções venosas é essencial. Há grande discussão entre a escolha do 

melhor anti-séptico - solução de povidine iodado 10% ou solução com 

chlorhexidine - , com alguns trabalhos sugerindo melhor anti-sepsia gerada 

pelo chlorhexidine, principalmente em relação à diminuição de colonização 

dos cateteres. Em contrapartida, há vários relatos de dermatite causada 

pelo uso desta solução (Garland, Alex & Mueller, 2001). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O dever do neonatologista é oferecer o tratamento adequado às 

patologias próprias do RN. Evitar conseqüências iatrogênicas decorrentes 

da exposição desnecessária a alguns tratamentos é parte integrante deste 

dever. 

O uso de antimicrobianos empiricamente em casos de suspeita de 

sepse neonatal é uma indicação correta, mas o profissional deve ficar atento 

às várias formas de confirmação desse diagnóstico e do uso criterioso dos 

tratamentos oferecidos, evitando, com isso, seleção de germes resistentes, 

aumento nos custos hospitalares e estresse no RN e em seus familiares. 

O entendimento dos vários fatores relacionados à gênese da sepse 

neonatal e o incremento das medidas preventivas são as melhores armas 

contra essa patologia, considerada a maior causa de mortalidade no período 

neonatal. A solicitação e a interpretação adequadas de testes diagnósticos 

bem como o uso de seus resultados embasado em evidências científicas 

serão grandes ferramentas na melhoria da prática neonatal. 

A dificuldade em lidar com a sepse neonatal não deve permitir 

desânimo, devendo ser encarada como fator propulsor de mais estudos. 



Afastar a acomodação e administrar a possibilidade de erros na condução 

dos casos suspeitos de sepse é essencial para que o neonatologista possa dar 

suporte às famílias, entregando-lhes bebês aptos para uma vida de qualidade. 

R E F E R Ê N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S 

AINBENDER, E.; CABATU, Ε. E. & G U Z M A N , D. M . Serum c-reactive protein 

and problems of the newborn infants. The Journal of Pediatrics, 101(3): 

438-440, 1982. 

A K E N Z U A , G. I. et al.Neutrophil and band counts in the diagnosis of 

neonatal infections. Pediatrics, 54: 38-42, 1974. 

ATICI, Α . ; SATAR, M . & ALPARSLAN, N . Serum interleukin-1B in neonatal 

sepsis. Acta Paediatric, 85: 371-374, 1996. 

BALEY, J. E. et al. Neonatal neutropenia: clinical manifestation, cause, 

and outcome. American Journal Disease Child, 142: 1161-1166, 1988. 

BECK-SAGUE, C. M . et al. Bloodstream infections in neonatal intensive 

care unit patients: results of a multicenter study. The Pediatric Infection 

Disease Journal, 13(12): 1110-1116, 1994. 

BOMELA, Η. N . et al. Use of c-reactive protein to guide duration of empiric 

antibiotic therapy in suspected early neonatal sepsis. The Pediatric 

Infectious Disease Journal, 19(35): 531-535, 2000. 

BOYLE, R. J. et al. Early identification of sepsis in infants with respiratory 

distress. Pediatrics, 62(5): 744-750, 1978. 

CASTLE, V. et al. Frequency and mechanism of neonatal thrombocytopenia. 

The Journal of Pediatrics, 108(5): 749-755, 1986. 

CAIRO, M . S. et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of 

prophylactic recombinant human granulocyte-macrophage colony-

stimulating factor to reduce nosocomial infections in very low birth 

weigth neonates. The Journal of Pediatrics, 134: 64-70, 1999. 

CARR, R. et al. A randomized, controlled trial of prophylactic granulocyte-

macrophage colony-stimulating factor in human newborns less than 

32 weeks gestation. Pediatrics, 103: 796-802, 1999. 



CHRISTENSEN, R. D. et al. Granulocyte transfusions in neonates with 

bacterial infection, neutropenia, and depletion of mature marrow 

neutrophils. Pediatrics, 70: 1-6, 1982. 

CHRISTENSEN, R. D. & ROTHSTEIN,G. Pitfalls in the interpretation oh 

leukocyt counts in newborn infants. American Journal of Clinical Pathology, 

72: 608-611, 1979. 

DA SILVA, O. & HAMMERBERG, O. Diagnostic value of leukocyte indices 

in late neonatal sepsis. The Pediatric Infectious Disease Journal, 13(5): 

409-411, 1994. 

DeBONT, E. S. J. M . et al.Tumor necrosis factor-alpha, interleukin-lB, and 

interleukin-6 plasma levels in neonatal sepsis. Pediatric Research, 33(4): 

380-383, 1993. 

DOELLNER, H. et al. Interleukin-6 concentration in neonates evaluated 

for sepsis. The Journal of Pediatrics, 132(2): 295-299, 1998. 

DONOWITZ, L. G. Nosocomial infection in neonatal intensive care units. 

Americal Journal of Infection Control, 17(5): 250-257, 1989. 

EHL, S. et al. C-reactive protein is a useful marker for guiding duration of 

antibiotic therapy in suspected neonatal bacterial infection. Pediatrics, 

99(2): 216-221, 1997. 

ENGLE, W. D. & ROSENFELD, C. R. Neutropenia in high-risk neonates. 

The Journal of Pediatrics, 105: 982-986, 1984. 

ESCOBAR, E. J. The neonatal "sepsis work-up": personal reflections on the 

development of an evidence-based approach toward newborn infections 

in a managed care organization. Pediatrics, 103(l-supl): 360-373, 1999. 

FOREST, J. C. et al. C-reactive protein as a biochemical indicator of bacterial 

infection in neonates. Clinical Biochemistry, 19(3): 192-194, 1986. 

FRANZ, A . R. et al. Reduction of unnecessary antibiotic therapy in newborn 

infants using interleukin-8 and c-reactive protein as markers of 

bacterial infections. Pediatrics, 104(3): 447-453, 1999. 

FUNKE, A . et al. Μ Frequency, natural course, and outcome of neonatal 

neutropenia. Pediatrics, 106(1): 45-51, 2000. 



GARCIA-PRATIS et al. Rapid detection of microorganisms in blood cultures 

of newborn infants utilizing an automated blood culture system. 

Pediatrics, 105(3): 523-527, 2000. 

GARLAND, J. S.; ALEX, C. Ρ & MUELLER, C. D. A randomized trial comparing 

povidini-iodine ti chlorhexidine gluconate impregnated dressing for 

prevention of central venous catheter infections in infants. Pediatrics, 

107: 1431-1436, 2001. 

GENDREL, D. & BOHUON, C. Procalcitonin as a marker of bacterial infection. 

The Pediatric Infectious Disease Journal, 19(8): 679-687, 2000. 

GERDES, J. S. Clinicopathologic approach to the diagnosis of neonatal 

sepsis. Clinics in Perinatology, 18(2): 361-381, 1991. 

GERDES, J. S. & POLIN, R. A . Sepsis screen in neonates with evaluation of 

plasma fibronectin. The Pediatric Infectious Disease Journal, 6: 443-446, 

1987. 

GUINN, D. & GIBBS, R. Infection-related preterm birth: a review of the 

evidence. Neoreviews, 3(5): 86-96, 2002. 

GRASSI, G. G. & GRASSI, C. Cefepime: overview of activity in vitro and in 

vivo. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 32: 87-94, 1993. 

GREENOUGH, A . Neonatal infection. Current Opinion in Pediatrics, 8: 6-10, 

1996. 

GREGORY, J. & HEY, E. Blood neutrophil response to bacterial infection in 

the first month of life. Archives of Disease in Childhood, 47: 747-753, 

1972. 

HARBARTH, S.; PITTET, D. & GRADY, L. Interventional study to evaluate 

the impact of an alchol-based hand gel in improving hand hygiene 

compliance. The Pediatric Infectious Disease Journal, 21: 489-495, 2002. 

HAGEMAN, J. R. & CAPLAN, M . S. An introduction to the structure and 

function of inflamatory mediators for clinicians. Clinics in Perinatology, 

22(2) : 251-61, 1995. 

HAMMERSCHLAG, M. , R. et al. Patterns of use of antibiotics in two newborn 

nurseries. The New England Journal of Medicine, 296(22): 1268-1269, 1977. 



JENSON, Η. B. & POLOCK, Β. H. Meta-analyses of the effectiveness of 

intravenous immune globulin for prevention and treatment of neonatal 

sepsis. Pediatrics, 99(2): 2-13, 1997. 

JOKIC, M . et al. Fetal distress increases interleukin-6 and interleukin-8 

and decreases tumour necrosis factor-a cord blood levels in noninfected 

full-term neonates. British Journal of Obstetrics and gynaecology, 107: 

420-425, 2000. 

JOHNSON, C. E. et al. Term newborns who are at risk for sepsis: are lumbar 

punctures necessary? Pediatrics, 99(4): 10-15, 1997. 

JONES, R. N . & VARNAM, D. J. Antimicrobial activity of broad-spectrum 

agents tested against gram-negative bacilli resistant to ceftazidime: 

report from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (North 

América, 2001). Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 44(4): 

379-382, 2002. 

KAFTAN, H. & KINNEY, J. S. Early onset neonatal bacterial infections. 

Seminars in Perinatology, 22(1): 15-24, 1998. 

KALLMAN, J. et al. Contribution of interleuki-6 in distinguishing between 

mild respiratory disease and neonatal sepsis in the newborn infant. 

Acta Paediatrica, 88: 880-884, 1999. 

KASHLAN, F. et al. Umbilical vein interleukin-6 na tumor necrosis factor 

alpha plasma concentrations in the very preterm infant. The Pediatric 

Infectious Disease Journal, 19(3): 238-243, 2000. 

KAUFMAN, D. et al. Fluconazol prophilaxis against fungal colonization 

and infection in preterm infants. The New England Journal of Medicine, 

345: 1660-1666, 2001. 

KICKLIGHTER, S. D. Antifungal agents and fungal prophylaxis in the 

neonate. Neoreviews, 3(12): 249-255, 2002. 

LAFORGIA, N . et al. Rapid detection of neonatal sepsis using polymerase 

chain reaction. Acta Paediatrica, 86: 1097-1099, 1997. 

LARSON, E. Skin hygiene and infection prevention: more of the same or 

different approaches. Clinical Infectious Diseases, 29(5): 1287-1294, 1999. 



LEFLORE, J. L. & ENGLE, W. D. Clinical factors influencing blood pressure 

in the neonate. Neoreviews, 3(8): 145-150, 2002. 

LLOYD, B. W. & OTO. A . Normal values for mature and immature 

neutrophils in very preterm babies. Archives of Disease in Childhood, 5 7: 

233-235, 1982. 

MANROE, B. L. et al.The differential leukocyte count in the assessment 

and outcome of early-onset neonatal group Β streptococcal disease. 

The Journal of Pediatrics, 91(4): 632-637, 1977. 

MANROE, B. L.et al. The neonatal blood count in health and disease. I. 

Reference values for neutrophilic cells. The Journal of Pediatrics, 95: 

88-89, 1979. 

M A R T I N O T , A . et al. Sepsis in neonates and children: definit ions, 

epidemiology, and outcome. Pediatric Emergency Care, 13(4): 277-281, 

1997. 

MEADOW, W. & RUDINSKY, B. Inflamatory mediators and neonatal sepsis: 

rarely has so little been known by so many about so much. Clinics in 

Perinatology, 22(2): 519-536, 1995. 

MEETEREN, Ν . Υ. N . S. V. et al. Clinical and laboratory observations -

influence of perinatal conditions on c-reactive protein production. The 

Journal of Pediatrics, 120(4): 621-624, 1992. 

MEHR, S. & DOYLE, B. L. W. Cytokines as a marker of bacterial sepsis in 

newborn infants: a review. The Pediatric Infectious Disease Journal, 19: 

879-887, 2000. 

MESSER, J. et al. Evaluation of interleuki-6 and solube receptors of tumor 

necrosis factor for early diagnosis of neonatal infections. The Journal 

of Pediatrics, 129(4): 574-580, 1996. 

MILLER, L. C. et al. A Neonatal interleukin-1B, interleukin-6 and tumor 

necrosis factor: cord blood levels and cellular production. The Journal of 

Pediatrics, 117: 961-965, 1990. 

MOUZINHO, A . et al.Revised reference ranges for circulating neutrophils 

in very-low-birth-weight neonates. Pediatrics, 94: 76-82, 1994. 



NUSS, R. & JOHNSON, Μ . M . Bleeding Disorders in the neonate. Neoreviews, 

1(10): 196-200, 2000. 

NG, R C. et al.Diagnosis of late onset neonatal sepsis wi th citokines, 

adhesion molecule and c-reactive protein in pre-term very low birth 

weight infants. Archives of Disease Childhood Fetal Neonatal, 77: 221-

227, 1997. 

OHLSSO, A . & LACY, J. B. Intravenous immunoglobulin for preventing 

infection in preterm and or low birth weight infants. The Cochrane 

Library, 4, 2001. 

PANERO, A . et al.Interleukin-6 in neonates wi th early and late onset 

infection. The Pediatric Infectious Disease Journal, 16: 370-375, 1997. 

PAPOFF, P. Use of hematologic data to evaluate infections in neonates. In: 

Christensen, R. D. (Ed.). Hematologic problems of the neonate. Philadelphia: 

W. B. Saunders Company, 2000. 

PARKS, D. K. et al. Early-onset neonatal group Β streptococcal infection: 

implications for practice. Journal of Pediatric Health Care, 14(6): 264-

269, 2000. 

PAYNE, N . R. et al.Correlation of clinical and pathologic findings in early 

onset neonatal group Β streptococcal infection with disease severity 

and prediction of outcome. The Pediatric Infectious Disease Journal, 7(12): 

836-847, 1988. 

PHILIP, A . G. S. & HEWITT, J. R. Early diagnosis of neonatal sepsis. Pediatrics, 

65: 1036-1041, 1980. 

PHILIP, A . G. S. & MILLS, P. C. 2000. Use of c-reactive protein in minimizing 

antibiotic exposure: experience with infants initially admitted to a well-

baby nursery. Disponível em: http://www.pediatrics.org/cgi/content/ 

fu l l /106 / l / e4 . Acesso em: 31.03.2004. 

PHILIP, A . G. S. Neonatal meningitis in the new milenium. Neoreviews, 

4(3) : 73-80, 2003. 

POLIN, R. A . & SAIMAN, L. Nosocomial infections in the neonatal intensive 

care unit. Neoreviews, 4(3): 81-88, 2003. 

http://www.pediatrics.org/cgi/content/


POURCYROUS, M . et al. Significance of serial c-reactive protein responses 

in neonatal infection and other disorders. Pediatrics, 92(3): 431-435, 1993. 

POWEL, K. R. & MARCY, S. M . Laboratory aids for diagnosis of neonatal 

sepsis. In: REMINGTON, J. & KLEIN, J. (Eds.). Infectious Diseases of the 

Fetus and Newborn Infant. Philadelphia: W. B. Saunders, 1995. p.1223-

1240. 

REITER, P. D. Neonatal pharmacology and pharmacokinetics. Neoreviews, 

3(11): 229-236, 2002. 

RUBIM, L. G. et al. Evaluation and treatment of neonates with suspected 

late-onset sepsis: a survey of neonatologists' practices. Pediatrics, 

110(4): 42-49, 2002. 

SILVEIRA, R. C. & PROCIANOY, R. S. Evaluation of interleukin-6, tumor 

necrosis factor-alpha and interleukin-1 beta for early diagnosis of 

neonatal sepsis. Acta Paediatrica, 88: 647-650, 1999. 

SMITH-ELEKES, S. & WEINSTEIN, Μ . P. Blood culture. Infectious Disease 

Clinics of North America, 7(2): 221-234, 1993. 

S M U L I A N , J. C. et al. Maternal chorioamnionitis and umbilical vein 

interleukin-6 levels for identifying early neonatal sepsis. Journal of 

Maternal and Fetal Medicine, 8: 88-94, 1999. 

STOLL, B. J. et al. Early-onset sepsis in very low birth weight neonates: a 

report f rom the national institute of child health and human 

development neonatal research network. The Journal of Pediatrics, 129(1): 

72-80, 1996. 

STOLL, B. J. et al. Late-onset sepsis in very low birth weight neonates: the 

experience of the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics, 110(2): 

285-291, 2002. 

TOLLNER, U. Early diagnosis of septicemia in the newborn. European 

Journal of Pediatrics, 138: 331-337, 1982. 

TOLTZIZ, R et al. Cefepime use in a pediatric intensive care unit reduces 

colonization with resistant bacilli. The Pediatric Infectious Disease Journal, 

22(2):109-114, 2003. 



TUMBAGA, P. F. & PHILIP, A . G. S. Perinatal group Β streptococcal infections: 

past, present, and future. Neoreviews, 4(3): 65-72, 2003. 

TUCKER, J. Patient volume, staffing, and workload in relation to risk-

adjusted outcomes in a random stratified sample of UK neonatal 

intensive care units: a prospective evaluation. 

Lancet, 359(9301): 99-107, 2002. 

VISSER, V. E. & HALL, R. T. Urine culture in the evaluation of suspected 

neonatal sepsis. The Journal of Pediatrics, 94(4): 635-638, 1979. 

VISSER, V. E. & HALL, R. T. Lumbar puncture in the evaluation of suspected 

neonatal sepsis. The Journal of Pediatrics, 96(6): 1063-1067, 1980. 

WEINBERG, A . G. et al. Neonatal blood cell count in health and disease. II. 

Values for linphocytes, monocytes, and eosinophils. The Journal of 

Pediatrics, 106(3): 462-466, 1985. 

WILKINSON, J. D. et al. Mortality associated with multiple organ system 

failure and sepsis in pediatric intensive care unit. The Journal of Pediatrics, 

11(3): 324-328, 1987. 

XANTHOU, M . Leucocyte blood picture in healthy full-term and premature 

babies during neonatal period. Archives of Disease in Childhood, 45: 242-

249, 1970. 

ZIPURSKY, A . et al. The hematology of bacterial infections in premature 

infants. Pediatrics, 57(6): 839-853, 1979. 

ZUERLEIN, T. J.; BUTLER, J. C. & YEAGER, T. D. Superficial cultures in 

neonatal sepsis evaluations: impact on antibiotic decision making. 

Clinical Pediatrics, 29(8): 445-447, 1990. 




