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RESUMO 
 
 
Dias, Vânia Maria de Oliveira. Infecção relacionada à assistência à saúde 
precoce em unidade neonatal de alto risco. Orientadora: Profa. Dra. Maria 
Elisabete Amaral de Moraes. [Dissertação de Mestrado]. Programa de Pós-
graduação em Farmacologia. Departamento de Fisiologia e Farmacologia, 
Universidade Federal do Ceará, 2013.  
 
Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), em neonatologia, contemplam 
as infecções relacionadas à assistência, e as relacionadas à falha na assistência, 
prevenção, diagnóstico e tratamento, a exemplo das transplacentárias e precoce 
neonatal de origem materna. As IRAS afetam mais de 30% de neonatos e, 
comparados à população pediátrica, os índices são até cinco vezes maiores. Estima-
se que no Brasil, 60% da mortalidade infantil ocorram no período neonatal, sendo a 
sepse neonatal uma das principais causas. A pesquisa tem como objetivo 
caracterizar as infecções neonatais precoces relacionadas à assistência à saúde, de 
recém-nascidos em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal da Maternidade Escola 
Assis Chateaubriand (MEAC). Trata-se de um estudo transversal, de natureza 
descritiva e exploratória com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados no 
período de janeiro a março de 2012, nos registros da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH). Participaram do estudo 545 recém-nascidos com 
infecção precoce admitidos no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011. Fez-
se análise bivariada e multivariada com desfechos: prematuridade, baixo peso ao 
nascer e óbito. Dos recém-nascidos pesquisados, a maioria é de baixo peso, e 81% 
prematuros. Na análise com variável dependente prematuridade, a variável sexo 
mostra associação estatística significante com desfecho RC= 1,67. Ser do sexo 
feminino há risco de quase duas vezes mais em nascer prematuro em comparação 
ao sexo masculino. Utilizando como variável dependente baixo peso < 2.500 g, a 
variável sexo tem associação estatística significante com desfecho RC= 1,94. Ser do 
sexo feminino o risco é de quase duas vezes mais em nascidos com peso menor 
que 2.500 g. Outra associação estatística é a idade gestacional e baixo peso ao 
nascer com RC= 60,3. Recém-nascido prematuro apresenta quase 60 vezes mais 
chances de nascimento com baixo peso em comparação aos nascidos a termo. Na 
análise de regressão logística bivariada, óbito e variáveis independentes, para os 
nascidos com idade gestacional < 37 semanas mostra-se associação estatística 
significante com desfecho RC= 4,14 e baixo peso ao nascer RC= 3,94. Conclui-se 
que as infecções neonatais precoces tem alta incidência em recém-nascidos. São de 
difícil controle por estar na dependência da qualidade dos cuidados durante a 
assistência pré-natal, perinatal e neonatal. 
 
 
Palavras-chave : Recém-nascido. Infecção. Prematuro. Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal. 
 
 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Dias, Vânia Maria de Oliveira. Infection related to early health care in a neonata l 
unit at high risk . Advisor: Profa. Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes. 
[Dissertation]. Graduate Program in Pharmacology. Department of Physiology and 
Pharmacology, Faculty of Medicine. Federal University of Ceará, 2013.  
 
Infections related to Health Care (IRAS), neonatology, include both the care-
associated infections, and  those related to failure to care, prevention, diagnosis and 
treatment, the example of transplacental and early neonatal of maternal origin. The 
IRAS affect more than 30% of neonates, and when compared to the pediatric 
population, their rates can be up to five times higher. It is estimated that in Brazil, 
60% of infant mortality occur in the neonatal period, neonatal sepsis is a major 
cause. The research aimed to characterize the early neonatal infections related to 
health care occurred in newborns of Neonatal Intensive Care Units of Maternity 
School Assis Chateaubriand (MEAC). This is a cross-sectional study, descriptive and 
exploratory in nature with a quantitative approach. Data were collected in the period 
from January to March 2012, through the records of the Committee on Infection 
Control (HICC). The study identified 545 infants with early infection admitted to the 
units in the period January 2010 to December 2011. It was performed bivariate and 
multivariate outcomes (prematurity, low birth weight and death). Newborn surveyed, 
most were born underweight, and 81% were preterm. In the analysis using as 
dependent variable prematurity, the gender variable shows a statistically significant 
association with the outcome OR = 1.67. Being female is a risk almost twice as in 
preterm birth compared to males. Using as dependent variable low weight < 2.500 g, 
the gender variable was statistically significant association with outcome OR = 1.94. 
Being female is a risk almost twice as being born weighing less than 2.500 g. Another 
statistical association is low gestational age and low birth weight OR = 60.3 
Premature infant has nearly 60 times more likely to be born underweight compared 
those born at term. In bivariate logistic regression analysis, death, and independent 
variables, for those born with a gestational age < 37 weeks showed statistically 
significant association with outcome OR = 4.14 and low birth weight OR = 3.94. We 
conclude that early neonatal infection has a high incidence in newborns. They are 
difficult to control because it is dependent on the quality of nursing during the 
prenatal, perinatal and neonatal care. 
 
 
Key words:  Newborn. Infection. Prematurity. Intensive Care Unit. Neonatal. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) em neonatologia 

contemplam aquelas relacionadas à assistência, e as relacionadas à falha na 

assistência, quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento, a exemplo das 

transplacentárias e precoce neonatal de origem materna (ANVISA, 2010). 

As infecções neonatais representam um problema de saúde pública, por 

ser parte do contexto de IRAS, em países desenvolvidos e em desenvolvimento. As 

infecções merecem atenção porque são causas da morbidade e mortalidade 

neonatal, relacionadas a múltiplos fatores desde condições básicas de atenção 

primária, no que se refere à assistência pré-natal, até a rede hospitalar de maior 

complexidade (CUNHA; MOURA, 2010). 

O novo conceito de IRAS em neonatologia visa à prevenção mais 

abrangente de infecções do período pré-natal, perinatal e neonatal. Os indicadores 

de IRAS transplacentárias se avaliam separadamente de IRAS precoce ou tardia, 

notificadas de acordo com a legislação vigente, por exemplo, Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde (ANVISA, 2010). 

Em virtude da ampliação do foco que não se restringe apenas ao 

ambiente hospitalar, é que a expressão Infecção Hospitalar (IH) substitui-se por 

IRAS, que se refere à infecção relacionada à assistência de saúde em todos os 

níveis de atenção. A denominação foi modificada pelo Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) no “guideline” para precauções de isolamento de 2007, 

utilizada pelos serviços de saúde (CUNHA; MOURA, 2010). 

De acordo com o CDC, consideram-se infecções neonatais hospitalares 

as adquiridas no período intraparto (de origem materna e manifestada até 48 horas 

de vida), durante a hospitalização ou até 48 horas após alta, com exceção das 

infecções transplacentárias. Em neonatos, o risco de infecção é mais elevado, 

devido à imaturidade do sistema imunológico, à necessidade de procedimentos 

invasivos inerentes ao suporte vital, com presença de cânula traqueal e cateteres 

centrais, entre outros, além do uso de medicações, com aumento de risco de 

infecção (MARTINEZ; CAMPOS; NOGUEIRA, 2009). 
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As IRAS precoces são de provável origem materna, infecção cuja 

evidência diagnóstica, clínica, laboratorial e microbiológica se dá nas primeiras 48 

horas de vida com fator de risco materno de infecção (ANVISA, 2010). 

As infecções da corrente sanguínea são as mais frequentes na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) (45-55%), seguida por infecções respiratórias 

(16-30%) e infecções do trato urinário (8-18%). Baixa idade gestacional e peso ao 

nascimento são os riscos individuais mais frequentemente identificados para 

infecção (BRITO et al., 2010). 

As infecções maternas não tratadas no período pré-natal são umas das 

principais fontes de infecção precoce do recém-nascido (RN), e as tardias estão 

mais relacionadas ao ambiente do berçário e a procedimentos técnicos. As 

infecções na primeira semana de vida são usualmente, resultados de exposição a 

microrganismos de origem materna, porém as tardias são de origem materna e 

ambiental (CUNHA; MOURA, 2010). 

Os riscos de infecção podem ser próprios de recém-nascidos: peso ao 

nascer, defesa imunológica diminuída, necessidade de procedimentos invasivos e 

alteração de microbiota bacteriana. Relacionados às condições locais: 

desproporção entre número de RN internados e profissionais da equipe de saúde e 

internação acima da capacidade da unidade (BRASIL, 2011). 

Apesar dos avanços da terapêutica e cuidados de terapia intensiva, a 

incidência de sepse neonatal permanece elevada, de um a oito casos/1000 

nascidos vivos, associada à letalidade variável de 10% a 50%. Na América do Sul, 

América Central e Caribe, a doença ocorre em dois casos/1000 nascidos vivos, 

com letalidade de 31%. Entre 2.696 recém-nascidos, admitidos no período de 1988 

a 1998, na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UTIN) do Instituto da 

Criança, 3,2% apresentaram sepse, com letalidade de 24,2% (CECCON et al., 

1999). 

Superlotação, número insuficiente de cuidadores e pressão seletiva de 

antibióticos exacerbam a chance de aquisição de infecção por patógenos 

potencialmente virulentos, e os fatores intrínsecos referem-se à infecção e à 

imaturidade do desenvolvimento do sistema imunológico e das funções de barreira 

de pele, mucosas e trato gastrointestinal. O peso ao nascimento é provavelmente 

marcador substituto dos fatores intrínsecos. Entretanto, a gravidade da doença 



18 
 

 

varia entre crianças de mesmo peso ao nascer e também se caracteriza como 

importante fator de risco para a morbidade e mortalidade (PINHATA; REGO, 2005). 

O recém-nascido, em especial o prematuro, é particularmente 

susceptível à infecção hospitalar, devido às peculiaridades imunitárias, associadas 

à alta invasividade dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Desses fatores, 

destaca-se uso de antibióticos de largo espectro, muitas vezes de forma 

indiscriminada. A prematuridade persiste como importante causa de morbidade e 

mortalidade neonatal em todo o mundo. Os avanços da terapia intensiva neonatal 

aumentam a sobrevida de recém-nascidos prematuros com baixo peso. A 

incidência de prematuridade no Brasil é de 11%, oscilando entre 10% a 43% na 

América Latina (BOUSSO et al., 1995). 

Apesar de sobrevida melhorada nos últimos anos, principalmente em 

centros terciários, a prematuridade é a principal causa de morbidade e mortalidade 

neonatal, responsável por 75% de mortes neonatais, ao passo que a morbidade 

está diretamente relacionada aos distúrbios respiratórios e às complicações 

infecciosas e neurológicas (RADES; BITTAR; ZUGAIB, 2004). 

O baixo peso ao nascimento sempre é motivo de preocupação para 

profissionais da área de saúde, por associar-se à maior morbimortalidade neonatal 

e infantil (RAMOS; CUMAN, 2009). 

Hoje, há superlotação com recém-nascidos prematuros, sendo cada vez 

maior a probabilidade de infecção, decorrente da falta de progressos tecnológicos e 

técnicos de assistência. A preocupação está no prognóstico em longo prazo, uma 

vez que prematuridade, tratamento neonatal e tempo de internação têm como 

consequências crianças com sequelas importantes, no que diz respeito ao 

desenvolvimento, crescimento e interação familiar. 

A formação do profissional de saúde, até os dias atuais, dificilmente 

conta com o tema de infecção relacionada aos serviços de saúde na grade 

curricular, o que contribui para perpetuação de erros, desconhecimento de técnicas 

e descumprimento das normas de proteção ao paciente, levando ao potencial risco 

de infecções, principalmente, por ter a instituição a meta de formar de profissionais. 

O controle da infecção hospitalar envolve a equipe de saúde, incluindo 

médico, enfermeiro, fisioterapeuta, entre outros, especialmente, o pediatra pelas 
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peculiaridades dos pacientes, que tem fundamental importância na prevenção e 

controle da entidade nosológica. 

Este trabalho poderá contribuir para o contínuo aprimoramento do 

atendimento em unidade neonatal e redução de infecções em justificativa da 

importância do levantamento e conhecimento de fatores de risco associados à 

sepse neonatal precoce, em unidade de neonatologia, como também tratamento 

adequado utilizado, no sentido de detectar fatores passíveis de prevenção, para 

que se adotem medidas específicas com redução de taxas de mortalidade por 

sepse, em unidades de terapias intensivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 



21 
 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Definição do período neonatal e prematuridade 

 

O período neonatal compreende os primeiros vinte e oito dias de vida do 

bebê até o nascimento. O recém-nascido a termo é o em idade gestacional de 37 a 

42 semanas, e o pré-termo todo nascido com menos de 37 semanas (FORMIGA; 

LINHARES, 2009). 

O coeficiente de mortalidade neonatal é componente de mortalidade 

infantil, capaz de expressar diretamente a assistência dada ao pré-natal, ao parto e 

ao período neonatal, refletindo a cobertura e qualidade dos serviços de saúde na 

região. A mortalidade neonatal pode ser classificada em precoce (menores de sete 

dias de vida) e tardia (do 7º ao 28º dia) (AGUIAR, 2011). 

O conceito atual de prematuridade se teve como oficial em 1969, pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Assim, considera-se prematuro todo recém-

nascido com menos de 37 semanas, ou seja, menos de 259 dias de gestação, 

contando do primeiro dia do último período menstrual, independente do peso ao 

nascimento (MELO et al., 2011). 

A prematuridade classifica-se em duas categorias: espontânea, 

consequência do trabalho de parto espontâneo propriamente dito ou de rotura 

prematura de membranas, e eletiva, por indicação médica, decorrente de 

intercorrências maternas e/ou fetais. A prematuridade eletiva representa 20% a 

30% dos partos prematuros, podendo chegar a 35,2%, incluídas gestações 

múltiplas (RADES; BITTAR; ZUGAIB, 2004). 

 

2.2 Definição de sepse neonatal 

 

O termo sepse não está restrito apenas à síndrome inflamatória 

sistêmica secundária à infecção bacteriana, mas à resultante de qualquer 

microrganismo e/ou produtos (toxinas). É aplicável somente quando a resposta 

sistêmica é clinicamente relevante, podendo manifestar-se em variedade de 

situações, de complexidade crescente: (a) sepse grave, entendida como associada 

à disfunção de órgãos, hipoperfusão e hipotensão; (b) choque séptico, tido como 
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sepse associada com alterações de hipoperfusão mais hipotensão persistente, 

mesmo após ressuscitação volumétrica adequada, e (c) síndrome de disfunção de 

múltiplos órgãos (SDMO), em estágio final de resposta inflamatória sistêmica grave. 

Entretanto os limites de separação de sepse para sepse grave, e essa de choque 

séptico não são claramente detectados na prática clínica de unidades de terapias 

intensivas (UTI), ou mesmo do ponto de vista conceitual (CARVALHO; TROTTA, 

2003). 

Segundo Goulart et al., (2006), a sepse neonatal precoce é uma infecção 

sistêmica que se apresenta até 72 horas após o nascimento, caracterizada por 

alterações clínicas e laboratoriais diversas. Habitualmente, observa-se maior 

ocorrência de sepse no primeiro dia de vida, por meio de sinais clínicos 

inespecíficos. Em países em desenvolvimento, sepse neonatal alcança níveis de 

até 15,4 casos para cada 1.000 nascidos vivos, enquanto que, nos Estados Unidos, 

a incidência varia de um a cinco para cada 1.000 nascidos vivos. 

Tem-se também sepse como resposta sistêmica à infecção, 

caracterizada pela evidência clínica de processo infeccioso e presença dos 

seguintes achados: hipertermia ou hipotermia, taquicardia, taquipneia e 

anormalidades na contagem de leucócitos. Choque séptico é definido pela 

presença de sepse associada à hipotensão ou diminuição de perfusão periférica. 

Na vida intrauterina e no nascimento, feto e recém-nascido podem ser colonizados 

por microrganismos pela contaminação, no trajeto do canal de parto com a flora do 

trato genital materno (CECCON; KREBS; VAZ, 2010). 

Sepse é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no 

período neonatal acometendo principalmente recém-nascido pré-termo com muito 

baixo peso (< 1.500 g), e isso se deve ao fato de o paciente apresentar funções 

imunes celulares e humorais diminuídas e barreira física constituída de pele, ainda 

imatura, tornando as bactérias normalmente colonizadoras, em potencialmente 

invasoras. Sepse no RN é classificada em precoce e tardia. Na precoce, o RN 

apresenta sintomas nos primeiros três dias de vida, relacionada com fatores de 

risco maternos e os agentes bacterianos encontrados em culturas estão presentes 

no canal do parto. Na sepse tardia os sintomas ocorrem a partir do quarto dia de 

vida, relacionada com fatores neonatais, e acomete em geral o RN internado em 

UTIN, sendo os agentes encontrados de origem hospitalar (CORDEIRO, 2007). 
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Sepse é uma doença de alta prevalência em pediatria, com alta 

morbidade e mortalidade e de custos elevados de tratamento, fazendo-se 

necessários estudos mais profundos para melhor intervenção no percurso. O 

conhecimento da realidade local, dos aspectos epidemiológicos e dos agentes 

causais são fatores importantes na prevenção e o tratamento da patologia 

(RIBEIRO; MOREIRA, 1999). 

Ceccon et al. (1999), em estudos de 1999 e 2008, definem sepse 

neonatal como síndrome clínica, caracterizada por sinais sistêmicos de infecção, 

acompanhada de bacteremia, sem necessariamente apresentar hemocultura 

positiva, no primeiro mês de vida e, apesar do avanço de conhecimentos acerca da 

fisiopatologia, é difícil realizar e confirmar o diagnostico de sepse no período 

neonatal uma vez que as manifestações clínicas são inespecíficas principalmente 

quando se trata de RN pré-termo.  

As pesquisas visam encontrar um ou mais marcadores que, 

isoladamente ou associados, auxiliem no diagnostico precoce e que sejam 

preditivos de gravidade, uma vez que o isolamento do agente etiológico, em 

culturas de locais previamente estéreis, padrão ouro da presença de infecção, não 

é frequente, e o resultado parcial demora ao redor de 48 horas e o final até sete 

dias (CECCON et al., 1999). 

As principais fontes de infecção são mãe e ambiente do berçário. As 

infecções, que se manifestam na primeira semana são usualmente o resultado de 

exposição a microrganismos de origem materna, porém as tardias tem origem 

materna ou ambiental. A infecção intrauterina do feto resulta da disseminação 

ascendente de bactérias, pela vagina colonizada; nessa condição, há aspiração 

fetal do fluido amniótico, o que causa pneumonia e sepse (PINHEIRO et al., 2007).  

 

2.3 Revisão epidemiológica 

 

A prematuridade é a principal causa de morbidade e de mortalidade 

neonatal. Tem-se como a principal causa, responsável por 75% a 95% dos óbitos 

neonatais não associados a malformações congênitas. A prevenção secundária, 

com identificação precoce de gestantes de maior risco para parto prematuro, e 
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intervenção adequada parece ser a melhor forma de evitar a prematuridade 

(ROLNIK et al., 2010). 

Durante décadas, avanços de cuidados intensivos têm possibilitado 

maior sobrevida ao recém-nascido prematuro extremo, ou seja, de peso de 

nascimento inferior a 1.000 g, o que é detectado não somente em países 

desenvolvidos, mas também no Brasil (PINHATA; REGO, 2005). 

As taxas de incidência de infecções hospitalares variam 

consideravelmente e dependem do tipo de hospital observado, das características 

de recém-nascidos assistidos (idade gestacional, idade pós-natal, condições 

associadas), dos métodos de diagnóstico de infecções e métodos de vigilância 

epidemiológica (PINHATA; NASCIMENTO, 2001). 

A infecção, no período neonatal, constitui em grande preocupação do 

pediatra, por ser patologia de difícil reconhecimento e comprovação e ser 

simultaneamente grave e apresentar índices de mortalidade que variam de 20% a 

70% (ARAÚJO et al.,1994). 

As infecções precoces do período neonatal costuma manifestarem-se 

precocemente nos primeiros quatro dias de vida pós-natal, sendo que grande parte 

dos recém-nascidos, com essa infecção estão sintomáticos no momento do parto 

ou nas primeiras 48 horas de vida, e dos que têm manifestações clínicas, antes de 

24 horas de vida, são maiores os índices de mortalidade. A incidência de 

septicemia neonatal precoce situa-se entre 1 a 10 casos por 1000 nascidos vivos, 

podendo chegar à incidência três a cinco vezes mais dependendo da presença de 

fatores predisponentes para infecção neonatal (ARAÚJO et al.,1994). 

A infecção bacteriana é responsável por 40% de, aproximadamente, 

cinco milhões de óbitos de recém-nascidos por ano em países desenvolvidos. Isso 

significa que dois milhões de crianças seriam salvas, se houvesse mais 

investimento na identificação e no tratamento adequado da sepse, no período 

neonatal. Os recém-nascidos com infecções de início precoce frequentemente 

demonstram história de um ou mais fatores de risco significativos de infecção, 

associados com o período intraparto (PINHEIRO et al., 2007). 

A incidência de sepse neonatal em geral é de um a dez casos em cada 

1.000 nascidos vivos; porém relatam incidência de até 21 casos por 1.000 nascidos 

vivos, dependendo da idade gestacional e do peso ao nascimento. Entre 5%-50% 
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de recém-nascidos com sepse precoce, podem ir a óbito, em contraste com 10%-

20% com sepse tardia, demonstrando importância do diagnóstico e tratamento 

adequados (PINHEIRO et al., 2007). 

A mortalidade infantil pode ser segmentada em neonatal (óbitos nos 

primeiros 27 dias de vida) e pós-neonatal (óbitos de crianças entre 28 dias e menos 

de um ano). O primeiro segmento divide-se em neonatal precoce (do nascimento 

até o sexto dia) e neonatal tardia (do sétimo ao vigésimo sétimo dia). O sexo do 

recém-nascido é importante. O masculino é apontado, de forma consistente, como 

associado ao maior risco de morbidade e mortalidade (ALBERTO et al., 2011). 

A mortalidade neonatal (até 27 dias de vida) é o principal componente da 

mortalidade infantil, em termos proporcionais, a partir do final da década de 80, e 

representa entre 60% e 70% da mortalidade infantil em todas as regiões do Brasil 

atualmente. A mortalidade neonatal também se vincula as causas preveníeis, 

relacionadas ao acesso e utilização de serviços de saúde, além da qualidade da 

assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. As afecções perinatais 

respondem atualmente por cerca de 60% das mortes infantis e 80%, das mortes 

neonatais, além de primeira causa de morte em menores de cinco anos (BRASIL, 

2009). 

No cenário mundial, 86% de mortes, resultam diretamente de causas 

principais: infecções graves (sepses/pneumonia, tétano e diarreia), asfixia e parto 

prematuro. Estima-se que as infecções graves sejam responsáveis por 36% de 

todas as mortes e ocorrerem a qualquer momento no primeiro mês de vida, e é a 

principal causa após a primeira semana de vida. Evidentemente, práticas de partos 

higiênicos são importantes para prevenção de infecções, mas infecções maternas 

precisam ser identificadas e tratadas na gravidez. Infecções de recém-nascidos 

devem ser identificadas e tratadas o mais rapidamente possível após o parto 

(UNICEF, 2009). 

Almeida et al. (2011), separaram os recém-nascidos em dois grupos: 

idade gestacional abaixo de 28 semanas (prematuros extremos) e igual a ou acima 

de 28 semanas. Nos dois grupos, a probabilidade de morte é elevada no primeiro 

dia de vida, e quase 40% de prematuros extremos morrem antes de completar 24 

horas. Até o quarto dia, já havia morrido mais da metade, em idade gestacional 
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abaixo de 28 semanas, com mais do dobro de chance de ocorrência de óbito que 

os de 28 semanas ou mais. 

O impacto do choque séptico neonatal, em taxa de morbidade e 

mortalidade, é elevado, mas estratégias promissoras têm sido avaliadas, 

envolvendo entendimento da fisiopatologia, de determinantes genéticos na sepse 

neonatal, muitos dos quais, exclusividade do recém-nascido. Protocolos 

institucionais práticos com medidas de controle de infecção hospitalar, de 

estabilização hemodinâmica, no futuro, devem ser incorporados às unidades de 

terapias intensivas neonatais (SILVEIRA; GIACOMINI; PROCIANOY, 2010). 

Oliveira, Gama e Silva (2010), em estudo, aponta que morbidades 

maternas e assistência pré-natal inadequada se associam ao óbito fetal e ao 

neonatal. Em revisão da literatura sobre mortalidade perinatal, no Brasil, destaca-se 

que a maioria de óbitos é evitável, e as principais falhas se encontram na qualidade 

de assistência ao pré-natal, ao parto e à assistência neonatal. 

As medidas de alteração de virulência de patógenos causadores da 

sepse hospitalar são incipientes. Assim, faz-se todo esforço para que os recém-

nascidos prematuros, principalmente prematuros extremos, não sejam colonizados 

e invadidos por germes nosocomiais, pois, com a infecção, as consequências são 

potencialmente desastrosas. Para tanto, é necessário que intervenção em fatores 

extrínsecos ao prematuro extremo que, sabidamente, são fortemente associados à 

ocorrência de infecções hospitalares (PINHATA; REGO, 2005). 

São complicações neonatais decorrentes do parto pré-termo: doença da 

membrana hialina, hemorragia intracraniana e paralisia cerebral, como importantes 

fatores. A síndrome do desconforto respiratório neonatal (SDR) constitui frequente 

problema respiratório que afeta o recém-nascido prematuro em países 

industrializados, e constitui a principal causa de morte neonatal, contribuindo com 

cerca de 60% de óbitos em todos os recém-nascidos pré-termo, responsáveis pela 

elevada morbidade e mortalidade (ROLNIK et al., 2010a). 

Para unidades de terapia intensiva neonatal, os indicadores se elaboram 

de forma estratificada, de acordo com o peso ao nascimento, nas seguintes faixas: 

menos de 750 g, 750 g a 999 g, 1.000 g a 1.499 g, 1.500 g a 2.499 g e maior que 

2.500 g (ANVISA, 2010). 
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A vigilância epidemiológica de infecções associadas à assistência à 

saúde se realiza mediante busca ativa de casos por meio da avaliação de dados 

laboratoriais (ex.: hemoculturas), revisão de prontuários, discussão de casos 

suspeitos com equipe multiprofissional, análise de registros de sinais vitais e 

anotações feitas pelos profissionais da unidade de saúde (ANVISA, 2010). 

As principais causas de morte neonatal incluem complicações 

relacionadas à prematuridade e baixo peso ao nascimento, má formação congênita, 

sepse, complicações durante a gestação, afecções no sistema circulatório, asfixia 

perinatal e outras complicações ocorridas no momento do parto (Bueno et al., 

2007). 

 

2.4 Fatores de risco maternos 

 

Entre outros riscos, em destaque, trabalho de parto prematuro, ruptura 

de membranas mais de 18 horas antes do parto, colonização materna pelo 

estreptococo do grupo B (SGB), febre materna (> 38ºC), durante ou imediatamente 

após trabalho de parto, sexo masculino, baixo peso ao nascimento (< 2.500 g), 

corioamnionite e filho anterior com infecção neonatal (GOULART et al., 2006). 

Segundo Golino; Chein e Brito, (2006), o impacto de ruptura prematura 

de membranas (RPM) na gestação é decorrente da morbidade e mortalidade 

materna e perinatal que a acompanham. Para o feto aumentam-se riscos de 

prolapso e compressão de cordão umbilical, descolamento placentário, 

oligodramnia, infecção e prematuridade aumentando também a incidência de sepse 

que é considerada a maior causa de morbidade e mortalidade em neonatos 

prematuros. 

As infecções do trato geniturinário são fatores importantes na elevação 

de risco de sepse neonatal. Constata-se um aumento de sepse em recém-nascidos 

cujas mães apresentam alguma infecção no período gestacional, sem relação com 

a época de ocorrência, prevalente na infecção de trato urinário (62,1%). A 

bacteriúria materna por SGB, na gestação, também é fator reconhecido causador 

do aumento de risco de doença invasiva por esse patógeno (GOULART et al., 

2006). 
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A bacteriúria por SGB, em gestantes assintomáticas, varia de 15% a 

25%, em estudos epidemiológicos em nações industrializadas. A infecção vertical 

dá-se no decorrer do trabalho de parto na maioria das vezes, e associa-se com alta 

mortalidade. O CDC recomenda que as mulheres sejam rastreadas, entre 35 e 37 

semanas de gestação. A prevenção da doença estreptocócica neonatal baseia-se 

na identificação de gestantes, que deverão receber profilaxia antimicrobiana 

intraparto (ROLNIK; BITAR e ZUGAIB, 2010a). 

Fatores maternos também estão ligados ao desenvolvimento de sepse 

neonatal tardia, relacionados à saúde e nutrição da mãe, presença de infecção de 

diversas etiologias e ao nível socioeconômico. Os germes mais comumente 

identificados incluem Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativo, 

enterococcus e enterobacterias e, em estágio mais tardio, Candida (HERMANN; 

AMARAL; ALMEIDA, 2008). 

Os microrganismos responsáveis pela infecção neonatal relacionada 

com rotura prematura de membranas são encontrados na flora vaginal normal e 

patogênica e a literatura estrangeira aponta, entre microrganismos mais frequentes, 

Streptococcus do grupo A e B, Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, Listeria 

monocytogenes, citomegalovirus, vírus Herpes simplex, vírus da Hepatite B, 

Candida albicans, e Chlamydia trachomatis. Entre os menos frequentes, 

Streptococcus do grupo D, alfa hemolíticos, Staphylococcus aureus, Proteus sp, 

Klebsiella, Haemophilus sp, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, 

Pseudomonas sp, Shiguella, Salmonella sp (ARAÚJO et al.,1994). 

A febre materna tem sido correlacionada com incidências variáveis de 

infecção neonatal, principalmente, quando associada a fatores ou sintomas 

maternos de infecção amniótica, mas o estudo demonstra que a febre materna 

isoladamente não se relaciona, ou se relaciona fracamente com a infecção neonatal 

precoce (ARAÚJO et al.,1994). 

A aquisição da bactéria pode ocorrer no canal de parto, ou pela 

ascensão para a cavidade uterina, após ruptura de membranas. A sintomatologia 

da infecção precoce pelo SGB é inespecífica, apresentando-se com gemência, 

taquipnéia (Frequência respiratória de 50/min), distensão abdominal, letargia, 

recusa alimentar, icterícia, hipotermia e má perfusão periférica. A hipotensão 
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arterial é a manifestação clínica inicial em 25% dos casos (GRASSI; DINIZ; VAZ, 

2001). 

Para entendimento dos fatores determinantes e de prevenção da 

infecção bacteriana neonatal de origem materna, devem-se revisar e discutir, sob a 

ótica do conhecimento atual, os inúmeros aspectos envolvidos: trabalho de parto 

prematuro; colonização e invasão bacteriana em gestantes por agentes 

potencialmente causadores de infecção neonatal; amniorrexe prematura e/ou 

prolongada em diferentes idades gestacionais; fatores de risco obstétricos e 

perinatais de infecção bacteriana neonatal de início precoce; antibioticoterapia 

materna; antibioticoprofilaxia intraparto; manejo de recém-nascidos submetidos a 

risco de infecção, entre outros (PINHATA; NASCIMENTO, 2001). 

Segundo Pinheiro et al. (2009), há confirmação de que o agente 

etiológico mais frequentemente encontrado na infecção neonatal é realmente o 

Staphylococcus coagulase negativo, seguido de gram-negativos como Escherichia 

coli, Klebsiella spp., e, em terceiro lugar,  fungos, com maior frequência de Candida 

spp  em unidades neonatais de países desenvolvidos e no Brasil.  

Na última década houve avanços no entendimento da fisiopatologia da 

sepse, devido a estudos que resultaram em sugestão de marcadores diagnósticos 

e no potencial benefício de inúmeras alternativas terapêuticas. O diagnóstico 

precoce da sepse e a mudança ou interrupção do curso têm sido persistentemente 

perseguidos pelos pesquisadores nos últimos anos. Entretanto, a má evolução 

clínica e/ou manutenção de elevada mortalidade de pacientes com sepse não 

sinalizam para desfecho próximo ou exitoso, na busca de soluções para o mal 

(CARVALHO; TROTA, 2003). 

 

2.5 Fatores de risco ao recém-nascido 

 

As principais formas de contaminação ou infecção do recém-nascido são 

intraútero por via transplancentária e ascendente e após nascimento, por contato 

direto, contato indireto, fluidos contaminados, vias respiratórias e contato direto com 

a mãe, com familiares e profissionais de saúde, ou de contato indireto, por meio de 

objetos: termômetros, estetoscópios, transdutores, ventilação mecânica, presença 

de cateter vascular central e outros dispositivos (BRASIL, 2011). 
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Os fatores de risco, frequentemente associados, incluem prematuridade, 

devido à imaturidade do sistema imunológico, procedimentos invasivos 

terapêuticos, ventilação mecânica, nutrição parenteral, antibiótico de amplo 

espectro, cirurgia, longa permanência hospitalar e não segmento de normas de 

prevenção de infecção hospitalar (HERMANN; AMARAL; ALMEIDA, 2008). 

Pinhata e Rego (2005) citam os fatores que predispõem a criança à 

sepse hospitalar: fatores extrínsecos expõem com muita frequência o recém-

nascido prematuro à infecção na hospitalização, os quais, duração de 

hospitalização, procedimentos invasivos (cateteres arteriais e venosos, nutrição 

parenteral, cânulas traqueais, sonda gástrica ou gastroduodenal, derivações 

ventrículo-peritoneais, drenos torácicos, etc.), características de exposição ao 

ambiente hospitalar e ao pessoal, ou seja, relação enfermagem/paciente, área 

física, treinamento do pessoal, técnicas de higiene, técnicas de controle de infecção 

hospitalar e padrão de uso de antimicrobianos na unidade. 

Na rotina de trabalho da equipe de enfermagem, são comuns insucessos 

em punções venosas ocasionando atraso na administração de medicamentos, 

estresse e sofrimento para o recém-nascido, o que contribui para o aumento de 

risco de infecções (MALAGUTTI; ROEHRS, 2012). 

As principais condições perinatais associadas a risco de sepse de início 

precoce são: colonização materna pelo SGB no momento do parto, parto 

prematuro, ruptura amniótica antes do início do trabalho de parto, ruptura amniótica 

com mais de 18 horas antes do parto, sinais clínicos de corioamnionite, bacteriúria 

por SGB durante a gestação, história anterior de recém-nascido com doença pelo 

SGB, baixas concentrações maternas de anticorpos específicos contra o SGB, 

perdas fetais ou aborto anterior e duração prolongada de monitoramento intraparto 

(PINHEIRO et al., 2007). 

 

2.6 Classificação de Infecções Relacionadas à Assis tência à Saúde (IRAS) 

 

A infecção neonatal é congênita, adquirida no parto, ou adquirida no pós-

natal. Características epidemiológicas, evolução clínica e prognóstico diferem entre 

os tipos de infecções (ARAÚJO et al.,1994). 
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Conforme Manual de Neonatologia: Critérios Nacionais de Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde da ANVISA, 2010, as infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) precoce, de provável origem materna, são infecções 

cuja evidência diagnóstica (clínica, laboratorial e microbiológica) se tem nas 

primeiras 48 horas de vida com fator de risco materno para infecção. As tardias de 

origem hospitalar são aquelas cuja evidência diagnóstica ocorre após as primeiras 

48 horas de vida. Considera-se como IRAS neonatais tardia, de origem hospitalar, 

diagnosticada enquanto o paciente estiver internado em Unidade Assistência 

Neonatal. 

Têm-se como fatores de risco materno: bolsa rota maior que 18 horas; 

cerclagem; trabalho de parto em gestação menor que 35 semanas; procedimentos 

de medicina fetal nas últimas 72 horas; infecção do trato urinário (ITU) materna sem 

tratamento ou em tratamento a menos de 72 horas; febre materna nas últimas 48 

horas; corioamnionite; colonização pelo SGB em gestante, sem quimioprofilaxia 

intraparto, quando indicada (ANVISA, 2010). 

Situações em que IRAS não são computadas na vigilância 

epidemiológica da instituição: recém-nascido com nascimento domiciliar, com 

evidência clínica de infecção na admissão ou até 48 horas de hospitalização, a 

menos que haja evidência de associação da infecção com algum procedimento 

invasivo na internação, IRAS que se manifestarem até 48 horas de internação de 

RN procedentes de outra instituição. Os casos deverão ser notificados ao serviço 

de origem e RN reinternado na mesma instituição, com evidência clínica de 

infecção cujo período de incubação ultrapasse o estabelecido (ANVISA, 2010). 

Critérios de infecção neonatal por topografia conforme Manual ANVISA: 

a - Para a infecção definir-se como  primária da corrente sanguínea 

laboratorial (IPCSL) com confirmação microbiológica deve apresentar um dos 

seguintes critérios:  

• Uma ou mais hemoculturas positivas por microrganismos não 

contaminantes da pele e o microrganismo não relacionado à infecção em 

outro sítio;  

• Pelo menos um dos sinais e sintomas sem outra causa não infecciosa, 

reconhecida e sem relação com infecção em outro local: instabilidade 

térmica; bradicardia; apneia; intolerância alimentar; piora do desconforto 
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respiratório; intolerância à glicose; instabilidade hemodinâmica, 

hipoatividade/letargia. 

b - Para a infecção primária da corrente sanguínea clínica (IPCS Clínica), 

deve apresentar um dos seguintes critérios: 

Pelo menos um dos sinais e sintomas sem causa reconhecida: 

instabilidade térmica, apneia; bradicardia; intolerância alimentar piora do 

desconforto respiratório, intolerância à glicose, instabilidade hemodinâmica 

hipoatividade/letargia e os seguintes critérios:  

• Hemograma com ≥ 3 parâmetros alterados e/ou Proteína C Reativa 

(PCR) quantitativa alterada;  

• Hemocultura não realizada ou negativa;  

• Ausência de evidência de infecção em outro sitio;  

• Terapia antimicrobiana instituída pelo médico assistente.   

Na suspeita de sepse precoce, recomenda-se colher hemocultura, antes 

do início da antibioticoterapia empírica. Hemograma e PCR são colhidos 

preferencialmente entre 12 e 24 horas de vida, por apresentar melhor 

especificidade que amostras colhidas ao nascimento. Com a finalidade de 

suspensão de antibioticoterapia, recomenda-se reavaliação da evolução clínica, 

dos resultados microbiológicos e nova colheita de hemograma e PCR em 72 horas 

após início do tratamento (ANVISA, 2010). 

O feto pode ser colonizado ou infectado, mesmo na fase intrauterina, por 

via placentária ou ascendente, nos casos em que haja ruptura prematura de 

membrana e em que o parto não ocorra de imediato e que, após o nascimento, o 

processo de colonização continua por meio do contato direto com a mãe, familiar e 

pessoal do berçário; e por meio do contato indireto, pelo manuseio de objetos 

inanimados como termômetro, estetoscópio e transdutores. A infecção pela 

colonização do recém-nascido depende do grau de imunidade e virulência do 

microrganismo. Entre os fatores de risco para infecções hospitalares (IH) inerentes 

ao RN, encontram-se: peso ao nascimento (quanto menor o peso maior o risco de 

IH), e defesa imunológica diminuída (quanto mais prematuro, menor é imunidade 

humoral e celular do recém-nascido). 

Quanto mais prematuro o recém-nascido, maior a necessidade de 

procedimentos invasivos, os mais simples como coleta de sangue para dosagem da 
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glicemia, quanto os mais complexos: intubação traqueal para ventilação mecânica, 

com uso de cateter central, drenagem de tórax e tratamento cirúrgico. 

Alteração da flora bacteriana, uma vez que, durante a internação, os 

recém-nascidos são colonizados por bactérias do ambiente hospitalar, muitas 

vezes resistentes aos antibióticos e altamente virulentas (BRASIL, 2006). 

Nos casos de IRAS precoces, sem fator de risco materno, e submetido a 

procedimentos invasivos, considerar como provável origem hospitalar e classificar 

como infecção hospitalar precoce (ANVISA, 2010). De acordo com Campos et al., 

(2003), sepse é de origem materna até 48h de vida, e em seguida predominam 

agentes causadores encontrados dentro de cada unidade hospitalar. 

O Manual da ANVISA (2010) indica classificações: 

• IRAS precoces, de provável origem materna são aquelas cuja 

evidência diagnóstica ocorre nas primeiras 48h de vida, com fatores de 

risco maternos. 

• IRAS precoces de provável origem hospitalar são aquelas de 

evidência diagnóstica de ocorrência nas primeiras 48h de vida, sem fator 

de risco materno e submetidos a procedimentos invasivos. 

• IRAS transplacentárias se avaliam separadamente de IRAS precoce e 

tardia. 

 

2.7 Diagnóstico laboratorial de Infecções Relaciona das à Assistência á Saúde 

(IRAS) 

 

O diagnóstico laboratorial faz-se pelo isolamento do microrganismo 

patogênico, em qualquer líquido ou secreção do organismo: o padrão ouro é o 

método específico para o diagnóstico de sepse neonatal. A hemocultura, embora 

considerada padrão ouro, a sensibilidade é baixa, e a eficácia do teste diagnóstico 

depende do meio de cultura utilizado e do microrganismo (MIURA; SILVEIRA; 

PROCIONOY, 1999). 

A hemocultura é o exame realizado com o objetivo de isolar e identificar 

os microrganismos patogênicos no sangue do paciente que supõe ter a infecção. É 

exame auxiliar relevante, pois o resultado reflete diretamente na terapêutica. De 
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acordo com o resultado de hemoculturas positivas, escolhem-se os antimicrobianos 

prescritos para determinado paciente (FERRAZ CARLOS; BONILHA, 2009). 

Colhe-se a antes do início da terapia antimicrobiana após 48 horas do 

término do tratamento de sepse com hemocultura positiva e controle sempre que 

necessária a mudança de esquema de antibióticos ou associação de novo 

antimicrobiano, conforme norma de colheita do serviço (CAMPOS et al., 2003). 

Resultados falso-positivos se têm por contaminação do local de punção; 

a forma de evita-los é a coleta adequada e asséptica. Distingue-se o resultado 

positivo verdadeiro do por contaminação, puncionando dois sítios diferentes ao 

mesmo tempo, fazendo cultura da pele no local de punção ou repetindo o teste com 

intervalo de 12 a 24 horas. Resultados falso-negativos ocorrem quando a mãe usa 

antibioticoterapia no periparto, aumentando em 12 vezes o risco de hemoculturas 

no RN resultarem negativas (MIURA; SILVEIRA; PROCIONOY, 1999). 

 

2.8 Tratamentos de Infecções Relacionadas á Assistê ncia á Saúde (IRAS) 

 

Conforme padronização da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) e pediatras da Unidade de Neonatologia da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand (MEAC), são antimicrobianos utilizados no tratamento das 

infecções: 

• 1ª linha - penicilina cristalina e gentamicina; 

• 2ª linha - oxacilina, amicacina, cefotaxima; 

• 3ª linha - vancomicina e cefepime; 

• 4ª linha – meropenem; 

• Antifúngico - anfotericina B. 

Conforme rotinas do serviço de neonatologia da MEAC, o tratamento da 

infecção neonatal precoce inicia com oxacilina e amicacina, quando as mães estão 

internadas há mais de 48 horas com membranas rotas.  Pensando-se na 

possibilidade de flora hospitalar, é associada à penicilina cristalina quando há 

suspeita de SGB. A duração do tratamento de sepse com hemocultura negativa e 

boa evolução clínica é 10 dias, confirmada, o tratamento é 14 dias. 

O inicio da administração de antimicrobianos em recém-nascidos na 

MEAC, de forma profilática, ou como tratamento de infecção, precede a coleta de 
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hemocultura, encaminhado ao laboratório de microbiologia do Complexo 

Universitário, no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e a depender do 

resultado microbiológico, continua o tratamento ou se aplica o esquema de 

antimicrobiano para demais linhas de antimicrobianos. 

O principio básico da terapia anti-infecciosa é a determinação do agente 

causal da infecção e a susceptibilidade aos antimicrobianos e, como regra, o 

diagnóstico de infecção se embasa em resultados clínicos, epidemiológicos e 

laboratoriais. O tratamento empírico não dispensa, contudo, coleta de amostras 

para cultura antes do início de antibioticoterapia empírica. A coleta deve ser feita 

em todos os casos para, posteriormente, confirmar ou redirecionar o tratamento 

antimicrobiano (MOZACHI, 2005). 

Gladwin e Tratter (2002) citam que desde a introdução na segunda 

guerra mundial, a penicilina proporciona tratamento efetivo e seguro para uma 

infinidade de infecções. No tempo, bactérias elaboram estratégias para se 

defenderem da penicilina, mas infelizmente os cientistas continuam a desenvolver 

novos tipos de medicamentos, com antibióticos capazes de anular a maioria das 

defesas dos microrganismos. Existem cinco tipos de penicilina: penicilina G, 

aminopenicilina, penicilina resistente à penicilase, penicilina antipseudomonal e 

cefalosporinas. 

Os aminoglicosídeos, como a gentamicina são comumente utilizados em 

combinação com penicilinas no tratamento de infecções hospitalares. A amicacina, 

aminoglicosídeo de amplo espectro e bastante eficiente no tratamento de infecções 

nosocomiais com resistência a outras drogas.  

A vancomicina combate os microrganismos gram positivos e é utilizada 

também na endocardite causada por Streptococcus e Staphyloccoccus em 

pacientes alérgicos à penicilina. O antibiótico antifúngico clássico é a anfotericina B. 

Espécies outras de fungos são susceptíveis a ela, embora cause efeitos colaterais, 

representando, então, a droga preferida para as infecções fúngicas sistêmicas 

graves (GLADWIN; TRATTER, 2002). 

Agentes antimicrobianos salvam vidas de crianças infectadas, no 

entanto, há riscos substanciais quando antimicrobianos se aplicam a recém-

nascidos: superinfecção, infecção devido a microrganismos resistentes e toxicidade 

a drogas, é que interferem na microbiota endógena e na patogênica. O uso de 
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antibacterianos é frequente em recém-nascidos, principalmente em admitidos em 

unidades de terapia intensiva. Em relatos disponíveis, a frequência varia de 4,4% a 

10,5%, quando se consideram todos os recém-nascidos, e de 42,8% a 60,4%, 

recém-nascidos pré-termo (PINHATA; NASCIMENTO, 2001). 

Em unidade de terapia intensiva, pelo menos 75% de recém-nascidos 

recebem antibacterianos por, pelo menos, 48 horas, com 92% de uso em recém-

nascidos pré-termo de peso inferior a 1.500 g. Geralmente, justifica-se o uso 

frequente, levando-se em consideração o risco e a elevada letalidade de infecções 

bacterianas (PINHATA; NASCIMENTO, 2001). 

Por outro lado, não está demonstrado ser o uso profilático de 

antibióticos, prevenção de infecções hospitalares. Recém-nascidos, com flora 

normal não estabelecida tratado com antimicrobiano, desenvolvem colonização 

com microorganismos que não se detectam em crianças normais e incluem 

organismos resistentes a antibióticos selecionados de inúmeros pacientes com uso 

de antibacterianos, e que é parte da flora residente da unidade. Dessa maneira, 

quando há invasão bacteriana, esta geralmente é resistente ao antimicrobiano 

frequentemente utilizado na unidade (PINHATA; NASCIMENTO, 2001). 

A seleção de antibióticos é com base na idade, no início de sepse, 

origem do RN (domiciliar ou hospitalar), história materna, colonização conhecida, 

situações epidêmicas, entre outros. O tempo de tratamento se determina pelo 

encontro de bactérias e localização (sangue, urina, líquor, secreção brônquica), 

evolução clínica e repetição do exame microbiológico (MIURA; SILVEIRA; 

PROCIONOY, 1999). 

O recém-nascido com sepse deve receber tratamento em unidade de 

terapia Intensiva. As medidas de suporte são tão importantes quanto à 

antibioticoterapia. O paciente deve ser acompanhado com monitoração da 

frequência cardíaca, frequência respiratória, apneia, saturação da oxihemoglobina, 

tensão arterial, controle térmico, diurese, glicemia, infusão de soluções 

hidroeletrolíticas e suporte nutricional (MIURA; SILVEIRA; PROCIONOY, 1999). 

A escolha apropriada de antimicrobiano inicialmente instituído, em 

regime empírico, é determinante na eficácia e resultado final.  Demonstra-se 

aumento de mortalidade relacionada com falha de eficácia na antibioticoterapia 
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empírica inicialmente instituída, mesmo que de acordo com resultados 

microbiológicos obtidos às 48/72 horas (PINA et al., 2010). 

Miura, Silveira e Procionoy (1999), enfatizam que uso racional de 

antimicrobianos, no período neonatal, é fundamental. Na escolha de 

antimicrobianos, priorizam-se os que ofereçam segurança para o sucesso da 

terapêutica ou profilaxia instituída; sejam bem tolerados e ocasionem menos efeitos 

adversos; e menos tóxicos; exerçam menor indução seletiva sobre a microbiota 

endógena do paciente; e mais econômicos. 

Os estafilococos e estreptococos são comumente causadores de 

septicemia. Streptococcus se alinham um atrás do outro, como colar de bolinhas e 

classificados em beta-hemolíticos, alfa-hemolíticos e gama-hemolíticos. 

Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, também chamados de Streptococcus 

pyogenes. Streptococcus do grupo B, também chamados de Streptococcus 

agalactiae. Streptococcus do Grupo Viridans forma um grupo grande e heterogêneo 

de Streptococcus alfa-hemolíticos. Constituem a flora humana normal 

frequentemente encontrada em sulcos gengivais e nasofaringe (GLADWIN; 

TRATTER, 2002). 

Os estafilococos se apresentam em três principais espécies patogênicas: 

Staphylococcus aureus, epidermidis e saprophyticus. Os estafilococos se 

apresentam em cachos, semelhantes a cachos de uva. O Staphylococcus aureus é 

catalase positivo diferenciado de outros cocos beta-hemolíticos pela elaboração de 

pigmento amarelo quando submetido à cultura em ágar-sangue de carneiro 

(GLADWIN; TRATTER, 2002). 
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3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

Caracterizar as infecções neonatais precoces relacionadas à assistência 

à saúde em recém-nascidos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da MEAC. 

 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

 

• Estimar a frequência de infecção neonatal precoce no período 
estudado; 
 

• Avaliar fatores de risco maternos para infecções; 
 

• Quantificar frequência de infecções precoces por faixa de peso de 
recém-nascidos; 

 

• Estimar idade gestacional das mães; 
 

• Quantificar a média de permanência do recém-nascido na UTI 
Neonatal; 

 
• Descrever os tipos de antimicrobianos usados no tratamento de 

infecções precoces; 
 

• Registrar bactérias isoladas pela hemocultura; 
 

 
• Relatar o perfil de sensibilidade e resistência de microrganismos 

isolados a antimicrobianos; 
 

• Estimar a quantidade de recém-nascidos que evoluíram para óbito; 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Estudo transversal, de natureza descritiva e exploratória com abordagem 

quantitativa. 

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado no período de janeiro de 2010 a dezembro de 

2011, na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), que é pública de nível 

terciário, integrada à rede SUS, localizada na cidade de Fortaleza, referência no 

atendimento materno-infantil no Estado Ceará. 

A MEAC foi inaugurada em 15 de janeiro de 1965, e faz parte do 

Complexo Universitário da Universidade Federal de Ceará juntamente com o 

Hospital Universitário Walter Cantídio, com a missão de realizar atendimento à 

população e promover a formação de recursos humanos, ações de aprendizado, 

ensino, pesquisa e extensão, buscando a excelência no atendimento global e 

humanizado à saúde da mulher e do recém-nascido. 

Sua capacidade instalada é de 24 leitos de ginecologia, 124 de 

obstetrícia, 21 de UTI neonatal, 15 de médio risco, 15 de baixo risco, 5 de mãe 

canguru e 4 de UTI materna. No quadro de funcionários constam 117 médicos, 111 

enfermeiros e 379 auxiliares e técnicos de enfermagem, 4 psicólogos, 14 

assistentes sociais, 4 nutricionistas, 6 fisioterapeutas. Participam também da 

assistência, profissionais terceirizados e de cooperativas. A instituição oferece 

assistência pré-natal de alto risco e serviços de clínica obstétrica e ginecológica. 

Anualmente, faz em média 3.500 partos. 

O estudo foi desenvolvido com dados da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH), que de acordo com a Lei Federal 9.431 de 06/01/97 foi 

instituída sua obrigatoriedade e de um Programa de Controle de Infecções 

Hospitalares (PCIH), definido como um conjunto de ações desenvolvidas deliberada 

e sistematicamente, tendo como objetivo a redução máxima possível da incidência 

e gravidade das infecções nosocomiais. Em 13/05/98, o Ministério da Saúde editou 
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a Portaria 2.616/98, com diretrizes e normas para a execução destas ações, 

adequando-as à nova legislação. (ANVISA, 2000)  

Com o objetivo de prevenir as infecções ou detecta-las precocemente é 

realizada uma busca ativa diária nas unidades de alto risco pela enfermeira da 

CCIH. 

 

4.3 População e amostra  

 

A admissão em unidades neonatais de alto risco é em média de 85 

recém-nascidos mensalmente, distribuídos em duas Unidades de Terapia Intensiva, 

denominadas III-A e III-B. Participaram os recém-nascidos admitidos no período de 

janeiro de 2010 a dezembro de 2011. 

O estudo foi desenvolvido com os recém-nascidos, admitidos no período 

do estudo, correspondendo a 1.230, entre os quais, foram identificados 545 com 

diagnóstico de infecção precoce, todos incluídos na pesquisa. 

 

4.4 Critérios de inclusão 

 

1. Recém-nascidos admitidos nas unidades de terapia intensivas. 

2. Recém-nascidos com diagnóstico de infecção precoce clínico e                  

laboratorial. 

3. Recém-nascido com mais de um dia de internação. 

 

4.5 Critérios de exclusão 

 

1. Os recém-nascidos que foram admitidos e foram transferidos no 

mesmo dia.  

2. Os recém-nascidos que foram admitidos e evoluíram para óbito no 

mesmo dia. 
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4.6 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados no período de janeiro a março de 2012, nos 

arquivos da CCIH, utilizando-se a ficha de busca ativa de infecções na 

Neonatologia (ANEXO B) e (APÊNDICE A). As informações obtidas foram 

referentes a janeiro de 2011 a dezembro de 2012. 

 

4.7 Variáveis 

 

As variáveis utilizadas no estudo foram: 

1. Materna: idade, presença de fatores de risco para infecção, idade 

gestacional, tipo de parto.  

2. Recém-nascido: mês e ano do nascimento, peso, gênero, cultura, 

microrganismo isolado na cultura, tipo e número de dias de uso de 

antimicrobiano, evolução, dias de permanência na UTI. 

 

Os recém-nascidos foram separados por faixa de peso conforme 

recomendação da ANVISA (2010) que define para as unidades de terapias 

intensivas neonatais, que os indicadores devem ser elaborados de forma 

estratificada, de acordo com o peso ao nascimento, nas seguintes faixas: 

menos de 750 g, 750 g a 999 g, 1.000 g a 1.499 g, 1.500 g a 2.499 g e maior ou 

igual a 2.500 g. 

 

4.8 Análise estatística 

 

 Na análise estatística utilizou-se o programa Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versão 20. 

 Na análise estatística, inicialmente, fez-se regressão logística bruta 

(bivariada) e multivariada com três desfechos: prematuridade, baixo peso e óbito. O 

primeiro, com RN com prematuridade (idade gestacional menor que 37 semanas), o 

segundo, com RN de baixo peso (menos de 2.500 gramas) e o terceiro com óbito 

(recém-nascidos que evoluíram para óbito), com variáveis independentes, 

estimando-se o valor da razão de chances (odds ratio, OR), com intervalo de 
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confiança de 95%. Posteriormente, tem-se regressão logística ajustada 

(multivariada) com inclusão de variáveis em nível de significância igual ou inferior p 

≤ 0,20 na análise bruta. 

 

4.9 Aspectos éticos 

 

De acordo com o preconizado para pesquisas que de alguma forma 

envolvem seres humanos, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

da MEAC, sendo aprovado sob o protocolo nº 197/10 (ANEXO A). Cumpriram-se 

todas as diretrizes e normas regulamentadoras da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, Brasil.  

Obteve-se autorização da direção da MEAC e da CCIH para análise dos 

documentos referentes aos recém-nascidos. 

As informações obtidas no estudo foram utilizadas somente com fins 

científicos, mantendo-se o anonimato das mães e recém-nascidos. 
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5 RESULTADOS  

 

Em 2010 e 2011, foram admitidos 1.230 recém-nascidos nas Unidades 

de Terapias Intensivas em Neonatologia da MEAC, dos quais 236 (19%) não 

apresentaram infecção, 924 (81%) com infecção, sendo 545 (44%) com infecção 

precoce e 449 (37%) com infecção tardia. (Tabela 1) 

Foram diagnosticadas 994 infecções, sendo 545 (55%) precoces e 449 

(45%) tardias. 

 

Tabela 1 – Frequência de admissões, IRAS gerais, precoces e tardias em recém-
nascidos em UTI Neonatal, MEAC-UFC, 2010-2011. 
 

Ano Admissões  Sem 

infecção 

IRAS gerais IRAS 

precoces 

IRAS tardias 

2010 642 100 (16%) 542 (84%) 312 (49%) 230 (36%) 

2011 588 136 (23%) 452 (77%) 23 (40%) 219 (37%) 

Total  1230 236 (19%) 994 (81%) 545 (44%) 449 (37%) 

Fonte: CCIH/MEAC/UFC 

Dos recém-nascidos com infecção precoce, 297 (55%) são do sexo 

masculino e 243 (45%), feminino. (Figura 1) 

 

Figura 1 – Frequência de gênero de recém-nascidos com infecção precoce em UTI 
Neonatal, MEAC-UFC, 2010-2011. 

 
                   Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
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Quanto ao peso, constatou-se que 32 (6%) possuíam menos de 750 g, 

49 (9%) encontravam-se na faixa de peso entre 750-999 g, 133 (25%) entre 1.000-

1.499 g, 197 (36%) entre 1.500-2.499 g e 143 (24%) pesaram mais de 2.500 g, 

variando de 485 g a 4.830 g, sendo 76% com peso menor que 2.500 g, isto é, de 

baixo peso ao nascer. (Figura 2) 

Figura 2 – Distribuição de peso de recém-nascidos com infecção precoce em UTI 
Neonatal, MEAC-UFC, 2010-2011 

 
  Fonte: CCIH/MEAC/UFC 

 

Com relação à idade gestacional das mães em estudo, 120 (23%) foram 

classificados como prematuros extremos, 211 (40%) com prematuridade moderada, 

99 (18%) com prematuridade limítrofe e 103 (19%) a termo. Foram considerados 

prematuros 430 (81%) com idade gestacional menor de 37 semanas. (Tabela 2) 

Tabela 2 – Distribuição de recém-nascidos com infecção precoce, segundo idade 
gestacional das mães em UTI Neonatal, MEAC-UFC, 2010-2011. 
 

Classificação  Idade g estacional  
(em semanas) 

Quantidade  Percentual  

Prematuridade 
Extrema 

Menos de 30 120 23% 

Prematuridade 
Moderada 

De 31 a 34 211 40% 

Prematuridade 
Limítrofe 

De 35 a 36 99 18% 

Gestação à termo De 37 a 42 103 19% 

Total  - 533 100% 

Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
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A idade das mães variou de 13 a 45 anos, sendo 131 (26%), com até 19 

anos, 311 (60%) entre 20 e 34 anos e 73 (14%) acima de 35 anos. (Figura 3) 

 
Figura 3 – Faixa de idade de mães de recém-nascidos com infecção precoce em 
UTI Neonatal, MEAC-UFC, 2010- 2011. 
 

          
Fonte: CCIH/MEAC/UFC 

 

Dos recém-nascidos com infecção precoce, 287 (54%) nasceram de 

parto cesariano e 244 (46%) de parto vaginal. (Figura 4) 

 

Figura 4 – Tipo de parto de mães de recém-nascidos com infecção precoce em UTI 
Neonatal, MEAC-UFC, 2010-2011. 
 

Cesárea Vaginal

54%

46%

 
                         Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
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Relativo aos fatores de risco maternos para infecção em recém-nascido 

identificados no estudo em mães de recém-nascidos com infecção precoce foram o 

seguinte: bolsa rota maior de 18 horas (60 mães), realização de cerclagem (9 

mães), trabalho de parto em gestação menor de 35 semanas (297 mães), 

procedimentos em medicina materno-fetal nas últimas 72 horas (04 mães), infecção 

do trato urinário materna sem tratamento ou em tratamento menos de 72 horas 

(108 mães), febre materna nas últimas 48 horas (07 mães), corioamnionite (24 

mães) e colonização pelo streptococcus B em gestante sem quimioprofilaxia 

intraparto, quando indicada (uma mãe). (Tabela 3) 

 
Tabela 3– Ocorrência de fatores de risco em mães de recém-nascidos com 
infecção precoce, em UTI Neonatal, MEAC-UFC, 2010-2011. 
 

Fatores de riscos maternos  Nº 

Trabalho de parto em gestação menor que 35 semanas 334 

Infecção do trato urinário materno sem tratamento ou em tratamento 
nas últimas 72 horas 

108 

Bolsa rota mais que 18 horas 60 

Coriomnionite 24 

Cerclagem 9 

Febre materna nas últimas 48 horas 7 

Procedimentos em medicina materno fetal nas últimas 72 horas 4 

Colonização materna pelo streptococcus do grupo B (sgb) 1 
Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
*Algumas mães apresentaram um ou mais fator de risco.   
 

Foram realizadas 522 culturas, 511(98%), com resultados negativos e 

11(2%), positivos.  (Tabela 4) 

 
Tabela 4 – Hemoculturas realizadas em recém-nascidos com infecção precoce, em 
UTI Neonatal, MEAC-UFC, 2010 e 2011. 
 

Ano Negativa Positiva Total 

2010 288 (99%) 3 (1%) 291 (100%) 

2011 223 (97%) 8 (3%) 231 (100%) 

Total 511 (98%) 11 (2%) 522 (100%) 

Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
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Foram isolados os seguintes microrganismos: Burkhoderia cepacea (01), 

Morganella morganii (01), Escherichia coli (01), Staphylococcus epidermidis (01), 

Staphylococcus aureus (03), Streptococcus agalactie, (01), Staphylococcus 

haemolitycus (01), Streptococcus viridans (01), Stenotrophomonas maltophilia (01). 

O microrganismo mais frequentemente isolado no sangue do RN foi o 

Staphylococcus Aureus, presente em três hemoculturas. (Tabela 5) 

 
Tabela 5 – Microrganismos isolados em hemoculturas de recém-nascidos com 
infecção precoce, em UTI Neonatal, MEAC-UFC, 2010-2011. 
 
Micr organismos  Nº Percentual (%)  

Staphylococcus aureus 3 28% 

Burchoderia cepacea 1 9% 

Escherichia coli 1 9% 

Morganella morganii 1 9% 

Staphylococcus haemolyticus 1 9% 

Staphylococcus epidermidis 1 9% 

Streptococcus viridans 1 9% 

Stenotrophomonas maltophilia 1 9% 

Streptococcus agalactiae 1 9% 

Total  11 100% 

Fonte: CCIH/MEAC/UFC 

    
O perfil de sensibilidade/resistência do staphylococcus aureus foi o 

seguinte: 33% de resistência e 67% de sensibilidade a penicilina com sensibilidade 

em duas amostras e resistente em uma. Em teste com oxacilina e vancomicina, 

100% de sensibilidade. O streptococcus viridans foi sensível à penicilina, e os 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolitycus, Streptococcus 

agalactie, Streptococcus viridans, apresentaram 100% de sensibilidade a 

vancomicina.  

Burkholderia cepacia, Escherichia coli, Morganella morganii e 

Staphylococcus haemoliyticus foram sensíveis à gentamicina. Burkholderia cepacia, 

Escherichia coli e Morganella morganii foram sensíveis a amicacina. 
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Ao testar cefepime, identifica-se sensibilidade da Escherichia coli, 

Morganella morganii e Burkoderia cepacia com resistência a Stenotrophomonas 

maltophilia. Ao testar o meropenem, encontramos sensibilidade aos 

microrganismos Escherichia coli e Morganella morganii e resistência a 

Stenotrophomonas maltophilia. (Tabela 6) 

Tabela 6 – Perfil de sensibilidade/resistência de microrganismos isolados em 
hemoculturas de recém-nascidos com infecção precoce, em UTI Neonatal, MEAC-
UFC, 2010-2011. 
 

Microrganismo/ 
antimicrobiano 

Penici- 
lina 

Genta- 
micina 

Oxaci- 
Lina 

Amica-
cina 

Cefe- 
pime 

Vanco- 
micina 

Mero- 
Penem 

Burchoderia 
cepacea 

 R  R R   

Escherichia Coli  S  S S  S 

Morganella 
morganii 

 S  S S  S 

Staphylococcus 
epidermidis 

  R   S  

Staphylococcus 
haemolyticus 

 S R   S  

Staphylococcus 
aureus 

S  S   S  

Staphylococcus 
aureus 

R  S   S  

Staphylococcus 
aureus 

S  S   S  

Stenotrophomon
as Maltophilia 

 R  R R  R 

Streptococcus 
agalactiae 

S     S  

Streptococcus 
viridans 

     S  

Fonte: CCIH/ MEAC/UFC 
Legenda: S – Sensível; R – Resistente 

 

 

Quanto à evolução dos recém-nascidos, 436(80%) foram transferidos da 

UTI neonatal para outras unidades de médio e baixo risco e alojamento conjunto no 

próprio hospital, 28 (5%), transferidos para outras unidades hospitalares, devido a 

superlotação, casos cirúrgicos e doenças específicas (cardiopatia, pneumopatia, 

etc.) e 81 (15%) evoluíram a óbito. (Figura 5) 
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Figura 5 – Evolução de recém-nascidos com infecção precoce, em UTI Neonatal, 
MEAC-UFC, 2010-2011. 
 

80%

5%

15%

Tranferido de Unidade

Transferido de hospital

Óbito

 
                 Fonte: CCIH/MEAC/UFC 

 

Em relação aos recém-nascidos que evoluíram para o óbito, 26 (32%) 

pesaram menos de 750 g, 20 (25%) com peso entre 750 a 999 g, 23 (28%) entre 

1,000-1.500 g, 5 (6%) entre 1.500 a 2.499 g e 7 (9%) acima de 2.500 g. Dos recém-

nascidos que evoluíram para óbito, 74 (91%) pesaram menos de 2.500 g e apena 7 

(9%) pesaram mais de 2.500 g. (Figura 6) 

 

Figura 6 – Distribuição de peso de recém-nascidos com infecção precoce que 
evoluíram a óbito, em UTI Neonatal, MEAC-UFC, 2010-2011. 

 
 

      Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
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A média de dias de internamento dos recém-nascidos estudados foi de 

17,28 dias, variando de 1 a 156 dias. 

A maioria (94%) de recém-nascidos que evoluíram para óbito foi 

considerada prematuro, com idade gestacional menor de 37 semanas e apenas 6% 

com ≥ 37 semanas, considerada a termo.  (Figura 7) 

 
Figura 7 – Idade gestacional de mães de recém-nascidos com infecção precoce 
que evoluíram a óbito, em UTI Neonatal da MEAC-UFC, em 2010-2011. 
 

 
               Fonte: CCIH/MEAC/UFC 

                

Os antimicrobianos mais utilizados foram: penicilina e gentamicina por 486 

recém-nascidos, oxacilina e amicacina por 226, cefepime e vancomicina por 112, 

meropenem por 60 e anfotericina B por 21. (Tabela 7) 

 

Tabela 7 – Frequência de uso de antimicrobianos por recém-nascidos com infecção 
precoce, em UTI Neonatal, MEAC-UFC, 2010-2011. 
 
Antimicrobianos  Quantidade  

Penicilina e gentamicina 486 

Oxacilina e amicacina 226 

Cefepime e vancomicina 112 

Meropenem 60 

Anfotericina B 21 

Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
Obs.: Alguns recém-nascidos usaram um ou mais esquemas de antimicrobianos. 
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O tratamento foi realizado com os seguintes antimicrobianos: penicilina 

cristalina (495), em média de 7,39 dias; gentamicina (486) média de 7,19 dias; 

oxacilina (227), média de 7,94 dias; amicacina (227), média de 7,79 dias; cefepime 

(114), média de 10,68 dias; vancomicina (123), média de 16,91 dias; meropenem 

(60), média de 17,61 dias e anfotericina B (21), média de 23,09 dias. (Tabela 8) 

 

Tabela 8- Frequência de dias de uso e tipo de antimicrobianos por RN com infecção 

precoce, em UTI Neonatal, MEAC-UFC, 2010-2011. 

Antimicrobiano Nº de RN Média (dias) 

Penicilina cristalina 495 7,39 

Gentamicina 486 7,19 

Oxacilina 227 7,94 

Amicacina 227 7,79 

Cefepime 114 10,68 

Vancomicina 123 16,91 

Meropenem 60 17,61 

Anfotericina B 21 23,09 

  Fonte: CCIH/MEAC/UFC 

 

 A análise de regressão logística bivariada é para estimar a razão de 

chances para cada variável e determinar precisão (intervalo de confiança de 95%) e 

significância (teste de Wald) da estimativa. 

Resultados da análise de regressão logística bivariada com o desfecho 

(presença de prematuridade < 37 semanas) com variáveis independentes. Na 

variável sexo, houve associação com desfecho RC= 1,67 (IC95% 1,07-2,61), p= 

0,025. Ser do sexo feminino o risco é de quase duas vezes mais de prematuridade, 

em comparação ao masculino.  

Não há associação estatística entre desfecho e covariáveis como: idade 

da mãe (p= 0,420), ITU materna (p= 0,536), cerclagem (p= 0,717), febre materna 

nas últimas 48 horas (p= 0,735), procedimentos em medicina materno-fetal (p= 

0,735).  

Pela baixa frequência da variável bolsa rota > 18 horas, coriomnionite e 

colonização materna pelo estreptococo do grupo B, não foi possível calcular razão 

de chances. (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Distribuição de recém-nascidos conforme idade gestacional (pré-termo e 
termo), considerando fatores associados ao recém-nascido, mãe e diversos fatores 
relacionados ao risco de infecção em UTI Neonatal da MEAC-UFC, 2010-2011. 
 

Variável 
Pré-termo Termo Razão de 

chances IC 95% Valor P* 
N % N % 

Gênero        
     Masculino 224 52,7 67 65,0 1   
     Feminino 201 47,3 36 35,0 1,67 1,07 – 2,61 0,025 
Idade da mãe 
     > 19 anos 298 73,6 76 77,6 1   
     ≤ 19 anos 107 26,4 22 22,4 1,24 0,74 – 2,09 0,420 
Infecção do trato urinário materna 
     Não 422 98,1 102 99,0 1   

     Sim 8 1,9 1 1,0 1,93 0,24 – 15,64 0,536 

Bolsa rota > 18 horas 
     Não 96 22,3 103 100,0 1   
     Sim 334 77,7 0 0,0 - - - 
Coriomnionite        
     Não 426 99,1 103 100,0 1   
     Sim 4 0,9 0 0,0 - - - 
Cerclagem        
     Não 345 80,2 81 78,6 1   
     Sim 85 19,8 22 21,4 0,91 0,54 – 1,54 0,717 
Febre materna nas últimas 48 horas 
     Não 424 98,6 102 99,0 1   
     Sim 6 1,4 1 1,0 1,44 0,17 – 12,12 0,735 
Procedimentos de medicina materno-fetal 
     Não 409 95,1 101 98,1 1   
     Sim 21 4,9 2 1,9 2,59 0,60 – 11,24 0,203 
Colonização materna pelo sgb 
     Não 429 99,8 103 100,0 1   
     Sim 1 0,2 0 0,0 - - - 

Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
* p=Teste de Wald 

  

Resultados da análise de regressão logística múltipla com desfecho 

(prematuridade). Variáveis estatisticamente significativas no modelo: sexo feminino 

RC= 1,70 (IC95% 1,09-2,67) p= 0,020. (Tabela 10) 
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Tabela 10 – Determinação de fatores associados ao risco de infecção de recém-
nascidos com infecção precoce em UTI Neonatal da MEAC-UFC, 2010-2011. 
 

Variável Razão de 
chances bruta 

Razão de 
chances ajustada  IC 95% Significância*  

Gênero     

Masculino 1 1   

Feminino 1,67 1,70 1,09 – 2,67 P= 0,020 
Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
*Teste de Wald 
 

 Resultados da análise de regressão logística bivariada, com desfecho 

(baixo peso ao nascer < 2.500 g com infecção neonatal precoce) e variáveis 

independentes. 

A variável sexo tem associação estatística significante com desfecho 

(recém-nascido < 2.500 g) RC= 1,94 (IC 95% 1,28-2,92), p= 0,002. Ser do sexo 

feminino o risco é de quase duas vezes mais em nascer com peso > 2.500 g, bem 

como em associação estatística com idade gestacional < 37semanas com RC= 

60,3 (IC 95% 31,5-115,4), p= 0,001. Recém-nascido prematuro apresenta quase 60 

vezes mais chances de nascer com baixo peso quando comparados aos nascidos a 

termo.  Associação estatística é encontrada com idade gestacional RC= 60,3 

(IC95%31,5-115,4), p= 0,001. Com bolsa rota, o risco de nascer com menos de 

2.500g tem prevalência RC= 52,4 (IC95%25,6-107,51), p= 0,001. 

Não há associação estatística entre desfecho e covariáveis: idade da 

mãe (p= 0,438) e cerclagem (p= 0,698). (Tabela 11) 
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Tabela 11 – Distribuição de recém-nascidos conforme peso ao nascimento*, 
considerando fatores relacionados ao recém-nascido, mãe e gestação em UTI 
Neonatal. MEAC-UFC, 2010-2011. 
 

 Variável 
< 2.500 g ≥ 2.500 g Razão de 

chances IC 95% Valor P** 
N % N % 

Gênero        
     Masculino 208 51,1 89 66,9 1   
     Feminino 199 48,9 44 33,1 1,94 1,28 – 2,92 0,002 
Idade da mãe 

     > 19 anos 286 73,7 98 77,2 1   

     ≤ 19 anos 102 26,3 29 22,8 1,21 0,75 – 1,93 0,438 
Idade gestacional 
     > 37 semanas 14 3,5 89 68,5 1   
     ≤ 37 semanas 389 96,5 41 31,5 60,32 31,52 – 115,41 < 0,001 
Bolsa rota mais que 18 horas 
     Não 86 20,9 125 93,3 1   
     Sim 325 79,1 9 6,7 52,49 25,63 – 107,51 < 0,001 
Cerclagem        
     Não 328 79,8 109 81,3 1   
     Sim 83 20,2 25 18,7 1,10 0,67 – 1,81 0,698 

Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
*Baixo peso ao nascimento foi definido como o peso do recém-nascido inferior a 2.500 g. 
** p=Teste de Wald 
 

Os resultados da análise de regressão logística múltipla com desfecho 

(baixo peso ao nascimento < 2.500 g com infecção neonatal precoce). As variáveis 

que permanecem estatisticamente significativas foram: idade gestacional RC= 12,6 

(IC95%6,01-26,56), p= 0,001. Porcentagem estatisticamente significativa que 

permanece é as com bolsa rota mais de 18 horas RC= 20,9 (IC95% 8,9-48,7), p= 

0,001 comparadas com gestantes sem bolsa rota. Na mãe com bolsa rota, o risco 

do recém-nascido nascer de baixo peso é vinte vezes mais comparado com as com 

os nascidos de mãe com bolsa íntegra. Sexo feminino, com RC= 2,11 (IC95%: 

1,14- 4,20), p= 0,019. Ser do sexo feminino apresenta duas vezes mais chances de 

nascer de baixo peso comparado aos do sexo masculino. (Tabela 12) 

 

 
 
 
 
 
 



58 
 

 

Tabela 12 – Determinação de fatores associados ao baixo peso ao nascer de 
recém-nascidos com infecção precoce em UTI neonatal. MEAC-UFC, 2010-2011.   
 

Variável 
Razão de 
chances 

bruta 

Razão de 
chances 
ajustada 

IC 95% Significân
-cia* 

Gênero     
     Masculino 1 1   
     Feminino 1,94 2,19 1,14 – 4,20 P= 0,019 
Idade gestacional 

     ≥ 3semanas 1 1   

     < 3semanas 60,32 12,64 6,01 – 26,56 P< 0,001 
Bolsa rota mais que 18 horas 
     Não 1 1   
     Sim 52,49 20,94 8,99 – 48,75 P< 0,001 

Fonte: CCIH/MEAC/UFC 

 

Na tabela 13, encontramos os resultados da análise de regressão 

logística bivariada com desfecho clínico desfavorável (óbito), entre recém-nascidos 

com infecção precoce e variáveis independentes. Os nascidos com Idade 

gestacional ≤ 37 semanas fazem associação estatística significante com desfecho 

RC= 4,14 (IC 95% 1,63-10,5), p= 0,003 e baixo peso RC= 3,94 (IC 95%: 1-79- 

8,88), p= 0,001. 

Não encontramos significância estatística entre desfecho e covariáveis: 

gênero, (p= 0,385) Idade da mãe (p= 0,457), dias na UTI (p= 0,106), cerclagem 

(p=0,074), febre materna nas últimas 48h (p=0,319), procedimentos de medicina 

materno-fetal (p= 0,165), resultado de cultura (p= 0,277), tipo de parto cesáreo (p=                                                     

0,139), fórceps (p= 0,197). 

Pela baixa frequência de variável colonização materna pelo estreptococo 

do grupo B, não foi possível calcular razão de chances. (Tabela 13) 
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Tabela 13 – Distribuição de recém-nascidos conforme a evolução clínica (óbito e 
alta da UTI), considerando fatores relacionados ao recém-nascido, mãe, gestação e 
parto, em UTI neonatal. MEAC-UFC, 2010-2011. 
 

Variável 
Óbito Alta da UTI Razão de 

chances IC 95% Valor P 
N % N % 

Gênero        
     Masculino 47 59,5 250 54,2 1   
     Feminino 32 40,5 211 45,8 0,81 0,50 – 1,31 0,385 
Idade da mãe        
     > 19 anos 57 78,1 327 74,0 1   
     ≤ 19 anos 16 21,9 115 26,0 0,80 0,44 – 1,45 0,457 
Idade gestacional 
     ≥ 37 
semanas 5 6,3 98 21,6 1   

     < 37 
semanas 75 93,8 355 78,4 4,14 1,63 – 10,52 0,003 

Peso ao nascer        
     ≥ 2.500 g 7 8,6 127 27,4 1   
     < 2.500 g 74 91,4 337 72,6 3,98 1,79 – 8,88 0,001 
Dias na UTI        
     ≤ 28 dias 71 87,7 371 80,0 1   
     > 28 dias 10 12,3 93 20,0 0,56 0,28 – 1,13 0,106 
Cerclagem        
     Não 59 72,8 378 81,5 1   
     Sim 22 27,2 86 18,5 1,64 0,95 – 2,82 0,074 
Febre materna nas últimas 48 horas 
     Não 79 97,5 459 98,9 1   
     Sim 2 2,5 5 1,1 2,32 0,44 – 12,19 0,319 
Procedimentos em medicina materno-fetal 
     Não 80 98,8 441 95,0 1   
     Sim 1 1,2 23 5,0 0,24 0,03 – 1,80 0,165 
Colonização materna pelo sgb 
     Não 81 100,0 463 99,8 1   
     Sim 0 0,0 1 0,2 - - - 
Cultura        
     Negativa 77 96,3 434 98,2 1   

     Positiva 3 3,7 8 1,8 2,11 0,55 – 8,14 0,277 
 

Tipo de parto        
     Normal 40 51,9 199 43,8 1   
     Cesáreo 35 45,5 252 55,5 0,69 0,42 – 1,13 0,139 
     Fórceps 2 2,6 3 0,7 3,32 0,54 – 20,49 0,197 

Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
*p = Teste de Wald 
 

Nos resultados da análise de regressão logística múltipla com desfecho 

clínico desfavorável (óbito) entre recém-nascidos com infecções, encontramos 
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variáveis estatisticamente significante nos modelos: nascimento com peso < 2.500 

g RC= 3,87 (IC95% 1,73-8,63), p= 0,001.  Recém-nascido com peso inferior a 

2.500 g está em risco de quase quatro vezes mais de ocorrência para óbito, em 

comparação aos com peso > 2.500 g. 

Mães com realização de cerclagem não apresentam associação 

estatística com desfecho p> 0,05. (Tabela 14) 

 
Tabela 14 – Determinação de fatores associados ao desfecho clínico desfavorável 
(óbito) de recém-nascidos com infecção precoce em UTI neonatal.  MEAC-UFC, 
2010-2011. 
 

Variável Razão de 
chances bruta 

Razão de 
chances ajustada  IC 95% Significância*  

Peso ao 
nascer 

    

     ≥ 2.500 g 1 1   

     < 2.500 g 3,98 3,87 1,73 – 8,63 P= 0,001 

Cerclagem     

     Não 1 1   

     Sim 1,64 1,62 0,93 – 2,82 P= 0,086 
Fonte: CCIH/MEAC/UFC 
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6 DISCUSSÃO 

 

A infecção neonatal é um dos grandes agravos enfrentados na 

atualidade, principalmente quando ocorre em Hospital Universitário, de nível 

terciário, como a Maternidade Escola Assis Chateaubriand onde são realizados 

procedimentos invasivos e complicados, recém-nascidos em longo período de 

internação hospitalar devido prematuridade, contato com diversos profissionais da 

saúde, incluindo estudantes de várias áreas. 

As infecções relacionadas à assistência à saúde são bastante 

frequentes, atingindo 81% de recém-nascidos admitidos em UTI Neonatal. Os 

dados corroboram com estudo realizado em unidade neonatal da Santa Casa de 

Misericórdia do Pará (MALVEIRA et al., 2006). 

Pinhata e Rego (2005) enfatizam que a prevalência de sepse e 

meningite em recém-nascidos varia de um a 5/1.000 nascidos vivos. No prematuro, 

a prevalência é elevada, um para 230 recém-nascidos, sendo a sepse é comum 

nesse grupo de crianças. Conforme Chung et al. (2010) em estudo sobre infecções 

da corrente sanguínea em UTI neonatal, em Mato Grosso do Sul, a incidência total 

de infecções da corrente sanguínea foi 26%. 

As taxas gerais de infecção nosocomial por paciente (número total de 

infecções por 100 pacientes), em unidades neonatais de hospitais norte-

americanos, variaram de 1,8 a 15,32. Entretanto, pelo menos 42% dos recém-

nascidos, de peso inferior a 750 g, são afetados (PINHATA; NASCIMENTO, 2001). 

Os dados de infecções precoces (55%), no estudo, são inferiores aos 

encontrados por Seale et al. (2009) que mostram elevada proporção de recém-

nascidos susceptíveis a uma maior proporção de sepses precoce neonatal, 68% 

dos casos de sepse neonatal em estudo Zimbabué. Estimativas de Incidência de 

início precoce de sepse neonatal bacteriana variariam amplamente, o que os dados 

disponíveis indicam para alta carga de doença.   

Os dados sobre sexo de recém-nascidos estão próximos do estudo 

realizado no Hospital das Clínicas da FMUSP, em 1997 que encontram (49,2 %) do 

sexo feminino e 32 (50,8%), masculino (Mataloun et al., 1997). Com dados 

semelhantes é o de Goulart et al. (2006), sobre fatores de risco para o 

desenvolvimento de sepse neonatal precoce, em Hospital da rede pública do Brasil. 
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Neste estudo, as infecções precoces atingiram 55% dos recém-nascidos 

do sexo masculino, contra 45% do feminino. Alberto et al. (2011) citam que as 

evidências indicam que meninos recém-nascidos, apesar de peso médio mais 

elevado, têm maior probabilidade de imaturidade, além de características biológicas 

desfavoráveis. 

Conforme dados encontrados sobre peso de recém-nascidos, 6% 

encontram-se na faixa de peso menor que 750 g, 9% com peso entre 750-999 g, 

24%, entre 1.000-1.499 g, 36%, entre 1.500-2.499 g e 24% com mais de 2.500 g, 

variando de 485 g a 4.830 g, diferindo do estudo realizado em Santos-SP sobre 

infecção, prematuridade, baixo peso e uso de antibiótico, em unidade de terapia 

intensiva neonatal, em que se encontraram apenas 13,8% de bebês com 1.500 g 

ou menos; cerca de 53,2% entre 1.501 e 2.999 g e 32,9% restantes com peso igual 

ou superior a 3.000 g (BOIÇA; BICUDO, 2005). 

Os achados confirmam dados conhecidos da literatura, em estudo sobre 

Infecção hospitalar, em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em São Paulo onde 

encontraram maior número de crianças com peso inferior a 1.500 g (p= 0,017) 

(PINHEIRO et al., 2009). 

Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000), constataram que o peso de 

nascimento é importante determinante de risco de morrer no período neonatal. 

Neste estudo, a incidência de baixo peso foi de 8,1%. À medida que aumenta a 

faixa de peso do RN, o risco de morrer diminui drasticamente, semelhantemente ao 

do nosso estudo. 

A prematuridade é significante, com 81% dos recém-nascidos com 

diagnóstico de IRAS, sendo 23% com prematuridade extrema (abaixo de 30 

semanas de gestação materna). Hermann, Amaral e Almeida (2008), em estudo 

sobre fatores de risco para o desenvolvimento de sepse neonatal tardia, em uma 

unidade de terapia intensiva, encontraram que a taxa de infecções em prematuros 

foi de 52,9%.  

Goulart et al. (2006), relataram que prematuridade representa importante 

fator de risco para infecção neonatal precoce, em comparação a recém-nascidos a 

termo e, à análise de faixas de peso, os resultados indicam que, no período 

estudado, os recém-nascidos com peso < 1.000 g desenvolveram sepse neonatal. 

A taxa de sepse diminui nos grupos subsequentes.  
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Goulart et al. (2006), em análise de dados, demonstram maior taxa de 

sepse neonatal precoce em recém-nascidos com idade gestacional entre 29 e 34 

semanas, totalizando 46%. A prematuridade representa importante fator de risco 

para infecção neonatal precoce em comparação aos recém-nascidos a termo. Os 

autores citaram a probabilidade de 32,1 vezes maior para os recém-nascidos com 

menos de 28 semanas de desenvolvimento de sepse, em relação aos recém-

nascidos com idade gestacional > 37 semanas e determinaram OR de 24,8 para 

tais recém-nascidos desenvolverem sepse em comparação aos com peso > 2.500 

gramas.  

Em estudo sobre fatores perinatais associados ao óbito precoce de 

recém-nascidos prematuros, Almeida et al. (2011) referem que parto prematuro é 

determinante mais importante de mortalidade infantil, em países desenvolvidos. 

Para partos hospitalares em países em desenvolvimento, a prematuridade também 

é o principal determinante da morbidade e mortalidade neonatal. Rades, Bittar e 

Zugaib (2004), diz que infecção neonatal é a causa básica de óbito em 71,4% de 

óbitos neonatais precoces e 83,3%, de neonatais tardios. 

Número importante é o de mulheres menores de 19 anos de idade 

(25,44%). Goulart et al (2006) também destacam número próximo ao deste estudo, 

64% com até 25 anos de idade. 

Merece atenção o número de cesáreas na amostra, com 54% do total de 

partos de mães de recém-nascidos com infecção precoce. Segundo Bittar e Zugaib 

(2010), assim como no feto a termo, um dos principais objetivos da escolha da via 

de parto é proporcionar ao prematuro, condições que evitem acidose perinatal e 

traumas decorrentes do nascimento. Se por um lado a cesárea parece reduzir 

complicações em determinados grupos prematuros, por outro lado, não há 

consenso na generalização da prática, sem considerar a presença de fatores de 

risco. 

No entanto, Rocha et al. (2002), identificaram percentual de 66% de 

parto vaginal.  Há incerteza e controvérsia na escolha da via de parto de prematuro. 

Apesar de estudos retrospectivos sugerirem ser a cesárea benéfica ao prematuro 

extremo em apresentação cefálica, não há evidências científicas consistentes de 

que a prática da cesárea melhore a sobrevida ou diminua a morbidade neonatal 

(BITTAR; ZUGAIB, 2010). 
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No âmbito de informações acerca dos fatores de risco pelas mães, o 

estudo está de acordo com o protocolo baseado em fatores de risco: gestantes que, 

no momento do parto, apresentem febre, ruptura de membranas com tempo maior 

ou igual a 18 horas, ou trabalho de parto prematuro (SILVEIRA, 2006). 

Os principais microrganismos isolados das culturas realizadas estão em 

consonância com estudo realizado por Rocha et al. (2002) em Alagoas: 

Staphylococcus aureus, cocos Gram positivo e Streptococcus agalactiae e com 

Lopes et al. (2008), que encontrou como mais frequentes: Staphylococcus 

coagulase negativa (34,9%), Escherichia coli (13,8%) e Klebsilla pneumoniae 

(13,5%). 

Conforme Pinhata e Nascimento (2001), em berçários normais, 

Staphylococcus aureus, enteropatógenos e vírus respiratórios são os principais 

agentes causadores de infecção. Em berçário de alto risco, o espectro de agentes é 

amplo e inclui organismos usualmente não patogênicos para recém-nascidos 

normais, como staphylococcus coagulase-negativo e Candida. Entretanto, à 

avaliação de etiologia de infecções hospitalares em recém-nascidos, observa-se 

que esta também depende do peso de nascimento, de características da unidade, 

da frequência de utilização de procedimentos invasivos, da origem, materna ou 

não, da infecção e da evolução temporal de agentes etiológicos, sendo fundamental 

que a instituição documente a ecologia microbiológica de suas unidades, por meio 

da vigilância epidemiológica. 

Pinheiro et al. (2007), em pesquisa, têm como principal bactéria isolada 

em hemoculturas dos recém-nascidos o Streptococcus agalactiae, microrganismo 

amplamente estudado e para o que têm sido realizados protocolos de prevenção 

durante o pré-natal e o trabalho de parto. Neste estudo, o Streptococcus agalactiae 

é isolado em apenas uma amostra de hemocultura representando 9% de bactérias 

isoladas. 

Silbert et al. (1997) também destacam as hemoculturas positivas para 

Staphylococcus sp. coagulase-negativa. Do total de 45 hemoculturas positivas, 41 

(91,1%) são positivas para Staphylococcus epidermidis, 3 (6,7%) para 

Staphylococcus hominis e 1 (2,2%) para Staphylococcus warneri. 

Viana et al. (2011), sobre incidência bacteriana em hemoculturas de 

recém-nascidos e perfil de suscetibilidade, frente aos antimicrobianos entre os 
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microrganismos isolados, identificaram que os cocos gram positivos são 

predominantes, distribuídos entre: Staphylococcus epidermidis 9 (60%), 

Staphylococcus aureus 3 (20%) e Enterococcus sp. 1 (6,7%). Em relação a 

bastonetes gram negativos, são identificados: Pseudomonas aeruginosa 1 (6,7%) e 

Klebsiella sp. 1 (6,7%). Neste estudo, foram isoladas, as bactérias: Staphylococcus 

aureus, 3 (28%), Burchoderia cepacea 1 (9%), Escherichia coli, 1 (9%), Morganella 

morganii, 1 (9%), Staphylococcus haemolyticus, 1 (9%), Staphylococcus 

epidermidis, 1 (9%), Streptococcus viridans, 1 (9%), Stenotrophomonas maltophilia, 

1 (9%) e Streptococcus agalactiae, 1 (9%). 

Em estudo sobre ocorrência de infecções da corrente sanguínea, na UTI 

neonatal de Hospital Universitário de referência, as bactérias gram-positivas 

(Staphylococcus spp) constituem 90,6% de agentes encontrados em hemoculturas. 

Entre outros agentes presentes, as bactérias gram-negativas (Pseudomonas spp e 

Acinetobacter spp) prevaleceram sobre os fungos (Candida spp) (CHUNG et al., 

2010).  

No período da pesquisa, não se isolou nenhum fungo, apesar de a 

maioria de recém-nascidos estudados apresentarem fatores de risco para 

candidíase, descritos por Moreira (2005): idade gestacional menor de 32 semanas, 

presença de cateteres venosos centrais, intubação e uso de nutrição parenteral, 

mas por se tratar de um estudo sobre infecção precoce, e de acordo com a 

literatura, as infecções fúngicas acontecem de maneira tardia. 

O perfil de sensibilidade/resistência de microorganismos isolados em 

hemoculturas de recém-nascidos com infecção precoce é o seguinte: 

Staphylococcus aureus (3), com suscetibilidade a oxacilina, vancomicina e 

penicilina em duas (2) amostras, com resistência à penicilina em uma das 

amostras. Staphylococcus aureus (3), Staphylococcus haemolyticus (1), 

Staphylococcus epidermidis (1), Streptococcus viridans (1), Streptococcus 

agalactiae (1) sensíveis a vancomicina. Achados semelhantes aos de Viana et al. 

(2011,) em que  o perfil de suscetibilidade a antimicrobianos mostra que  cepas de 

Staphylococcus aureus, assim como as de Staphylococcus epidermidis são 

sensíveis a amicacina, azitromicina, oxacilina, teicoplanina e vancomocina. Os 

antimicrobianos ampicilina, amoxicilina, eritromicina, lincomicina, penicilina e 
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sulfametoxazol são ineficazes para as cepas de Staphylococcus aureus e a maioria 

dos Staphylococcus epidermidis. 

Chung et al. (2010), no estudo de infecções da corrente sanguínea na 

UTI neonatal, constataram que as maiores resistências a antimicrobianos  

encontram-se contra penicilina, oxacilina e eritromicina, não observada nenhuma 

resistência contra vancomicina semelhante à deste estudo. 

Dos fatores de risco maternos, definidos pela ANVISA, identificados com 

maior frequência, tem-se o trabalho de parto em gestação menor que 35 semanas 

(334 mães), infecção do trato urinário materna sem tratamento ou em tratamento, 

menos de 72 horas (108 mães), bolsa rota maior que 18 horas (60 mães), e 

corioamnionite (24 mães). Goulart et al. (2006), identificam como infecções 

maternas mais frequentes as do trato urinário (62,1%), vulvovaginites (24,2%) e 

corioamnionite (4,2%). 

Neste estudo encontramos um percentual elevado de óbito de recém-

nascido com prematuridade (94%). Apenas 6% nasceram de gestação à termo. A 

principal causa de morte apontada no estudo de Paula et al. (2008), é a 

prematuridade extrema, reforçando a importância de agravo no incremento das 

taxas de óbito neonatal, sobretudo entre egressos de gestações com ruptura 

prematura de membranas amnióticas. Estudo sobre estimativa percentual de causa 

de óbitos neonatais globais para o ano 2000 demonstra que, em torno de 28% dos 

casos, resultaram de causas correlacionadas à prematuridade; 36%, de graves 

infecções neonatais. 

A corioamnionite é uma séria complicação da gravidez e representa 

argumento contra a conduta conservadora na ruptura prematura pré-termo de 

membranas amnióticas, em associação ao dano neonatal, óbito fetal e neonatal, 

assim como ao nascimento pré-termo e ao baixo peso. A taxa de infecção é 

diretamente proporcional à duração do período de latência, aumentando após as 

primeiras 24 horas, sendo, pelo menos dez vezes maior após 72 horas de 

amniorrexe (PAULA et al., 2008). 

Recém-nascidos (286) usaram apenas os antimicrobianos de 1ª linha 

(penicilina cristalina e gentamicina), sendo curada a infecção, outros, fizeram uso 

de uma ou mais linhas de antimicrobianos. Fanos e Dall'agnola (1999) afirmaram 

que a terapia combinada é recomendada para tratamento empírico inicial. Nas 
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infecções precoces a terapia de primeira linha eficaz empírica é ampicilina mais um 

aminoglicosídeo (duração do tratamento de 10 dias).  

Em estudo realizado na Malásia e Nepal, Edmond e Zaidi (2010), 

referem que a medicação parenteral, conduta para sepse neonatal, atualmente é 

recomendada pelas associações nacionais de pediatria, em combinação de 

penicilina, ampicilina e gentamicina, ou de terceira geração cefalosporinas (por 

exemplo, ceftriaxona ou cefotaxima) durante 10-14 dias. 

Na análise bivariada, o sexo feminino apresenta fator de risco de quase 

duas vezes, em comparação com o masculino. O resultado corrobora com pesquisa 

realizada com fatores associados ao baixo peso ao nascimento em município do 

norte do Brasil, em associação estatisticamente significante entre baixo peso e 

sexo feminino: meninas apresentaram proporção de baixo peso ao nascer, 1,3 

vezes maior em comparação aos meninos com RP= 1,30 (IC 95% 1,08 – 1,56) p= 

0,018 (MAIA; SOUZA, 2010).  No entanto, contrapõe estudo, de Goulart et al., 

(2006), que relatou que entre 192 recém-nascidos não há associação estatística 

significativa com variável sexo e prematuridade em recém-nascido com infecção 

precoce, odds ratio de 1,03 (IC 95% 0,5 – 2,09; p = 0,535). No estudo de Melo et al. 

(2011), também não foi encontrada associação estatística OR=1,03 (IC 95%: 0,85-

0,758), p= 0,758.  

Melo et al. (2011), sobre fatores de risco obstétricos e neonatais, na 

prematuridade, encontraram risco de baixo peso de OR= 43,3 (IC95% 33,4-56,3) 

p= 0,000. Na pesquisa acerca de determinantes da mortalidade neonatal: estudo 

caso-controle em Fortaleza, Ceará, Brasil, demonstra-se risco de prematuridade 

OR= 29,7 (IC95% 15,5-57,6) p= 0,000 (NASCIMENTO et al., 2012). 

Goulart et al. (2006), acerca de infecção precoce, constataram uma OR= 

2,28 de desenvolvimento de infecção para recém-nascidos cujas mães têm alguma 

infecção durante a gestação comparadas a recém-nascidos sem história de 

infecção materna (IC95% 1,12 – 4,63); p = (0,009), evidenciando a importância de 

identificação de fatores de risco maternos associados ao diagnóstico de infecção 

neonatal no pré-natal, com garantia de intervenções eficazes, no sentido da 

minimização da mortalidade neonatal gerada.  

Rocha et al. (2006) constataram que a idade gestacional de mães de 

recém-nascidos  com corioamnionite é ligeiramente inferior (30 versus 31 semanas, 
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p = 0,0002) aos de mães sem corioamnionite e a menor maturidade tem relação 

com maior morbidade neonatal. 

Na análise de regressão logística múltipla, os resultados colaboram com 

a literatura. No modelo múltiplo do estudo de Maia e Souza, (2010), o sexo feminino 

permanece com significância estatística. Para Goulart et al. (2006), a 

prematuridade representa importante fator de risco para infecção neonatal precoce, 

em comparação aos recém-nascidos a termo. 

A associação entre baixo peso e sexo feminino foi significante neste 

estudo, não corroborando com os achados Pinheiro et al. (2009), em  pesquisa 

onde encontraram maioria no sexo feminino, embora sem significância estatística 

(p= 0,770) e Melo et al., 2011 com (p= 0,758).  

Não houve significância estatística entre a idade da mãe e peso baixo ao 

nascer com p> 0,050. Em pesquisas de Pinheiro et al, (2007) e Goulart et al. 

(2006), também não encontraram significância estatística entre a idade da mãe e 

recém-nascido nascer de baixo peso. 

Entre as variáveis com significância estatística com peso < 2.500g, está 

a idade gestacional p= 0,001, contribuindo com estudo realizado em hospital 

terciário da Amazônia brasileira, em que se tem associação p= 0,0001 (Pinheiro et 

al., 2007), não encontrando associação estatística entre idade gestacional e baixo 

peso em estudo sobre infecção hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) em São Paulo.  (PINHEIRO et al., 2009). 

Achado com significância estatística foi com bolsa rota, confirmando 

dados de pesquisa de Goulart et al. (2006),  onde se teve um OR de 9,33 (IC95% 

2,12 – 46,73; p = 0,001) para ocorrência de infecção entre recém-nascidos com 

bolsa rota com  mais de 18 horas. 

Na regressão logística multivariada mantiveram-se significantes as 

variáveis: sexo feminino, idade gestacional e bolsa rota. Este estudo contribui com 

achados na pesquisa da Amazônia, também com significância estatística entre 

bolsa rota e baixo peso OR= 1,41 (IC9%: 0,5-3,8) e idade gestacional RC= 92,86 

(IC95%: 12,6-684,7) p< 0,05 (Pinheiro et al., 2007).  

Com desfecho classificado como óbito, este estudo manteve associação 

estatística com idade gestacional < 37 semanas, corroborando assim o achado da 

pesquisa de Shah et al. (2005). Estudo da rede neonatal canadense demonstrou 
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que, recém-nascido com menos de 32 semanas de idade gestacional, em hospitais 

pediátricos houve risco maior de morte (OR 2,25; IC 95%= 1,20-4,20), em 

comparação ao com maiores de 32 semanas. Variável com significância estatística 

foi o peso < 2.500g com OR= 3,87 (IC95%:1,73-8,63), p= 0,002, dados 

semelhantes ao deste estudo. Para Maran e Uchimura (2008), recém-nascidos de 

baixo peso apresentavam risco de óbito de 44,10 vezes maior que os nascidos com 

peso normal. 

Na análise multivariada com óbito como desfecho e variáveis 

independentes, permaneceu como variável estatisticamente significante, no modelo 

peso < 2.500g. Para Pinheiro et al. (2007), baixo peso ao nascer são fatores de 

risco associados com infecção neonatal precoce. Risco relativo para óbito neonatal 

precoce de RC= 89,38; (IC95%= 11,1- 720,6), segundo diagnóstico de infecção, foi 

quase 90 vezes maior do que para os sem infecção. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A frequência de infecção neonatal precoce foi elevada no período 

estudado.  Embora tenha havido avanço técnico científico na área, é um desafio 

para a equipe multiprofissional porque a prevenção de infecções depende de quem 

trabalha na unidade. 

A prematuridade, baixo peso, infecção materna, tempo de internamento 

e ruptura prematura de membranas são fatores de risco significativos para infecção 

neonatal precoce.  

Avanços nos cuidados intensivos têm possibilitado maior sobrevida ao 

recém-nascido prematuro extremo, no entanto, devem ser adotadas condutas 

durante a assistência pré-natal e intraparto no sentido de prevenir a prematuridade. 

As infecções hospitalares neonatais representam grande problema em 

unidades de terapia intensiva, seu controle depende de medidas que se aplicam à 

gestante no pré-natal, no ambiente hospitalar, e na assistência prestada ao recém-

nascido. 

Diante dos dados do estudo, devem ser adotadas medidas importantes: 

equipe assistencial treinada e em número suficiente para atendimento adequado, 

cuidados rigorosos em medidas de controle e prevenção de infecções relacionadas 

a serviços de saúde. As intervenções simples reduzem a incidência de início 

precoce de infecção neonatal podendo ser priorizadas no planejamento em saúde. 

Os profissionais de saúde que atuam na assistência às gestantes devem 

ser alertados para a prevenção e tratamento adequado, direcionado por estratégias 

públicas contribuindo para diminuição de infecções neonatais precoces. 

A equipe de assistência ao recém-nascido deve ter consciência da 

importância do controle de fatores de risco de infecção relacionados às condições 

do local de internação, considerando que os mesmos são passíveis de controle. 

As principais causas de morbidade e mortalidade neonatal incluem 

complicações relacionadas à prematuridade e baixo peso ao nascimento, 

constituindo o maior desafio da medicina materno-fetal. 

É necessário um grupo multidisciplinar de profissionais para estabelecer 

e desenvolver as ações de prevenção das infecções neonatais juntamente com as 

Comissões de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH). 
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8 CONCLUSÃO  

 

As infecções neonatais precoces tem alta incidência em recém-nascidos. 

São de difícil controle por estar na dependência da qualidade dos cuidados durante 

a assistência pré-natal, perinatal e  neonatal. 

Sabemos não ser possível prevenir todas as infecções, no entanto, as 

conquistas de redução das mesmas, deverão ser incentivadas e seguidas nos 

serviços de saúde e esperamos que os dados deste estudo sejam usados para 

elaboração de estratégias para sua redução. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – FICHA DE BUSCA ATIVA DE INFECÇÃO DA NEONATOLOGI A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAD 
 CCIH - MEAC– NEONATOLOGIA  

BUSCA ATIVA 

PRONTUÁRIO: RN                     MÃE  
                                        /                        

 RECÉM-NASCIDO DE: 
 

SEXO:                /                APGAR:  
 

DIAGNÓSTICO DO RN_________________________________________ 
DIAGNÓSTICO DA MÃE: 

DATA DE NASCIMENTO: ______/_____/_____          HOR A: ______:______h  
TEMPO DE BOLSA ROTA:____________h s             IDA DE MÃE:_________ 

IDADE GESTACIONAL: _______  semanas  
PESO: _____________    T. DE PARTO:_____________ 

FATORES DE RISCO: 
 

DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

UNIDADE                                

PROCEDIMENTOS 

Sonda orogástrica                                 

Cateter Venoso                                 

Respirador                                 

Entubação                                 

VNI                                

CPAP                                

HOOD                                

Traqueostomia                                 

Fototerapia                                 

Hemo-transfusão                                 

Drenos                                 

NPT                                

ANTIMICROBIANOS 

                                

                                

                                

 

MATERIAL  DATA RESULTADO SENSIBILIDADE/RESISTÊNCIA  

    

    

 ÓBITO:         /        /               HORA:                        TRANSFERÊNCIA:         /          /                     LOCAL DE TRANSFERÊNCIA:  

Obs:    


