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INTRODUÇÃO

Sepse é um processo que desencadeia uma síndrome de

resposta inflamatória sistêmica, causando disfunção orgânica

no indivíduo, podendo acarretar a morte.

A sepse acontece em idades e grupos de populações variados.

Assim, pode ser manifestada na fase neonatal. Sepse

neonatal é dividida em dois estágios, variando de acordo com

o momento da sua aparição. A Sepse neonatal precoce é

manifestada em até 72 horas de vida, ela é adquirida antes ou

durante ao parto, sendo a contaminação proveniente do trato

urinário materno.

Já a sepse neonatal tardia acontece após as primeiras 72

horas de vida, e é desencadeada por fatores extrínsecos,

como: ambiente hospitalar; contato humano e objetos

contaminados. Sendo favorecida pela permanência em

hospitais, por um longo período.

Fig. 1. Bebê hospitalizado com uso de cateter.
Fonte:http://www.drbulentaldemir.com/neonatal-sepsis/

Acesso em: 31 de out. 2021.

Fig. 2. Bebê contaminando-se com

microrganismos provenientes da mãe, durante o

parto.
Fonte: http://maesbrasileiras.com.br/pesquisa-positiva-

para-streptococcus-agalactiae/ Acesso em: 02 de nov. 2021.

OBJETIVO

• Apresentar os conceitos definidos sobre sepse neonatal

precoce e tardia. Abordando a respeito do seu diagnóstico,

manifestações clínicas, fatores de risco e prevenção, afim

de reduzir as taxas de morbimortalidade.

JUSTIFICATIVA

• Essa pesquisa surgiu devido à alta incidência e taxa

significativa de morbimortalidade neonatal.

• Sendo o manejo desafiante, e as manifestações e

diagnósticos inespecíficos.

METODOLOGIA

• Revisão de literatura, à partir de publicações em artigos,

revistas, jornais, livros e sites eletrônicos, do ano de 1999

até 2020. As palavras chaves foram: Sepse neonatal,

manifestações clínicas e diagnóstico na sepse neonatal.

DESENVOLVIMENTO
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Medidas de prevenção

• Prematuridade

• Higiene das mãos

• Nutrição enteral com leite materno

• Antibioticoterapia racional

REFERÊNCIAS

CONCLUSÃO

• Há várias condutas que devem ser avaliadas para a prevenção da sepse.

Como o reconhecimento conjunto das manifestações e os fatores de risco,

para que seja possível o diagnóstico e o tratamento criterioso.

• Os exames laboratoriais realizados funcionam como um parâmetro

conjunto, assim nunca são utilizados isolados para o diagnóstico.

• Portanto, o diagnóstico precoce e os novos marcadores, se utilizados juntos

as medidas preventivas, influenciarão diretamente em um melhor

prognóstico e progresso da doença.
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Fig. 3 Infecção na corrente sanguínea.

Fonte:  

https://doblementesaludable.com/wp-

content/uploads/2019/10/Sepsis-

Neonatal-13.jpg/ Acesso em: 02 de nov. 

2021

Fig. 4. Hemograma

Fonte: 

http://www.une.edu.mx/es/postgrado/

acqb/dhdl/img/02.png/ Acesso em: 

02 de nov. 2021

Fig. 5. Amamentação materna.

Fonte: 

https://semprematerna.com.br/conh

eca-os-fatores-que-mais-dificultam-

a-amamentacao/ Acesso em: 02 de 

nov. 2021

Fig. 6. Microrganismos na mão, 

invisíveis a olho nu.

Fonte: 

https://blog.neoprospecta.com/hi

gienizacao-maos-simples-eficaz-

evitar-contaminacoes/ Acesso 
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