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RESUMO: O trabalho relata o quadro clínico de um paciente com sepse
neonatal precoce, ressaltando os aspectos clínicos e patológicos.
INTRODUÇÃO: A sepse neonatal precoce (SNNP) é uma infecção sistêmica que
ocorre no recém-nascido (RN) nas primeiras 48 horas de vida. O diagnóstico é
difícil, sendo baseado em 3 pilares: fatores maternos e neonatos, manifestações
clinicas do RN e os achados nos exames complementares, sendo hemocultura
padrão ouro para diagnostico.

DESCRIÇÃO DO CASO: RN do sexo feminino, cuja mãe tratou durante o pré natal
de infecção urinaria por Klebsiela, nascido de parto vaginal, 37 semanas de 3
dias, com peso adequado, evoluiu com hipoglicemia e déficit de sucção e
distensão abdominal. Devido aos sinais múltiplos e coleta de hemocultura com
baixa sensibilidade, foi levantada a hipótese de SNNP. O RN foi encaminhado e
internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, iniciando tratamento
empírico de início precoce Ampicilina (100-300 mg/kg/d) e Gentamicina (5
mg/kg/d).
DISCUSSÃO: A sepse é uma das principais causas de morbimortalidade no
período neonatal, sendo a taxa de mortalidade em média 25%. Sua incidência
varia de 1 a 8 casos por 1000 nascidos vivos. Devido ao prognostico reservado
de SNNP, as condições clinicas graves evoluem rapidamente para morte, por
isso faz-se um diagnostico presuntiva com base nos fatores de risco e/ou
critérios clínicos sem confirmação laboratorial. O padrão ouro é a hemocultura,
embora a sensibilidade do teste não seja alta. Em razão desses aspectos, o
tratamento com antibiótico deve ser feito empiricamente
CONCLUSÃO: Desse modo, fica evidente a necessidade compreender os
principais fatores envolvidos e as medidas de profilaxia antimicrobiana materna
e neonatal, visando garantir intervenções eficazes a ser implementadas na
SNPP, reduzindo assim o risco de morbimortalidade para o neonato
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