SEPSE NEONATAL TARDIA COM FOCO PULMONAR EM PREMATURO
EXTREMO: RELATO DE CASO
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Introdução: A sepse neonatal é uma das principais causas de mortalidade infantil, sendo a
prematuridade um dos fatores de risco mais importantes. Isso porque a possibilidade de
infecção destes pacientes é de 8 a 11 vezes maior do que de um recém-nascido a termo.
Descrição do caso: Relata-se caso de prematuro extremo do sexo masculino, de idade
gestacional de 29 semanas e 5 dias, nascido de parto cesárea - após indicação de
interrupção da gestação devido a pré-eclampsia -, com 804 gramas, apresentando-se
hipotônico e deprimido com APGAR de 4/7, havendo necessidade de manobras de
reanimação (3 ciclos de ventilação com pressão positiva), evoluindo com desconforto
respiratório. O recém-nascido foi encaminhado para UTI neonatal para fazer surfactante
(ensure), e em seguida colocado em Ventilação Não Invasiva (VNI) com os seguintes
parâmetros: PIP 40%, FR: 30 irpm e PEEP 5. Havendo resposta clinica e radiológica
favorável. Após 76 horas de vida , o paciente apresentou piora do quadro com leve
distensão abdominal, sem dor a palpação, além de secreção fétida de vias aéreas
superiores, sendo feita aspiração com sonda nasal. O raio-X de tórax demonstrando
infiltrado em hemitorax direito, exames laboratoriais, o paciente apresentou plaquetopenia
(77.500), hipernatremia (148) e score 2 para sepse. Com isso, fez-se diagnostico de sepse
neonatal tardia, iniciando tratamento com oxacilina e amicacina.
Discussão: A sepse neonatal tardia é aquela em que o recém-nascido apresenta sintomas
após 72 horas de vida, sendo ela mais frequente em prematuros de baixo peso. Isso se deve
ao fato desses pacientes possuírem o sistema imune ainda pouco desenvolvido, com as
barreiras cutâneo-mucosas frágeis e, alem disso, com deficiência na produção de
imunoglobulinas, no sistema de complemento e na capacidade de opsonização e
fagocitose. Por fim, tais recém-nascidos podem evoluir com choque séptico, coagulação
intravascular disseminada e óbito.

Conclusão: Com isso, conclui-se que a sepse deve ser diagnosticada antes das 72 horas,
uma vez que pode trazer diversas sequelas para o paciente, incluindo perda no
desenvolvimento neurológico.
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