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Objetivo: Determinar os fatores de risco associados a sepse neonatal precoce em maternidade da 

rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Métodos: Após aprovação pela Comissão de Ética 

e Pesquisa da Universidade Iguaçu (CEP-UNIG), foi realizado, durante o mês de Janeiro de 2020, um 

estudo de caráter observacional, tipo caso-controle na Unidade de Terapia Intensiva da Maternidade 

Mariana Bulhões, no Município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Foram incluídos no estudo, quinze 

casos de recém-nascidos com diagnóstico de sepse precoce, e como controle, trinta recém-nascidos, 

derivando uma amostra total de quarenta e cinco pacientes, dois controles para cada caso. Foi 

considerada estatisticamente significativa a associação quando p < 0,05. Resultados: No período 

analisado, o número total de nascidos vivos foi 638. Sendo assim, a amostragem representou 7,05% 

dos nascidos vivos, enquanto os casos representam a totalidade de sepse no período.  A partir da 

amostra total resultante, a prevalência de sepse neonatal precoce foi de 2,35% dos nascidos vivos.  As 

associações estatisticamente significativas entre os fatores de risco e o desenvolvimento de sepse 

neonatal precoce foram prematuridade, com odds ratio (OR) de 2,61 (p < 0,001) com a idade 

gestacional  variando de 25 a 41 semanas, com média de 35,4 (± 3,1), baixo peso ao nascimento (OR 

1,75; p < 0,001), ao analisar-se o peso, houve uma variação de 610 a 4445 gramas, com média de 

2.411,7 (± 849,7), idade materna (OR 1,96; p <0,001), em relação à idade materna, houve uma 

variação de 15 a 40 anos, com média de 24 (± 5,72), presença de infecção do trato urinário materna 

(OR 2,66; p = 0,001). Conclusão: A sepse neonatal é uma das principais causas de óbito em recém-

nascidos e estudos que demonstram a realidade nacional à esse respeito são necessários para 

promover políticas públicas adequadas no intuito de prevenir maiores agravos. A prematuridade, o 

baixo peso ao nascimento, a idade materna e a infecção urinária durante a gestação são fatores de 

risco estatisticamente significativos para sepse neonatal precoce. Cabe salientar que o estudo está em 

andamento e dados definitivos poderão corroborar ainda mais os presentes achados. 
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