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Objetivo: Analisar, através de revisão sistemática, os principais tipos de 

antibióticos utilizados para o tratamento da sepse em recém-nascidos e 

lactentes.  

Métodos: Pesquisa na base de dados National Library Of Medicine (MedLine), 

utilizando os descritores “Neonatal Sepsis”, “Antibiotic” e “Therapeutic”, e suas 

variações encontradas no MeSH. Incluídos os filtros Randomized Controlled 

Trial, Humans, English, 5 years e Infant: birth-23 months. Artigos não 

relacionados diretamente ao tema foram excluídos.  

Resultados: Foram encontrados 29 artigos, sendo que 8 foram selecionados, 

perfazendo um total de 5285 pacientes (55,8% do sexo masculino), de 0 a 90 

dias, com sepse precoce ou tardia. A duração da terapêutica antimicrobiana foi 

de 7 dias até 4 a 6 semanas. A maioria dos pacientes avaliados (4806 ou 90,9% 

dos casos) utilizou a penicilina ou seus derivados (ampicilina e amoxicilina) como 

principal antibiótico, sempre associado a outros medicamentos, principalmente 

aminoglicosídeo e cefalosporina. O segundo antibiótico mais usado foi o 

aminoglicosídeo com 77,9% (4117 casos). Um estudo envolvendo 137 neonatos 

com mais de 72 horas de vida e peso inferior a 2000g relatou a utilização do 

aminoglicosídeo em 127 casos (92,7%). As cefalosporinas (ceftriaxone e 

cefotaxima) foram administradas em 1243 pacientes (23,5%). A avaliação de 187 

recém-nascidos com menos de 60 dias mostrou que essa medicação foi segura 

e não esteve associada à alta frequência de icterícia. Para situações mais graves 

como meningite e artrite, dois antibióticos (meropenem e vancomicina) de amplo 

espectro foram utilizados. O meropenem, derivado da classe dos 

carbapenêmicos, foi indicado em 486 casos (9,2%). Em estudo com 102 



neonatos com sepse por gram negativos, a infusão de meropenem por tempo 

prolongado trouxe maiores taxas de cura clínica e erradicação microbiológica e 

menores taxas de mortalidade neonatal, suporte ventilatório e injúria renal. O uso 

de vancomicina ocorreu em 115 neonatos (2,2%) infectados por 

microorganismos gram positivos.  

Conclusão: Embora a melhor abordagem terapêutica para a sepse neonatal 

ainda seja controversa, o início precoce da antibioticoterapia, utilizando 

principalmente penicilina e seus derivados, aminoglicosídeo e cefalosporina, é 

fator fundamental para a redução das temíveis taxas de morbimortalidade. 

Meropenem e vancomicina devem ser indicados em casos mais graves. 


