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Objetivo: Descrever o perfil demográfico e clínico de recém-nascidos pré-termo (RNPT) 
de muito baixo peso diagnosticados com sepse tardia. Método: Estudo descritivo, o qual 
incluiu RNPT com idade gestacional <34 semanas e peso de nascimento <1.500g, sem 
malformações congênitas, nascidos e admitidos na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal de um hospital universitário de Minas Gerais/Brasil durante um período de 2 
anos, e que receberam o diagnóstico de sepse tardia. Resultados: 40 (30,3%) RNPT 
apresentaram sepse neonatal tardia, diagnosticada, em média aos 13,1 (±7,6) dias de vida. 
Houve prevalência de cesáreas (60%), de reanimação em sala de parto (72,5%) e de 
RNPT do sexo masculino (57,5%). A mediana de idade gestacional de nascimento foi de 
27 (24-33) semanas, peso de nascimento médio de 899,8 (±249,6) gramas, média de 
escore de Apgar no 1º min. de 5 (±2,5) e no 5º min. de 7,7 (±1,6). O tratamento com 
antimicrobiano foi estabelecido para todos os RNPT diagnosticados, sendo a mediana do 
número de antimicrobianos de 3 (1-9). Em 87,5% dos casos houve confirmação 
diagnóstica com hemocultura positiva e os seguintes agentes etiológicos foram 
identificados: Staphylococcus epidermidis (n=13), Staphylococcus capitis (n=5), 
Staphylococcus aureus (n=4), Acinetobcter baumannii (n=2), Enterobacter cloacae 
(n=2), Klebsiella pneumoniae (n=2), Staphylococcus haemolyticus (n=2), Candida 
albicans (n=1), Candida parapsilosis (n=1), Escherichia coli (n=1), Staphylococcus 
hominis (n=1) e Stenotrophomonas maltophilia (n=1). O período médio de internação foi 
de 73 (±37,9) dias, de ventilação mecânica invasiva 12 (0-74) dias, uso de cateter 
umbilical 5,0 (±2,8) dias, uso de cateter central de inserção periférica (PICC) 25,1 (±15,5) 
dias e de nutrição parenteral (NPP) 20,5 (±9,3) dias. Durante o acompanhamento, 22,5% 
dos RNPT foram a óbito, com média de 22,2 (±8,1) dias de vida; 5% foram transferidos 
para outra unidade de internação; e 72,5% obtiveram alta hospitalar, com média de 84,7 
(±28,3) dias de vida. Conclusão: As caraterísticas apresentadas dos RNPT se 
assemelham às apresentadas na literatura. Destaca-se a alta taxa de confirmação 
diagnóstica com hemocultura. 
 


