
137. Título:  Sepse neonatal como fator de risco para alteração no 
neurodesenvolvimento em prematuros. 

 
Rachel de Carvalho Ferreira¹; Rosane Reis De Mello¹; Kátia S. Silva¹ 

¹Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ 
 
Palavra Chave:  Desempenho infantil; sepse; prematuro; fatores de risco; lactente; 
seguimento. 
 
Introdução e objetivos: 
Existem evidências de que as infecções neonatais apresentam associação com as 
alterações do neurodesenvolvimento em prematuros. No entanto, torna-se necessária 
uma metodologia adequada para o controle dos fatores de confundimento. O objetivo 
foi avaliar a sepse neonatal como fator de risco para alteração no desenvolvimento 
neuromotor de prematuros de muito baixo peso aos 12 meses de idade corrigida.  
 
Métodos: 
Estudo prospectivo que acompanhou o desenvolvimento motor de 194 prematuros de 
muito baixo peso oriundos de uma UTI neonatal pública entre 2004-2010. Consideramos 
sepse neonatal a presença de hemocultura positiva e/ou sinais clínicos e laboratoriais 
sugestivos de infecção. A avaliação clínica/neurológica consistiu na observação de 
postura e movimentação espontânea, tônus musculatura dos vários segmentos 
corporais, assimetrias e reflexos, de acordo com o protocolo de Amiel-Tison e Grenier 
e os marcos do desenvolvimento motor. Escala Bayley (2º edição) foi aplicada por 
psicóloga. O desfecho foi o resultado da avaliação neurológica e os resultados da área 
motora (PDI) da Escala Bayley. A associação entre a sepse e o desenvolvimento 
neuromotor foi verificada através de regressão logística.  
 
Resultado: 
A média do peso ao nascer foi 1119 g (DP 247) e da idade gestacional 29 semanas e 6 
dias (DP 2). Cerca de 44,3% (n = 86) das crianças apresentaram sepse neonatal e 
40,7% (n = 79) apresentaram alteração neuromotora e/ou no índice do desenvolvimento 
psicomotor (PDI<85) aos 12 meses de idade corrigida.  
 
Discussão e conclusão: 
Este estudo aponta que as crianças prematuras de muito baixo peso com sepse 
neonatal têm 2,5 vezes mais chances de apresentar desenvolvimento neuromotor 
alterado aos 12 meses de idade corrigida (OR: 2,50; IC 1,23-5,10), independentemente 
de outros fatores de risco, o que reafirma alguns dados encontrados na literatura. As 
alterações neuromotoras encontradas podem ser mediadas pela lesão de substância 
branca, mas pouco se sabe qual o mecanismo que gera tal lesão. A idade escolhida 
para o ponte de coorte teve como objetivo a detecção precoce de alterações e, portanto, 
uma abordagem terapêutica mais adequada possível. Logo, conclui-se, que a sepse 
neonatal foi um fator de risco independente para alteração do desenvolvimento 
neuromotor.Trabalho aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 
Fernandes Figueira(CAAE 0005.0.008.000-06).  
 
 
 


