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INTRODUQAO 

Muitas formas de septicemia jã foram relatadas anterior-
, mente. Hipocrates descreveu a sepsis puerperal que sempre foi a 

forma mais estudada. A origem a partir de feridas infectadas foi 
relatada por Hipócrates e Celso e mais tarde por Avicena. Consi 5 9 í 
derava-se, porêm, um processo de decomposição das feridas com pas- 
sagem da matêria pütrida para o sangue, atê que Pasteurnmstrou que 
a putrefação e a fermentação só ocorriam na presença de microorga- 
nismos, que seriam os verdadeiros responsãveis pelo processo (6). 

Atualmente define-se septicemia como sendo a permanência 
e a multiplicação de microorganismos patogênicos na corrente circu 
latória, a partir de um processo infeccioso qualquer, levando a si 
nais e sintomas característicos, tais como: toxemia, febre, disp- 
nêia,metãstases infecciosas eoutros (3,6,1l). 

O foco infeccioso local responsãvel pela disseminação do 
germe na corrente circulatória ê chamado porta de entrada. Esta 
disseminação se faz atravês de vasculites infecciosas próximas ao 
foco inicial (3). 

Para se confirmar laboratorialmente o diagnóstico de sep 
ticemia ê necessãria a presença de hemoculturas positivas; mas, co 
mo ocorrem bacteriemias transitórias, ê importante a coexistência 
de sinais e sintomas clínicos característicos para que se obtenha 
uma certeza diagnóstica (ll). 

Segundo Jawetz "se crescem microorganismos a partir da 
cultura de sangue, ê então necessãrio determinar seu significado, 
pela exclusão de erros têcnicos. Ainda que não seja possível afir 
mar de maneira conclusiva que uma determinada hemocultura positiva 
não reflete uma bacteriemia, o seguinte critêrio pode ser útil na 
diferenciação entre as culturas 'verdadeiramente' positivas e as 
contaminadas: 
l. crescimento do mesmo tipo de germe em culturas repetidas: baç 
teriemia; 
2. crescimento de grande número de um tipo unico de germe nas cul



turas quantitativas: bacteriemia; 
3. pequena quantidade de vãrios tipos de germes: faz pensar em 
contaminaçao. 
4. flora habitual da pele (Staphylococcus branco (S. epidermi- 
dis; S. albus), difterõides), ocorrendo somente em uma de vãrias 
culturas: faz pensar em contaminação. (A presença de tais organis 

A 4 mos em mais de uma cultura, ou em cultura de medula ossea, alem da 
hemocultura, aumenta a possibilidade de ser uma bacteriemia" (8). 

O prognóstico do paciente septicemico, apesar dos avan- 
ços da terapêutica antimicrobiana, permanece um tanto reservado. 
Vãrios fatores influenciam uma evoluçao favorãvel de septicemia: 
agente etiolõgico, grupo etãrio, diagnostico precoce, tratamento 

... , imediato e intensidade das complicaçoes. Devido a o recem-nascido 
apresentar imaturidade dos sistemas imunolõgicos de defesa, e por 
estar em um novo ambiente ë bem mais susceptível ã invasão e rãpi1 

da disseminação delnicroorganismos, sendo por isso presa mais fãcil 
de septicemia (9,ll). 

O presente trabalho estuda a septicemia, analisando os 
casos de acordo com a idade, o sexo, a cor, o grau de nutrição, a 
porta de entrada, a etiologia, o leucograma e a evolução e compa- 
rando-os a dados bibliogrãficos, visando colaborar com a. melhoria 
dos conhecimentos jã existentes.



CAUSUISTICA E METODO 

Foram estudados, retrospectivamente, 58 casos de septice 
mia ocorridos entre janeiro de 1980 e abril de 1981, no Hospital 
Infantil Joana de Gusmao. 

A septicemia foi comprovada pela presença de quadro clí 
nico compativel acompanhado de hemoculturas positivas. As amostras 
em número de três, foram colhidas obedecendo rigoroso esquema de 
assepsia: (a) limpeza com ãlcool iodado do local puncionado e das 
mãos do puncionador; (b) chama de ãlcool proxima para evitar con- 
taminação. Consideram-se os casos que apresentaram um minimo de 
duas hemoculturas positivas para a mesma bactéria. 

Analisaram-se os casos conforme o sexo, a cor, a idade 
o grau de nutrição, a porta de entrada, a etiologia, o quadro cli- 
nico, o leucograma e a evolução. 

As idades foram dividas em faixas, por trimestre no pri 
meiro ano de vida e por ano até os treze anos incompletos. 

O estado nutricional foi avaliado de acordo com o critë- 
rio de Gomez (l94ó) em desnutrição de I9, 11° e III? graus, con- 
forme dëficit de peso de 10,1 a 25%; 25,1 a 40% e acima de 40%, 
respectivamente. Os valores considerados como normais foram os en 
contrados por Marques e cols. (1975) conforme a classe sõcio-eco 
nomica IV da população do municipio de Santo Andre (SP), estudada 
por Marcondes e cols. em 1971 (15). 

Para a determinação da porta de entrada considerou-se: 
1) o diagnóstico nosolõgico da admissão, se a bactéria encontrada 
na hemocultura ë conhecida classicamente como causadora dessa noso 
logia; 2) a presença de outras culturas positivas para o mesmo 
germe da hemocultura. Nos casos em que não foi possível a compro- 
vação, considerou-se a porta de entrada como desconhecida. 

A etiologia foi relacionada com a(s) bactëria(s) encon 
trada(s) na hemocultura. 

Como quadro clinico destacaram-se os sinais e sintomas 
mais comumente encontrados.
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O leucograma foi analisado segundo o numero de leucõci- 

tos e a presença ou não de desvio ã esquerda; este foi considera- 
U'I 

o\° do quando o número de bastonetes excedia (13). 
A leucometria normal foi caracterizada quando os valores 

ficavam entre 6.000 e 8.000 leucõcitos/mm3 (12). 
As evoluções foram avaliadas em: cura sem seqüelas, cu- 

ra com seqüelas (presença de lesão irreversível, como por exemplo, 
hemiplegia), Õbito e desconhecida (nos casos em que ocorreu alta, 
a pedidodos responsaveis). 

Relacionou-se a evoluçao com o grau de nutriçao e a etio 
logia.



RESULTADOS
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Dos 58 casos estudados, 29 (50%) ocorreram em crianças 
do sexo masculino e 29 (50%) em crianças do sexo feminino (tabe- 
la l). 

TABELA 1 

58 CASOS DE SEPTICEMIA NO H.I.J.G. 
RELACIONADOS AO SEXO E A FAIXA ETARIA 

FAIXA ETÃRIA SEXO 
masc. fem. TOTAL % 

0 __”_' 1 ano 14 14 --I 2 1 5 --I 3 1 2 --' 4 1 3 --' 5 1 2 

5 _”__' 6 1 0 

6 ____' 7 2 0 

7 _"`_' 8 0 1 

8 ____1 9 1 0 

9 __`_'10 2 2 

10 "___'11 1 1 

11 __”_112 5 0 

12 ___¬ 15 1 1 

-J>Lz~ll\)}-4 

28 48,28 
4 6,90 
5 5,17 
4 6,90 
5 5,17 
1 1,72 
2 5,45 
1 1,72 
1 1,72 
4 6,90 
2 5,45 
5 5,17 
2 5,45 

TOTAL 29 29 58 100,00 

Um total de 55 crianças (94,85%) eram da cor 
¶3,45%) da cor preta e 1 (1,72%) da cor parda. 

A faixa etária predominante foi o primeiro ano de Vida,on 

branca, 2 

de ocorreram 28 casos (48,28%), Sendo 14 (50%) do sexo masculino 
e 14 (50%) do sexo feminino. Os 50 casos restantes distribuíram
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se nas demais idades de modo uniforme como mostra a tabela 1. Den 
tro do primeiro ano de vida, os dois primeiros trimestres somaram 
um total de 23 casos (39,66%), sendo 13 (22,41%) no primeiro tri 
mestre e 10 (17,24%) no segundo trimestre. O terceiro e o quarto 
trimestres contaram com 4 (6,90%) e 1 (1,72%) casos, respectiva 
mente (tabela 2). 

TABELA 2 

DISTRIBUIÇÃO DE 58 CASOS DE SEPTICEMIA NO H.I.J.G. 
POR TRIMESTRE NO 19 ANO DE VIDA E APOS O 19 ANO 

TRIMESTRE . n9 . % 

19 13 22,41 
29 10 17,24 
3° 4 6,90 
49 1 1,72 
acima de 1 ano 30 51,72 

TOTAL 58 100,00 

Trinta e oito (65,52%) crianças, das 58 estudadas, apre 
sentaram desnutrição, sendo 21 (36,21%) desnutridas de 1° grau, 
12 (20,69%) de 119 grau e 5 (8,62%) de 1119 grau, para 19 (32,76%) 
eutrõficas e 1 (l,72%) com grau de nutrição desconhecido (tabela3) 

TABELA 3 

58 CASOS DE SEPTICEMIA NO H.I.J.G. RELACIONADOS AO GRAU DE NUTRIÇÃO 
GRAU DE NUTRIÇÃO . N9 . % 

Normal 19 32,76 
D I 21 36,21 
D Il 12 20,69 
D 111 5 8,62 
Desconhecido 1 1,72 

TOTAL 58 100,00
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Estudando-se a porta de entrada, nao se conseguiu detectá 
la em 29 casos (50%); dos 29 casos restantes, em ll (18,97%) a 

porta de entrada foi gastroenterite aguda; em 4 (6,9%) abscesso 
de pele, e em 3 (5,l7%), otite média aguda (tabela 4). 

TABELA 4 

DISTRIBUIÇÃO DE 58 CASOS DE SEPTICEMIA 
NO H.I.J.G. CONFORME A PORTA DE ENTRADA 

PORTA DE ENTRADA 
Gastroenterite aguda ll 18,97 
Abscesso de pele 4 6,90 
Otite média aguda 3 5,17 
Artrite sëptica 2 3,45 
Broncopneumonia 2 3,45 
Osteomielite 2 3,45 
Infecção do trato urinário 2 3,45 
Abscesso hepático 1 1,72 
Piodermite 1 1,72 
Celulite de face 1 1,72 
Desconhecida 29 50,00 

TOTAL 58 100,00 

Todas as crianças cuja porta de entrada foi gastroenteri~ 
te aguda tinham abaixo de um ano de idade. 

Os germes mais encontrados foram o Staphylococcus aureus 
em 14 casos (24,14%), a Pseudomonas sp em 8 (13,79%) e a Salmonel 
la sp em 7 (12,07%). Ocorreram 5 casos (8,62%) de associaçao de 
dois germes e 1 (1,72%) com associação de 3 germes (tabela 5).
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TABELA 5 

FREQUÊNCIA DOS GERMES ENCONTRADOS NAS HEMOCULTURAS 
DE 58 CASOS DE SEPTICEMIA NO H.I.J.G. 

GERME n9 % 

S. aureus 14 24,14 
Pseudomonas sp 8 13,79 
Salmonella sp 7 12,07 
Streptococcus sp 4 6,90 
Enterobacter sp 3 5,17 
Haemophilus sp 3 5,17 
Serratia marcescens 3 5,17 
Acinetobacter 2 3,45 
E. coli 2 3,45 
Proteus mirabilis 2 3,45 
Klebsiella sp 1 1,72 
Aeromonas hidrophila 1 1,72 
Clostridium gp 1 1,72 
Moraxella 1 1,72 
Klebsiella + Enterobacter 1 1,72 
Klebsiella + Enterococo l 1,72 
Pseudomonas + Enterobacter 1 1,72 
Pseudomonas + Staphylococcus 8UT€US 1 1,72 
Pseudomonas + Clostridium 1 1,72 
Pseudomonas + Klebsiella + E. coli l 1,72 

Como sinais clínicos mais freqüentes encontraram-se: hi- 
pertemia (74,14%), apatia (53,45%), palidez (50%), diarréia ( 

48,28%), dispnëia (44,83%), irritabilidade (37,93%), vômitos ( 

36,21%), toxemia e distensão abdominal (34,48%),hipotermía etaqui 
cardia (29,31%), hepatomegalia (25,86%), hepatoesplenomegalia ( 

17,24%), agitação psicomotora (12,07%), icterícia (8,62%), sudore 
se (5,17%) e bradicardia (3,45%) (gráfico 1).
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` Leucocitose sem desvio a esquerda observou-se em 15 ca- 

sos (25,86%) e com desvio ã esquerda em 17 (29,3l%); número de 
leucõcitos normais com desvio ã esquerda em 8 casos (13,79%) e sem 
desvio ã esquerda em 6 (1o,34%); leucopenia sem desvio ã esquerda 
em 6 casos (10,34%) e com desvio ã esquerda em 3 (5,17%). 

_. ^ Em 3 casos (5,17%) o leucograma nao pode ser analisado (tabela 6). 

TABELA 6 

ANALISE DO LEUCOGRAMAIDISS CASOS DE SEPTICEMIA NO H.I.J.G. 
sem desvio 
a.esquer¢1 

com desvio 
a esquerda TOTAL 

No Ne N? % 

Leucocitose 15 
N9 de leucõcitos normais 8 

Leucopenia 6 

Desconhecídos - 

17
6

3 

32 55,17 
14 24,14 
9 15,52 
3 5,17 

TOTAL 29 26 58 100,00 

A cura sem seqüelas ocorreu em 34 casos (58,62%), com 
seqüelas (hemiplegia e estrabismo convergente) em 1 (l,72%), per- 
fazendo um total de 35 casos (60,34%) que 
Dos 23 casos restantes, 21 (36,21%) foram 
ceberam alta a pedido, ficando sua evoluçao 

TABELA 7 

evoluíram para a cura 
a Õbito e 2 (3,45%) r_ 
ignorada (tabela 7) 

GRAU DE NUTRIÇÃO RELACIONADO COM 
CLÍNICA EM 58 CASOS DE SEPTICEMIA 

A EVOLUÇÃO 
NO H. I .J.G. 

GRAU DE NUTRIÇÃO CURA OBITO SEQ DESC. 

Normal 15 4 

D I 11 8 

D II 6 5 

D III 2 3 

Desconhecido - l 

1 1

1 

TOTAL 34 21 1 2

u
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Dos 14 casos de sepsis por Staphylococcus aureus, houve 
cura em 10 (71,42%), 2 (14,28%) foram a õbito, l (7,14%) curou 
com seqüelas e 1 (7,l4%) permaneceu com evolução desconhecida. 
Houve cura nos 8 casos de sepsis por Pseudomonas sp e nos 4 por 
Streptococcus. Seis õbitos (85,71%) ocorreram entre 7 casos de 
sepsis por Salmonella sp. Apenas 1 (16,66%) dos casos em que hou 
ve associação de germes foi a Õbito (tabela 8). 

TABELA 8 

FREQUÊNCIA DOS GERMES ENCONTRADOS NAS HEMOCULTURAS RELACIONADOS COM 
A EVOLUÇÃO CLÍNICA EM 58 CASOS DE SEPTICEMIA NO H.I.J.G. 

GERME CURA OBITO DESC. SEQUELA TOTAL 

S. aureus 
Pseudomonas sp 
Salmonella sp 
Streptococcus sp 
Enterobacter sp 
Haemophilus sp 
Serratia marcescens 
Acinetobacter 
E. coli 
P. mirabilis 
Klebsiella sp 
Aeromonas hidrophila 
Clostridium sp 
Moraxella 
Enterococo + Klebsiella 
Enterobacter + Pseudomonas 
Enterobacter + Klebsiella 
S. aureus + Pseudomonas 
Clostridium+ Pseudomonas 
E.coli + Pseudomonas + Klebsiella 

10
8

l 

4

1

3

1

1

1

2

6

2 

1 

2 

Z 

1

1 

1 

l

1 

1

l

1 

TOTAL 34 21 2 1
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D1scussÂo 

Nesta amostra nao se encontrou diferença entre os sexos, 
o que ë semelhante aos trabalhos de Mandelbaum e cols. (10), Anlei 
da Roque e col. (ló) e difere de Zamorano e cols. (18), no qual 
predominou o sexo masculino. 

O maior acometimento de crianças da cor branca não foi va 
lorizado devido ã predominância desta cor em nosso meio. 

Os primeiros seis meses de vida somaram o maior numero de 
casos, concordando com os trabalhos de Mandelbaum e cols. (10), An 
leida Roque e col. (16) e Zamorano e cols. (18), que obtiveram 
90%, 80% e 52% de casos nesta faixa etária, respectivamente. 

A desnutrição ë fator predisponente ã septicemia, pois se 
acompanha de disergia, que debilita a criança diminuindo sua resis- 
tëncia a infecções (5, 14 e 15). Comprovou-se este fato nesta cap 
suistica onde 65,52% das crianças eram desnutridas e também na lite 
ratura onde são relatados dados semelhantes (4, 10, ló e 18). 

Segundo Veronesi: “em um numero relativamente grande de 
casos o foco infeccioso primario (de uma sepsis) não pode ser de- 
terminado”. Gastroenterite aguda foi a porta de entrada mais comum 
neste estudo, provavelmente pela alta incidência desta enfermidade 
em pacientes pediátricos, principalmente no primeiro ano de vida. 

Salmonella sp incidiu em 41,7% dos 80 casos analisadospor 
Mandelbaun e cols. (10); já Sung Sin Chung e cols. (5) e Zamora 
no e cols. (18) encontraram como germe mais comum o Enterobacter 
sp em 33,3% e 45,4%, ao analisarem 15 e 75 casos respectivamente; 
enquanto que Anleida Roque e col. (16) obtiveram, em 35,7% de 195 
casos, Escherichia coli. Nesta casuística as bactérias Gram negati 
vas predominaram sobre as Gram positivas, apesar de o germe mais cg 
mum ter sido o Staphylococcus aureus (24,14%). Krugman afirma que 
as bactérias Gram positivas eram os agentes que mais freqüentemente 
causavam septicemia antes do advento dos antimicrobianos e que, de- 
pois destes, vem crescendo cada vez mais a incidencia de Gram nega 
tivos.
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O quadro clínico de uma septicemia pode ser muito variadd 
incluindo-se muitas vezes sinais e sintomas da enfermidade inicial. 
A febre alta intermitente ê relatada como sendo um dos sinais mais 
freqüentes (7, 9 e ll). Isto estã de acordo com este trabalho, on 
de 43, dos 58 pacientes tiveram hipertermia. Em crianças menores 
temperaturas subnormais podem estar presentes. As manifestações cos 
tumam ser vagas, aparecendo comumente apatia, irritabilidade, pali- 
dez, toxemia, e sudorese. Sintomas gastrintestinais são comuns co- 
mo vômitos, diarréia, distensão abdominal; em alguns casos hepato- 
megalia, esplenomegalia, icterícia, podendo ser este o primeiro si- 
nal de uma septicemia em recém-nascido. Dispnëia pode ser também 
bastante freqüente (nesta casuística 25 pacientes tiveramdispnêia) 
Em geral, sinais e sintomas respiratórios traduzem presença de fo- 
cos metastãticos pulmonares (pneumonia, broncopneumonias e empie- 
mas), ou então o foco infeccioso inicial que levou ã septicemia 
(7, 9 e ll). Além destes, podem ser encontradas agitação psicomoto 
ra, taqui e bradicardia. Estes sinais apareceram em uma porcenta 
gem menor neste trabalho. 

O leucograma ë importante meio laboratorial para se diag- 
nosticar infecção bacteriana. O mais comum em septicemia ë apare- 
cer leucocitose com desvio ã esquerda, porëm, ãs vezes ocorre leuco 
penia (ll). Confirmou-se isto nesta casuística e nas de Talesnik 
e cols. (17) e Zamorano e cols. (l8), onde houve predominãncia de 
leucocitose. 

Zamorano e cols. (18), estudando 75 casos de septicemia,
Q 

(I o\° ¢ obtiveram um índice de cura igual a 82 Dos 58 casos relatados 
neste trabalho, 60,34% evoluíram para a cura, assemelhando-se aoen 
contrado por Mandelbaun e cols. (10), em que de 80 crianças 50,50% 
curaram. 

Comprovando a menor resistência de desnutridos as infec- 
ções, maior porcentagem de Õbitos ocorreu neste grupo de pacientes. 

Das septicemias por Staphylococcus aureus, germe predomi- 
nante, apenas 14,28% foram a õbito. Todos os casos de sepsis por 
Pseudomonas sp e por Streptococcus curaram. A maior porcentagem de 
Õbitos ocorreu nos casos em que o germe causador foi a Salmonella 
sp.
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Observando a alta incidência de õbitos que ainda ocorrem 
por septicemia em nosso meio, especialmente em crianças desnutridas 
e de baixa idade, enfatiza-se a importância de medidas preventivas 

~ ' ` 

1 nte) visando a diminuir a maior sus (nutriçao e higiene, principa me _ 
ceptibilidade existente as infecções na infancia.
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CONCLUSAO 

Analisando-se os dados obtidos nesta casuística e compa- 
rando-os com a literatura, conclui-se: 
l. A septicemia incide mais nos primeiros seis meses de vida. 
2. A criança desnutrida apresenta maior susceptibilidade ã díssemi 
nação das infecções. 
3. A gastroenterite aguda, enfermidade comum na infância, deve ser 
valorizadapois ê com freqüência foco inicial de septicemia. 
4. Apesar da alta incidência de bactérias Gram negativas, o Staphz 
lococcus aureus individualmente ê causa comum de septicemia em nos- 
so meio. 
5. A hemocultura ê o principal exame complementar a ser realizado 
na suspeita de sepsis, pois confirma o diagnõstico e determina o 

agente etiolõgico. 
6. O quadro clínico da septicemia ë inespecifico. 
7. O leucograma em sepsis não difere do de outras infecções, porêm 
junto com o quadro clinico deve ser valorizado. 
8. A mortalidade permanece alta, principalmente em desnutridos. 
9. A septicemia por Staphylococcus aureus, apesar de sua alta inci 
dência, não ê causa freqüente de õbito. 
10. O paciente com gastroenterite aguda e suspeita de septicemia de 
ve ser prontamente avaliado devido a alta incidencia de obitos quan 
do o germe causador da sepsis ê uma enterobactêria.
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RESUMO 

Estudaram-se retrospectivamente 58 casos de septicemia em 
crianças internadas no Hospital Infantil Joana de Gusmão, no perio 
do compreendido entre janeiro de 1980 e abril de 1981, analisando- 
os conforme o sexo, a cor, a idade, o grau de nutrição, a porta de 
entrada, a etiologia, o quadro clinico, o leucograma e a evolução. 

Houve predominância de crianças abaixo de 6 meses de ida- 
de e de desnutridos. 

O germe mais encontrado foi Staphylococcus aureus, segui- 
do de Pseudomonas sp e Salmonella sp. 

A cura ocorreu em 60,34% dos casos, sendo que apenas um 
paciente apresentou seqüelas. A maior porcentagem de õbitos foi em 
desnutridos.
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SUMMARY 

There were studied, retrospectively, 58 cases of septice- 
mia in children interned in the Hospital Infantil Joana de Gusmão, 
in the period between January 1980 and April 1981, classingthem by 
sex, color, age, degree of nourishment, site of origin, etiology 
clinical manifestations, leukogram and evolution. 

There was a predominance of children under six months and 
of malnutrished children. 

The most common site of origin was acute gastroenteritis. 
Staphylococcus aureus was the more commonly encountered 

bacteria followed by Pseudomonas sp and Salmonella sp. 
About 60.34% of the cases were cured and onlyone patient 

presented sequels. The greatest percent of deads was of malnutri- 
shed,
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