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ANÁLISE DA ANTIBIOTICOTERAPIA EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS COM NEUTROPENIA FEBRIL: 

REVISÃO INTEGRATIVA 
 

Erika Gonçalves Leitão1 
Renata de Sá Barreto Pontes2 

Marcos Gonçalves3 
  

RESUMO 
 
A neutropenia febril (NF) é uma complicação que acomete frequentemente pacientes 
pediátricos com câncer que estejam recebendo quimioterapia. Refere-se à contagem 
total de neutrófilos < 500/μL - 1.000/μL, acompanhada de febre. Objetivo: O estudo 
tem como objetivo analisar o manejo terapêutico em pacientes oncológicos pediátricos 
internados com neutropenia febril. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa 
orientada a partir de buscas eletrônicas nas bases MEDLINE via Pubmed, MEDLINE 
via Bireme, LILACS via Bireme e SciELO. A busca dos dados ocorreu nos meses de 
março a maio de 2019. Os descritores DeCS utilizados foram Criança, Neutropenia 
febril, Tratamento. Os descritores MeSH foram Children, Febrile Neutropenia, 
Treatment. Resultados: A pesquisa obteve um total de 19 estudos. Desses 57,6% 
usaram Piperaciclina/Tazobactam. As bactérias mais prevalentes, encontradas nos 
estudos foram gram-positivas e a maioria dos estudos evidenciou a NF como 
complicação de neoplasias hematológicas. Conclusão: O principal esquema 
terapêutico empírico utilizado no tratamento de neutropenia febril em pacientes 
oncológicos pediátricos foi Piperaciclina/Tazobactam em monoterapia, mostrando-se 
um esquema seguro e eficaz.  

 
Palavras-chave: Neutropenia Febril; Pacientes oncológicos pediátricos; Manejo 
terapêutico.  
___________________________________________________________________ 
 
ABSTRACT 
 
Febrile neutropenia (FN) is a complication that often affects pediatric cancer patients 
receiving chemotherapy. Refers to the total neutrophil count <500 / μL - 1,000 / μL, 
accompanied by fever. Objective: The aim of this study is to analyze the therapeutic 
management of pediatric oncology patients with febrile neutropenia. Methods: This is 
an integrative review based on electronic searches on MEDLINE databases via 
Pubmed, MEDLINE via Bireme, LILACS via Bireme and SciELO. Data search occurred 
in the months of March to May 2019. The descriptors DeCS used were Child, Febrile 
Neutropenia, Treatment. The descriptors MeSH were Children, Febrile Neutropenia, 
Treatment. Results: The survey obtained a total of 19 studies. Of these 57.8%, they 
used Piperacillin / Tazobactam. The most prevalent bacteria found in the studies were 
gram-positive and most of the studies evidenced FN as a complication of 
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hematological malignancies. Conclusion: The main empirical therapeutic regimen 
used in the treatment of febrile neutropenia in pediatric oncology patients was 
Piperacillin / Tazobactam monotherapy, showing a safe and effective scheme. 
 
Keywords: Febrile neutropenia; Pediatric oncology patients; Therapeutic management 
___________________________________________________________________ 
 

INTRODUÇÃO 

Neutropenia Febril (NF) refere-se à contagem total de neutrófilos < 500/μL - 

1.000/μL, acompanhada de febre, sendo classificada de acordo com a contagem de 

neutrófilos em: ligeira / leve (1000 - 1500/μL), moderada (500 - 1000/μL) e grave (< 

500/μL) (SALGADO et al., 2018). Considerada uma das mais comuns e importantes 

complicações da quimioterapia, a NF foi observada em 34% das crianças 

neutropênicas em tratamento quimioterápico em um estudo realizado no Reino Unido. 

Essa síndrome constitui uma das mais importantes causas de morbimortalidade em 

crianças com câncer, sendo tratada como uma urgência médica (BARTON et al., 

2015). 

O tratamento empírico de escolha na NF é a monoterapia com 

Piperaciclina/Tazobactam. Entretanto, podem ser utilizados outros antibióticos como 

Meropenem, Cefalosporinas de quarta geração, além da associação desses, com 

aminoglicosídeos e glicopeptídeos, que é chamada de terapia combinada (SANO et 

al., 2014; BARTON et al., 2015; CASTAGNOLA et al., 2015; ROBINSON et al., 2016).  

Há um grande número de protocolos quanto ao manejo da NF, porém poucas 

são as publicações sobre a propedêutica pediátrica. Esse trabalho objetiva 

compreender melhor o manejo terapêutico e principais fármacos utilizados na NF em 

pacientes oncológicos pediátricos. Além disso, analisar o perfil epidemiológico dessas 

crianças e verificar os principais patógenos presentes no quadro de neutropenia febril 

pediátrica. 

 

METODOLOGIA 

O processo metodológico caracterizou o presente estudo em uma revisão 

integrativa, orientada a partir de buscas eletrônicas nas bases MEDLINE via Pubmed, 

MEDLINE via Bireme, LILACS via Bireme e SciELO. A busca dos dados ocorreu nos 

meses de março a maio de 2019.  
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Os artigos foram selecionados posteriormente pelos seguintes critérios de 

elegibilidade: estudos científicos redigidos nos idiomas inglês, espanhol e português, 

os quais foram publicados a partir do ano de 2014, tendo como alvo do estudo a 

antibioticoterapia em pacientes oncológicos pediátricos com neutropenia febril. Para 

cada uma dessas referidas bases de dados foi elaborada uma estratégia específica 

para o cruzamento dos descritores (DeCS e MeSH). Os descritores DeCS utilizados 

foram Criança, Neutropenia Febril, Tratamento. Os descritores MeSH foram Children, 

Febrile Neutropenia, Treatment.  

Os estudos foram selecionados em 3 fases: título, resumo e artigos 

completos. Após essa definição, os artigos selecionados foram avaliados segundo a 

Classificação de Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Além disso, foi 

construído uma tabela para armazenamento dos dados. A extração de dados foi 

baseada nas seguintes variáveis: primária – sucesso terapêutico; secundários – faixa 

etária, patógenos identificados, doenças neoplásicas e antibióticos utilizados. 

 

COLETA DE DADOS 

Foram encontrados um total de 703 artigos. Após a fase de título, foram 

selecionados 309 artigos. Destes, 50 artigos foram escolhidos a partir da fase de 

resumo. Em seguida, 19 artigos foram eleitos após a leitura dos artigos na íntegra e 

selecionados para a análise final deste estudo. O fluxograma a seguir (fig. 1) 

apresenta uma síntese do processo de obtenção dos artigos selecionados para a 

revisão integrativa. 
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Figura 1; Fluxograma de seleção dos estudos 

 

Dos 19 estudos analisados, em referência aos antibióticos encontrados no 

tratamento da NF, 11 estudos abordaram o uso de Tazobactam/Piperacilina (57,89%), 

7 registraram Cefepima (36,84%), 3 estudos registraram o uso de 

Piperaciclina/Tazobactam associado a Amicacina (15,78%), 9 estudos  registraram o 

uso de Meropenem (47,36%), 2 estudos registraram o uso de 

Piperaciclina/Tazobactam associado a aminoglicosídeo, porém não especificaram os 

aminoglicosídeos (10,52%), 2 estudos identificaram a associação de 

Piperaciclina/Tazobactam com a Gentamicina (10,52%) e 2 estudos também 

abordaram a associação de Piperaciclina/Tazobactam com a Vancomicina (10,52%). 

Os fármacos descritos em apenas 1 estudo (5,26%), foram: Imipenem, Ceftazidima 

associado a Amicacina, Cefalosporina de quarta geração sem especificar o tipo, 

Pubmed (534) Bireme (168)

TOTAL (703)

FASE DE 
TÍTULO

Incluídos (309)

FASE DE 
RESUMO

Incluídos (50)

FASE DE 
ARTIGOS 

COMPLETOS

Selecionados 
(19) 

Excluídos

(31) 

Excluídos (259)

Excluídos (394)

SciELO  (1)
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Imipenem associado a Amicacina, Cefozopran, Ticarcilina + Ácido Clavulínico, 

Colistina, Polimixina B, Fosfomicina, Tigeciclina, Meropenem + Aminoglicosídeo, 

Sulbactam, Cefepima + Aminoglicosídeo e Piperaciclina/Tazobactam + Teicoplamina. 

Já uso do Ciprofloxacino foi descrito em 2 estudos (10,52%) e uso de Ceftazidima em 

3 estudos (15,78%). 

Em relação as bactérias encontradas, 9 trabalhos analisados não registraram 

bactérias em seus estudos. Dos 10 trabalhos que relataram os patógenos, 7 estudos 

evidenciaram Staphylococcus aureus (70%), 2 estudos identificaram Streptococcus 

viridans (20%), já outro estudo não especificou a espécie, somente registou como 

patógenos do gênero Streptococcus spp. (10%). Outros 2 trabalhos identificaram 

Staphylococcus epidermidis (20%), 6 estudos identificaram Escherichia coli (60%), 6 

estudos também evidenciaram Klebsiella (60%), 4 estudos encontraram 

Pseudomonas spp. (40%), 2 registraram infecção por Enterococcus spp (20%), 2 

também identificaram Estafilococcos coagulase- negativa (20%) e 3 identificaram 

Enterobacter spp. (30%). As bactérias que não tiveram alta prevalência na coleta de 

dados, sendo identificadas em um único estudo (10%), foram: Haemophilus 

influenzae, Moxarella catarrhalis, Bacillus, Proteus mirabilis, Acinetobacter, 

Streptococcus oralis e Streptococcus Pneumoniae. 
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Entre o total dos estudos, 7 não especificaram a faixa etária das crianças com 

NF (36,84%). Os outros 12 estudos identificaram pacientes menores de 18 anos 

(63,15%), prevalecendo uma média aproximada de 7,5 anos de idade.  

Tratando-se das neoplasias encontradas nos estudos, 10 estudos não 

identificaram os tipos de neoplasias dos pacientes (52,63%). Dentre os estudos que 

evidenciaram as neoplasias, todos registraram a ocorrência de neoplasias 

hematológicas, como Leucemia Linfoide Aguda, Leucemia Mieloide Aguda e 

Linfomas. Além dessas neoplasias, 4 estudos identificaram crianças com tumores 

sólidos (44,44%). Segundo os Critérios de Oxford, 12 artigos se classificaram no nível 

de evidência 2C (63,15%), 2 artigos como 3A (10,52%), outros 3 como 1B (15,78%), 

1 artigo como 2B (5,26%) e outro como 1A (5,26%). 

Segue abaixo a disposição dos artigos pesquisados e um breve resumo 

descritivo: 
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Tabela 1 – Resumo dos achados nos artigos pesquisados. 

Autor Ano Revista 
Tipo de 
estudo 

Nível de 
evidência 

Objetivo Idade Neoplasias 
Patógenos 

identificados 
ATB mais 
utilizado 

Resultados Conclusão 

Aamir et al 2015 
Tropical 
Doctor 

Ensaio 
Clínico 

Randomi-
zado 

1B 

Avaliar a 
segurança e a 
eficácia do uso 
do Cefepima 
monoterápico 

versus 
Piperaciclina-
Tazobactam. 

- - - 
Cefepime e 

Tazobactan + 
Piperacilina 

Em relação à 
duração da 

neutropenia e a taxa 
de sucesso 

terapêutico, não 
houve diferença 
entre os grupos. 

Cefepime 
monoterápico e 
Piperaciclina + 
Tazobactam 
apresentam a 

mesma eficácia 
terapêutica. 

Delebarre 
et al 

2016 
Pediatric 
Blood & 
Cancer 

Estudo 
Observa-

cional 
2C 

Realizar um 
levantamento 

sobre o manejo 
da NF em 
centros de 

referência na 
França. 

Entre 01 
e 12 
anos 

Hematológicas - 
Tazobactan + 
Piperacilina 

Heterogeneidade 
quanto a definição, 

manejo e 
estratificação de risco 

nas crianças com 
NF. 

É necessário 
uma 

padronização do 
manejo da NF. 

Robinson 
et al 

2016 
Journal of 
Clinical 

Oncology 

Revisão 
Sistemáti-

ca 
3A 

Descrever as 
falhas no 

tratamento e a 
mortalidade 

com diferentes 
antibióticos no 
tratamento da 

NF em 
crianças com 

câncer ou 
receptoras de 
transplante de 
células tronco 
hematopoiéti-

cas. 

< 18 
anos 

- - 

Piperacilina + 
Tazobactam e 

cefalosporinas de 
quarta geração. 

A quarta geração de 
cefalosporinas em 

monoterapia é 
semelhante à 
combinação 
Piperacilina-

Tazobactam na 
terapia empírica da 

NF de alto risco. 

A monoterapia é 
tão apropriado 
quanto a terpia 

combinada para 
o tratamento 

empírico de NF 
de alto risco. 
O tratamento 

ambulatorial oral 
também é eficaz 
na NF de baixo 

risco. 
 



 

 

10 

 

Kose et al 2014 

Turkish 
Journal of 
Medical 
Sciences 

Estudo 
Ecológico 

2C 

Analisar a 
clínica e os 

resultados do 
tratamento de 
ataques de NF 
em pacientes 
com linfoma e 

tumores 
sólidos. 

< 18 
anos 

Linfoma e 
Tumores 
Sólidos 

Escherichia coli, 
Klebsiella, 

Enterococcus, 
Staphylococcus 
epidermidis e 
Streptococcus 

oralis, 
Staphylococcus 

aureus 

Imipinem/ 
Amicaina e 

Piperaciclina + 
Tazobactam/ 

Amicaina 

Entre os grupos 
testados, 73% 

(grupo que fez uso 
de imipenem / 

amicacina) e 47,9% 
(grupo piperacilina-

tazobactam / 
amicacina) estavam 

em remissão. 

Pode não ser 
exato associar o 

sucesso 
alcançado nos 

diferentes 
regimes de 

tratamento com 
antibióticos 
isolados. 

Barton et al 2015 
Journal of 
Infection 

Estudo 
Ecológico 

2C 

Avaliar, 
conceito, 

fatores de risco, 
etiologia, 

diagnóstico e 
tratamento da 

NF. 

- - 

E. coli, Klebsiella, 
Enterobacter 

spp., 
Estafilococcos 

coagulase-
negativa, 

Streptococcus 
viridans, 

Staphylococcus 
aureus 

Pseudomonas 
spp. 

Mropenem, 
Pioeracilina + 
Tazobactam,  
Piperacilina + 

Aminoglicosídeo, 
Colistina, 

Polimixina B, 
Fosfomicina, 
Tigeciclina 

O uso empírico de 
monoterapia ev com 

Piperacilina / 
Tazobactan ou 

Meropenem está 
indicado. Devido à 

resistência 
bacteriana, novas 

drogas como 
Polimixina B, 
Fosfomicia e 

Tigeciclina estão 
sendo utilizadas. 

Deve-se iniciar a 
terapêutica com 

antimicrobiano de 
largo espectro em 
monoterapia, e 

depois 
individualizar o 

tratamento. 

Castagnola 
et al 

2015 
Future 

Medicine 
Estudo 

Ecológico 
2C 

Avaliar a 
percentagem 
de bactérias 

Gram-
negativas em 
crianças com 

câncer 
resistente aos 
antibióticos 
utilizados. 

- - 

Patógenos da 
família 

Enterobacteriae-
cea 

Amicacina, 
Ceftazidima, 
Meropenen, 
Piperacilina + 
Tazobactan. 

Durante o estudo 
houve um aumento 
não significativo nas 
proporções de cepas 

resistentes aos β-
lactâmicos indicados 
para monoterapia, e  

aumento na 
resistência às 

terapias 
combinadas. 

A combinação de 
antipseudomona
s β-lactamase e 

um 
aminoglicosídeo 

em crianças pode 
representar uma 

abordagem 
eficaz, 

especialmente 
em centros com 
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uma proporção 
maior para 

infecções devidas 
a Gram-
negativos 

resistentes. 

Sano et al 2014 
Pediatric 
Blood & 
Cancer 

Ensaio 
Clínico 

Randomi-
zado 

1B 

 
Avaliar a 
eficácia e 

segurança da 
Piperacilina / 
Tazobactam 
ou Cefepima 

em 
monoterapia 

para NF. 
 

Média 
de 06 
anos 

- - 
Piperacilina + 
Tazobactan e 

Cefepima 

Não foram 
observadas 

diferenças nas taxas 
de sucesso da 
Piperacilina/ 

Tazobactan e 
Cefepima. 

Ambos 
Piperacilina/ 

Tazobactan ou 
Cefepima são 

eficazes e 
seguros como 
uma terapia 

empírica para NF. 

Haeusler et al 2018 

Journal of 
Paediatric

s and 
Child 
Health 

Estudo 
Observa-

cional 
2C 

Explorar a atual 
gestão da NF 

em toda a 
Austrália e 

Nova Zelândia 
e destacar 
áreas de 
melhoria. 

- - - 

Piperacilina-
Tazobactam 
associado a 
gentamicina, 

Vancomicina ou 
Amicacina 

A monoterapia foi 
mais utilizada em 

pacientes de baixo 
risco enquanto a 

terapia combinada 
foi mais utilizada em 

alto risco. 

Em caso de 
alergia aos beta-

lactâmicos, 
Cefepima é o 
mais utilizado.  
Monoterapia e 

terapia 
combinada 

apresentam a 
mesma eficácia 
para o alto risco 

de NF. 

Sarashina et 
al 

2014 
Pediatric 
Blood & 
Cancer 

Ensaio 
Clínico 

Randomi-
zado 

1B 

Comparar a 
eficácia e 

segurança de 
Cefozopran 

com Cefepima 

- - 

Estafilococos 
coagulase-
negativa e 

Streptococcus 
spp. 

Cefozopran e 
Cefepima 

A taxa de sucesso 
não diferiu entre os 

dois grupos 
(Cefozopran e 

Cefepime). 

Ambos 
Cefozopran e 

Cefepime como 
monoterapia 
parecem ser 
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em 
monoterapia 

empírica. 

S. aureus 
 

 eficazes e 
seguros. 

 

Sezgin et al 2014 

Asian 
Pacific 

Journal of 
Cancer 
Preven-

tion 

Estudo 
Ecológico 

2C 

Comparar a 
eficácia de 

monoterapias 
de 

Meropenem e 
Piperacilina-
Tazobactam. 

< 18 
anos. 

- - 
Piperacilina + 
Tazobactam x 
Meropenem 

Não houve diferença 
nas taxas de 

sucesso entre as 
duas drogas. 

Piperacilina + 
Tazobactam x 

Meropenem em 
monoterapia são 

igualmente 
seguros e 
eficazes 

Henning et al 2017 
Pediatric 
Blood & 
Cancer 

Estudo 
Ecológico 

2C 

Avaliar o 
impacto da 

otimização da 
Gentamicina 
no tratamento 

da NF. 

< 18 
anos 

- - 
Piperacilina + 
Tazobactam + 
Gentamicina 

Após orientação 
sobre o uso da 

gentamicina sua 
utilização caiu 

bastante em um 
Hospital de 
Referência. 

A intervenção na 
gestão de 

antimicrobianos 
reduz seu uso 
inadequado, 

gerando menos 
dano ao paciente. 

Terashini et al 2017 

Journal of 
Infection 

and 
Chemoth

erapy 

Estudo 
Ecológico 

2C 

Avaliar os 
pacientes 
pediátricos 

com ciclagem 
de 

antibioticotera-
pia. 

Média 
de 13 
anos 

Hematológicas 

S. aureus, 
Enterococcus 

faecalis, 
Klebsiella 

pneumoniae, E. 
coli, 

Pseudomonas 
aeruginosa, 

Haemophilus 
influenzae, 
Moxarella 
catarrhalis 

Piperacilina + 
Tazobactan 
Meropenem 

Ciprofloxacino 

Taxa de bactérias 
gram negativas 
diminuiu após 
ciclagem de 
antibióticos. 

Melhor controle 
de bactérias 

multirresistentes 
após 

implementação 
de ciclagem de 

antibióticos. 
 

Sano et al 2017 
Pediatric 
Blood & 
Cancer 

Ensaio 
Clínico 

Randomiza
do 

1A 

Avaliar se a 
Piperacilina / 
Tazobactam 

(PIPC / TAZ) é 

Média 8 
anos 

Leucemia 
Mielóide 
Aguda, 

S.aureus 
Staphylococcus 

Piperacilina + 
Tazobactan 
Meropenem 

 

As taxas de sucesso 
entre os grupos 

PIPC/TAZ e MEPM 
foram semelhantes. 

O tratamento 
utilizando PIPC / 
TAZ para NF é 
mais benéfico. 
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tão eficaz 
quanto o 

Meropenem 
(MEPM) como 

tratamento 
antibiótico de 
primeira linha 
para a NF. 

Leucemia 
Linfoblástica 

Aguda, 
Linfoma de 
Hodking, 
Tumores 
Sólidos 

Epidermidis, 
Espécies de 

Bacillus 
Klebsiella 

E. coli 

As taxas de 
mortalidade não 

diferiram 
significativamente 

entre os dois grupos. 
 

Boztug et al 2017 
Ann 

Hemato 
Estudo 

Ecológico 
2C 

Avaliar o efeito 
da profilaxia 
antibiótica 
sobre a 

frequência de 
neutropenia 
febril e sepse 
bacteriana. 

Média 
de 7,6 
anos 

Leucemia 
Mieloide 

Aguda (LMA) 
 

Streptococcus 
viridans 

Teicoplanina / 
Vancomicina foi 
combinada com 

Piperacilina / 
Tazobactam ou 
Ciprofloxacina 

Menos episódios de 
NF no grupo de 
Teicoplanina / 

Vancomicina versus 
nenhuma profilaxia. 

A gravidade da 
infecção pareceu ser 
pior quando não foi 

administrada 
profilaxia antibiótica 
com uma taxa mais 
alta de tratamento 
em unidade de 
terapia intensiva. 

A profilaxia 
antibiótica com 

Teicoplanina (ou 
Vancomicina) 

parece segura e 
viável e resultou 

na erradicação da 
sepse por 

Streptococcus 
viridans e 

diminuição da 
incidência de 

neutropenia febril 
em pacientes 

pediátricos com 
LMA. 

Özdemir et al 2016 

The 
Turkish 

Journal of 
Pediatrics 

Estudo 
Transversal 

2C 

Determinar os 
microrganismo
s causadores, 

o foco de 
infecção e o 
sucesso do 
tratamento 

com 
antibióticos em 

crianças 

Média 
de 

7.2±3.81 

Leucemia 
Linfobástica 
Aguda (LLA) 

S. aureus, E. 
coli, 

Enterobacter, 
Klebsiella 

pneumoniae, 
Proteus mirabilis 

Ceftazidima + 
Amicacina 

A Ceftazidima mais 
Amicacina foi o 
tratamento de 

primeira linha no 
estudo com boas 
taxas de sucesso. 

A Ceftazidima 
mais Amicacina 
foi o tratamento 
antimicrobiano 
mais utilizado 
para a terapia 

empírica. 
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neutropênicas 
febris com 
leucemia. 

Kebudi R, 
Kizilocak H. 

2018 
Current 
Pediatric 
Reviews 

Revisão 
Integrativa 

3A 

Revisar os 
sinais e 

sintomas, 
avaliação inicial 
e tratamento 
de crianças 
com NF. 

- - - 

Piperacilina-
Tazobactam,  
Ticarcilina + 

Ácido 
Clavulínico, 
Cefepima, 

Ceftazidima, 
Sulbactam, 

Meropenem, 
Imipenem 

Aminoglicosí-
deos e 

Glicopeptídeos. 

Não houve diferença 
nas taxas de 
mortalidade e 

eficácia utilizando-se 
cefalosporinas, 
penicilinas ou 

carbapenêmicos 
com ação 

antipseudomonas. 
 

Antibióticos 
empíricos de 

amplo espectro 
(penicilinas, 

carbapenêmicos 
e cefaloporinas) 
são igualmente 

eficazes em 
monoterapia. 
Usar terapia 

combinada para 
pacientes 
instáveis. 

Kobayashi et 
al 

2014 

Office 
Journal of 
the Japan 
Pediatric 
Society 

Estudo 
prospectivo 
randomi-

zado 

2B 

Esclarecer a 
utilidade do 

Meropenem e 
Piperacilina / 
Tazobactam 
com ou sem 

imunoglobulina 
intravenosa 
como terapia 
de segunda 

linha. 

Média 
de 6 
anos 

Neoplasias 
Hematológicas 

e Tumores 
Sólidos 

- 

Meropenem, 
Cefepima 

Piperaciclina/ 
Tazobactam 

Taxas de sucesso 
com o tratamento 

utilizando o 
Meropenem 

chegam a 75%. 

Meropenem é 
eficaz e seguro 

no tratamento da 
NF. 

Kim et al 2017 
BMC 

Infectious 
Diseases 

 
Estudo 

observa-
cional 

retrospecti-
vo 

2C 
 

Determinar as 
características 
clínicas e os 
resultados 

da bacteremia 
por Pseudomo

nas 

Média 
de 9,5 ± 
5,4 anos  

Leucemia 
Mielóide 
Aguda e 
Leucemia 

Linfoblástica 
Aguda 

Pseudomonas 
aeruginosa, 

E. coli 
Enterobacter 

Cloacae, 
Staphylococcus 

aureus 

 
Piperacilina / 

tazobactam com 
aminoglicosídeo 

Meropenem 
Cefepima 

Os pacientes 
sobreviventes 

receberam mais 
provavelmente 

antibioticoterapia 
empírica apropriada 
e terapia combinada 

A terapia 
combinada 
antibiótica 

empírica para 
expandir o 
espectro 

antibiótico pode 
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aeruginosa e 
as 

susceptibilidad
es antibióticas 

de cepas 
isoladas de 
pacientes 

neutropênicos 
febris. 

 

Cefepima com 
aminoglicosídeo 
Meropenem com 
aminoglicosídeo. 

com anti- 
pseudomonas e 
aminoglicosídeos 
em comparação 
com os pacientes 

falecidos.  

ser uma 
estratégia para 

reduzir a 
mortalidade por 

bacteremia por P. 
aeruginosa em 
pacientes com 

NF. 

Siddaiahgari 
et al 

2014 
Indian 

Journal of 
Cancer 

Estudo 
Ecológico 

2C 

Estudar os 
prováveis 
agentes 

etiológicos e 
seu padrão de 
sensibilidade a 

antibióticos 
entre infecções 

sistêmicas 

- 
Linfomas e 
Tumores 
Sólidos 

Pseudomonas, 
E. coli, 

Acinetobacter, 
Klebsiella, 

Staphylococcus 
aureus e 

Streptococcus 
pneumoniae 

Piperacilina-
Tazobactam, 
Meropenem, 
Cefepima, 

Ceftazidima 
Aminoglicosídeo
s (amicacina). 

A atividade do 
Cefepima e 

Ceftazidime contra 
patógenos gram 
negativos foi de 
apenas 24% no 

estudo. 

As bactérias 
gram negativas 

são mais 
resistentes ao 

Cefepima e mais 
sensíveis a 
Piperacilina/ 
Tazobactan. 

 

 

 

http://www.indianjcancer.com/searchresult.asp?search=&author=Sirisharani+Siddaiahgari&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0


DISCUSSÃO 

O esquema de monoterapia com Piperacilina-Tazobactam no tratamento 

empírico da NF em crianças foi o mais encontrado nos estudos, ele tem se mostrado 

bastante eficaz e seguro, sem efeitos colaterais significativos e com baixos índices de 

mortalidade. A média de idade dos pacientes envolve principalmente crianças de 6 a 

13 anos. As bactérias mais prevalentes foram as gram positivas, com destaque para 

a Staphylococcus aureus (S. aureus).  

Dentre os antibióticos, os mais estudados foram as Penicilinas com ação anti 

Pseudomonas (Piperacilia-Tazobactam), as Cefalosporinas (Cefepime, Ceftazidime, 

Cefozopran) e os Carbapenêmicos (Meropenem, Imipenem), todos em monoterapia e 

nenhuma diferença quanto a eficácia do tratamento foi observada entre eles. 

(SARASHINA et al., 2014; SANO et al., 2014; CASTAGNOLA et al., 2015; HAEUSLER 

et al., 2018). Entretanto, foi observado em um estudo que o Imipenem estava mais 

frequentemente associado a efeitos adversos como convulsões se comparado a 

outros Beta Lactâmicos (PAUL et al., 2005). Além disso, os Carbapenêmicos estão 

mais associados a colite pseudomembranosa (SANO et al., 2014; KOBAYASHY et al., 

2014.) 

Em uma meta-análise de estudos randomizados, evidenciou-se que o 

tratamento com o Cefepime para NF foi o que cursou com maior mortalidade em 

comparação ao Ceftazidime e igual quando comparado ao Meropenem. (PAUL et al., 

2005). No entanto, dos 33 artigos revisados na meta-análise, apenas 4 foram feitos 

exclusivamente com crianças e traziam tais resultados. No presente estudo nenhum 

artigo refere aumento da mortalidade com uso do Cefepime, em vez disso mostram 

sua eficácia e segurança. 

Das vantagens do tratamento com o Cefepime, destaca-se a melhor atividade 

contra o S. aureus resistente à Metacilina e contra as Gram negativas de espectro 

estendido produtoras de beta lactamase se comparado as demais cefalosporinas 

(YAVAD et al., 2007). 

A terapia combinada (com adição de aminoglicosídeos ou glicopepetídeos à 

monoterapia) pode ser utilizada quando há falha no tratamento inicial e o paciente 

segue instável ou quando há suspeita de envolvimento de patógenos 

multirresistentes. Esse tipo de terapia é tão eficaz quanto a monoterapia, entretanto 
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possui mais efeitos tóxicos indesejados (CASTAGNOLA et al., 2015; BARTON et al., 

2015; KEBUDI et al., 2018, HAEUSLER et al., 2018). 

As principais bactérias Gram positivas encontradas neste estudo foram S. 

aureus. A crescente utilização de cateteres venosos centrais e presença de infecções 

como mucosistes em decorrência do tratamento quimioterápico pode justificar essa 

mudança, visto que, em regiões onde os cateteres venosos centrais não são utilizados 

(principalmente em países em desenvolvimento) predominam as bactérias Gram 

negativas (SEZGIN et al., 2014). Esse estudo está de acordo com as últimas 

publicações que evidenciam uma mudança no padrão dos agentes infecciosos nas 

crianças neutropênicas, com um aumento significativo dos patógenos Gram positivos 

isolados em hemoculturas (SEZGIN et al., 2014; KOSE et al., 2015; KOBAYASHI et 

al., 2014). Entretanto, apesar da predominância dos patógenos Gram positivos, os 

Gram negativos possuem maior virulência, estão mais associados a presença de 

sepse e cursam com maior mortalidade (KOSE et al, 2015). 

Foi observado também um aumento de espécimes resistentes à 

antibioticoterapia, como as Gram negativas que produzem a beta lactamase de 

espectro alargado (ESBL), S aureus resistentes à meticilina (MRSA) e os Enterococos 

resistentes à Vancomicina (VRE) (KOBAYASHI et al, 2014). Esse é o principal efeito 

indesejado do uso indiscriminado de antibioticoterapia de amplo espectro por tempo 

prolongado. Devido, a esta variação da percentagem de identificação de bactérias 

Gram positivas ou Gram negativas é fundamental o reconhecimento da epidemiologia 

local para a escolha racional da terapia antibiótica empírica adequada. (SILVA et al., 

2018). 

Os pacientes pediátricos oncológicos podem desenvolver NF devido ao 

tratamento quimioterápico, sendo esta, um evento adverso muito comum. Mas 

também, a NF pode ser uma complicação da própria doença, como nos casos das 

neoplasias hematológicas. Este estudo comprova a alta incidência de NF em crianças 

com leucemias e linfomas. Dentre os tipos de leucemias, a Leucemia Linfoide Aguda 

(LLA) é mais comum na infância e nos Estados Unidos a incidência é de 

aproximadamente 3,4 casos por 100.00 crianças menores de 15 anos, tendo um pico 

de incidência maior entre três e quatro anos (Pedrosa et al, 2002). Já os Linfomas são 

mais raros antes dos 5 anos de idade, com uma prevalência maior em adultos jovens, 
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mas entre 10% e 15% dos casos ocorrem em crianças e adolescentes com menos de 

16 anos de idade. (SILVA et al., 2017). 

Essa Revisão Integrativa foi baseada principalmente em estudos de nível de 

evidência 2C, que pode ser norteador da prática clínica. Entretanto, novas publicações 

com maior nível de evidência precisam ser estimuladas para uma melhor análise do 

manejo terapêutico desses pacientes. Afinal, países em desenvolvimento como o 

Brasil por exemplo, carecem de pesquisas envolvendo essa temática que é tão 

importante nos dias atuais. 

 

CONCLUSÃO 

O principal esquema terapêutico empírico utilizado no tratamento de 

neutropenia febril em pacientes oncológicos pediátricos foi Piperaciclina/Tazobactam 

em monoterapia, mostrando-se um esquema seguro e eficaz. Devido a importância 

do tema e da alta taxa de morbimortalidade no mundo, é necessário novos estudos, 

em especial no Brasil, para melhorar o manejo terapêutico dessa enfermidade.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
AAMIR, M. et al.; A clinical evaluation of efficacy and safety of cefepime 
monotherapy versus piperacillin-tazobactam in patients of paediatric age group with 
febrile neutropenia in a tertiary care centre of north India. Tropical Doctor, vol. 46, no. 
3, July 2016, pp. 142–148. Available in 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26612093. Access in 23/05/2019. 
 
 
BARTON, C.D. et al.; Febrile neutropenia in children treated for malignancy. J Infect. 
2015 Jun;71 Suppl 1:S27-35. Available in 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25917801. Acsess in 20/05/2019. 
 
 
BOZTUG, H. et al.; Antibiotic prophylaxis with teicoplanin on alternate days reduces 
rate of viridans sepsis and febrile neutropenia in pediatric patients with acute myeloid 
leukemia. Ann Hematol. 2017 Jan;96(1):99-106. Available in 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27699447. Access in 20/05/2019. 
 
 
CASTAGNOLA, E. et al; Antibiotic susceptibility of Gram-negatives isolated from 
bacteremia in children with cancer. Implications for empirical therapy of febrile 
neutropenia. Future Microbiology 2015 10:3, 357-365. Available in 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25917801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27699447


 

 

19 

 

https://www.futuremedicine.com/action/showCitFormats?doi=10.2217%2Ffmb.14.144
. Access in 20/05/2019. 
 
 
CAVALCANTE, M.C.; ROSA, I.S.R.; TORRES, F.; leucemia linfoide aguda e seus 
principais conceitos. Rev.Cient. FAEMA, v. 8, n. 2, jul./dez., 2017. ISSN: 2179-4200. 
Available in: http://dx.doi.org/10.31072/rcf.v8i2.578. Access in 25/05/2019. 
 
 
DAS, A.; TREHAN, A.; OBEROI, S. & BANSAL, D.; Validation of risk stratification for 
children with febrile neutropenia in a pediatric oncology unit in India. Pediatr Blood 
Cancer. 2017; 64:e26333. Available in: https://doi.org/10.1111/pbc.26333. Access in 
25/05/2019. 
 
 
DELEBARRE, M. et al.; Risk-stratification management of febrile neutropenia in 
pediatric hematology-oncology patients: Results of a French nationwide survey. 
Pediatr Blood Cancer. 2016 Dec;63(12):2167-2172. Available in 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27569451. Access in 20/05/2019. 
 
 
HAEUSLER, G.M. et al.; Management of fever and neutropenia in children with 
cancer: A survey of Australian and New Zealand practice. J Paediatr Child Health, 
54: 761-769. Available in 
https://onlinelibrary.wiley.com/action/showCitFormats?doi=10.1111%2Fjpc.13899. 
Access in 20/05/2019. 
 
 
HENNIG, S. et al.; Antimicrobial stewardship in paediatric oncology: Impact on 
optimising gentamicin use in febrile neutropenia. Pediatr Blood Cancer. 2017; 
65:e26810. Available in https://doi.org/10.1002/pbc.26810. Access in 22/05/2019. 
 
 
KEBUDI. R.; KIZILOCAK, H.; Febrile Neutropenia in Children with Cancer: Approach 
to Diagnosis and Treatment. Curr Pediatr Rev. 2018;14(3):204-209. Available in 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29737253. Access in 20/05/2019. 
 
 
KIM, H.S. et al.; Clinical characteristics and outcomes of Pseudomonas aeruginosa 
bacteremia in febrileneutropenic children and adolescents with the impact of 
antibiotic resistance: a retrospective study. BMC Infect Dis. 2017; 17: 500. Published 
online 2017 Jul 17. Available in 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5513208/. Access in 20/05/2019. 
 
 
KOBAYASHI, R. et al.; Effect of meropenem with or without immunoglobulin as 
second-line therapy for pediatric febrile neutropenia. Pediatr Int. 2014 Aug;56(4):526-
9. Available in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24373032. Access in 
20/05/2019. 
 

https://www.futuremedicine.com/action/showCitFormats?doi=10.2217%2Ffmb.14.144
https://www.futuremedicine.com/action/showCitFormats?doi=10.2217%2Ffmb.14.144
http://dx.doi.org/10.31072/rcf.v8i2.578
https://doi.org/10.1111/pbc.26333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27569451
https://onlinelibrary.wiley.com/action/showCitFormats?doi=10.1111%2Fjpc.13899
https://doi.org/10.1002/pbc.26810
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29737253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5513208/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24373032


 

 

20 

 

 
KOSE, D. et al.; High-risk febrile neutropenia and its management in children with 
solid tumors and lymphoma. Turkish Journal of Medical Sciences 45(3):655-662. 
2015. Available in 
https://pdfs.semanticscholar.org/3fdf/0a66daa625874d19c650dd9f92628201bd9d.pdf
. Access in 27/05/2019. 
 
 
OZDEMIR, Z.C.; et al.; Microorganisms isolated from cultures and infection focus and 
antibiotic treatments in febrile neutropenic children from Sanliurfa, Turkey. The 
Turkish journal of pediatrics 58(1):47 · January 2016. Available in 
https://www.researchgate.net/publication/316710075_Microorganisms_isolated_from
_cultures_and_infection_focus_and_antibiotic_treatments_in_febrile_neutropenic_chi
ldren_from_Sanliurfa_Turkey. Access in 20/05/2019. 
 
 
PAUL, M. et al.; Empirical antibiotic monotherapy for febrile neutropenia: systematic 
review and meta-analysis of randomized controlled trials, Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy, Volume 57, Issue 2, February 2006, Pages 176–189. Available in: 
https://doi.org/10.1093/jac/dki448. Access in 20/05/2019. 
 
 
PEDROSA, Francisco; LINS, Mecneide. Leucemia linfóide aguda: uma doença 
curável. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., Recife ,  v. 2, n. 1, p. 63-68,  Apr.  2002 .   
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
38292002000100010&lng=en&nrm=iso>. Access in 27/05/2019. 
 
 
RIVERA-SALGADO, Daniel; VALVERDE-MUNOZ, Kathia; AVILA-AGUERO, María 
L.; Febrile neutropenia in cancer patients: management in the emergency room. Rev. 
chil. infectol., Santiago,  v. 35, n. 1, p. 62-71,    2018 .   Available from 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-
10182018000100062&lng=en&nrm=iso>. Access in 27/05/2019.   
 
 
ROBINSON, P.D. et al.; Strategies for Empiric Management of Pediatric Fever and 
Neutropenia in Patients With Cancer and Hematopoietic Stem-Cell Transplantation 
Recipients: A Systematic Review of Randomized Trials. J Clin Oncol. 2016 Jun 
10;34(17):2054-60. Available in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27022114. 
Access in 20/05/2019. 
 
 
SANO, H. et al.; A prospective randomized trial comparing piperacillin/tazobactam 
with meropenem as empirical antibiotic treatment of febrile neutropenic children and 
adolescents with hematologic and malignant disorders. Pediatr Blood Cancer. 2017 
Jun;64(6). Available in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27873451. Access in 
20/05/2019. 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/316710075_Microorganisms_isolated_from_cultures_and_infection_focus_and_antibiotic_treatments_in_febrile_neutropenic_children_from_Sanliurfa_Turkey
https://www.researchgate.net/publication/316710075_Microorganisms_isolated_from_cultures_and_infection_focus_and_antibiotic_treatments_in_febrile_neutropenic_children_from_Sanliurfa_Turkey
https://www.researchgate.net/publication/316710075_Microorganisms_isolated_from_cultures_and_infection_focus_and_antibiotic_treatments_in_febrile_neutropenic_children_from_Sanliurfa_Turkey
https://doi.org/10.1093/jac/dki448
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27022114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27873451


 

 

21 

 

SANO, H. et al.; Comparison between Piperacillin/Tazobactam and Cefepime 
Monotherapies as an empirical therapy for febrile neutropenia in children with 
hematological and malignant disorders: a prospective, randomized study. Pediatric 
Blood & Cancer 62(2) · September 2014. Available in 
https://www.researchgate.net/publication/265912010_Comparison_Between_Piperac
illinTazobactam_and_Cefepime_Monotherapies_as_an_Empirical_Therapy_for_Febr
ile_Neutropenia_in_Children_With_Hematological_and_Malignant_Disorders_A_Pro
spective_Randomized_Stu. Access in 20/05/2019. 
 
 
SARASHINA, T. et al.; A randomized trial of cefozopran versus cefepime as empirical 
antibiotic treatment of febrile neutropenia in pediatric cancer patients. Pediatr Blood 
Cancer, 61: 1992-1995. Available in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25130289. 
Access in 22/05/2019. 
 
 
SEZGIN, G. et al.; Meropenem Versus Piperacillin-Tazobactam as Empiric Therapy 
for Febrile Neutropenia in Pediatric Oncology Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 
2014;15(11):4549-53. Available in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24969883. 
Access in 22/05/2019. 
 
 
SIDDAIAH GARI, S. et al.; Spectrum of systemic bacterial infections during febrile 
neutropenia in pediatric oncology patients in tertiary care pediatric center. Indian J 
Cancer 2014;51:403-5. Available in 
http://www.indianjcancer.com/text.asp?2014/51/4/403/175367. Access in 20/05/2019. 
 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA; Atuação do pediatra: epidemiologia e 
diagnóstico precoce do câncer pediátrico. Soc. Bras. Pediatria. Rio de Janeiro, Doc. 
Cient., 2017. Available in 
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/publicacoes/C-Doc-Cientifico-
Oncologia-Epidemiol-30-mar-17.pdf. Access in 27/05/2019.   
 
 
_____________; Diretrizes para o manejo inicial da neutropenia febril, após 
quimioterapia, em crianças e adolescentes com câncer. Soc. Bras. Pediatria. Rio de 
Janeiro, Doc. Cient., 2018. Available in 
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Oncologia_-_20942d-
Diretrizes_manejo_inicial_neutropenia_febril_pos_quimio__003_.pdf. Access in 
27/05/2019. 
 
 
TERANISHI, H. et al.; Clinical efficacy of cycling empirical antibiotic therapy for febrile 
neutropenia in pediatric cancer patients. J Infect Chemother. 2017 Jul;23(7):463-467. 
Available in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28527651. Access in 22/05/2019. 
YAHAV, D. et al.; Efficacy and safety of cefepime: A systematic review and meta-
analysis. Lancet Infect Dis. 2007 May;7(5):338-48. Available in 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(07)70109-3. Access in 20/05/2019. 
 

https://www.researchgate.net/publication/265912010_Comparison_Between_PiperacillinTazobactam_and_Cefepime_Monotherapies_as_an_Empirical_Therapy_for_Febrile_Neutropenia_in_Children_With_Hematological_and_Malignant_Disorders_A_Prospective_Randomized_Stu
https://www.researchgate.net/publication/265912010_Comparison_Between_PiperacillinTazobactam_and_Cefepime_Monotherapies_as_an_Empirical_Therapy_for_Febrile_Neutropenia_in_Children_With_Hematological_and_Malignant_Disorders_A_Prospective_Randomized_Stu
https://www.researchgate.net/publication/265912010_Comparison_Between_PiperacillinTazobactam_and_Cefepime_Monotherapies_as_an_Empirical_Therapy_for_Febrile_Neutropenia_in_Children_With_Hematological_and_Malignant_Disorders_A_Prospective_Randomized_Stu
https://www.researchgate.net/publication/265912010_Comparison_Between_PiperacillinTazobactam_and_Cefepime_Monotherapies_as_an_Empirical_Therapy_for_Febrile_Neutropenia_in_Children_With_Hematological_and_Malignant_Disorders_A_Prospective_Randomized_Stu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25130289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24969883
http://www.indianjcancer.com/text.asp?2014/51/4/403/175367
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/publicacoes/C-Doc-Cientifico-Oncologia-Epidemiol-30-mar-17.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/publicacoes/C-Doc-Cientifico-Oncologia-Epidemiol-30-mar-17.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Oncologia_-_20942d-Diretrizes_manejo_inicial_neutropenia_febril_pos_quimio__003_.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Oncologia_-_20942d-Diretrizes_manejo_inicial_neutropenia_febril_pos_quimio__003_.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28527651
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(07)70109-3


 

 

22 

 

APENDICE 1 

NORMAS DE SUBMISSÃO REFERENTES AO CADERNO DE GRADUAÇÃO 
(GRUPO TIRADENTES) 
A apreciação de diferentes modalidades de texto com vistas à publicação nos 
Cadernos de Graduação fica condicionada aos seguintes critérios: 
a) autorização documentada do professor orientador para que o aluno-autor possa 
submeter o trabalho à apreciação do Conselheiro Editorial do Caderno de Graduação; 
b) assinatura do termo de responsabilidade pelos alunos, sobre a autenticidade do 
trabalho submetido a parecer com vistas à publicação; 
c) enquadramento do trabalho que será submetido à publicação em relação às normas 
que seguem abaixo. 
Os trabalhos devem ser redigidos em português e corresponder a uma das seguintes 
categorias e volume de texto. 

Modalidades de texto Nº de palavras 

Artigos: tornam pública parte de um trabalho de 
pesquisa, produzida segundo referencial teórico 
e metodologia científica. 

De três mil a sete mil palavras 

Comunicações temáticas: textos relativos a 
comunicações em eventos temáticos 

Até duas mil palavras 

Revisão de literatura: revisão retrospectiva de 
literatura já publicada 

Até cinco mil palavras 

Resenhas: apresentação e análise crítica de 
obras publicadas 

Atémilpalavras 

Documentos históricos: resgate, recuperação, 
reprodução e edição crítica de textos de valor 
histórico. 

Até cinco mil palavras 

Relatos de pesquisa: relato parcial ou total de 
pesquisa 

Até quatro mil palavras 

Conferências, debates e entrevistas De três mil a cinco mil palavras 

  
O texto proposto deverá ser enviado pelo(s) autor (es) para o 
endereço: http://periodicos.set.edu.br; com a finalidade de apreciação do Conselheiro 
Editorial do Caderno de Graduação. Após s avaliação, o Conselheiro Editorial emitirá 
parecer técnico Registro de Aceite de Trabalho Científico) pontuando por escrito as 
alterações necessárias (se houver), definindo prazo para que estas sejam realizadas 
(se for o caso). O atendimento integral ao que é descrito no parecer técnico é condição 
para submissão à nova apreciação do trabalho, respeitando as datas informadas pelo 
Conselheiro Editorial. 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/about/submissions#onlineSubmissions
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OBS.: Informamos que não aceitaremos artigos de outras instituições e nem artigos 
onde não configure entre os autores professores e alunos da Faculdade Integrada 
Tiradentes - FITS. 

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO TRABALHO  
O trabalho deverá ser digitado exclusivamente em fonte Arial, tamanho 12, em 
espaçamento 1,5 entrelinhas, em parágrafo justificado, inclusive quando se tratar de 
elementos não textuais (ilustrações, quadros e tabelas), na digitação de legenda e na 
indicação de fontes referenciais. A marca de parágrafo deverá contemplar apenas 
com um espaço vertical de <enter> entre os parágrafos, sem nenhum espaço 
horizontal entre a margem esquerda e a primeira palavra do parágrafo. 
Exemplo: 
Maslow defende as primeiras necessidades como as fisiológicas e as de segurança 
(GADE, 1998). Após a realização das mesmas, surgem as necessidades de afeto e 
as de status e, assim que satisfeitas, o indivíduo chegaria ao seu último nível, o da 
autorrealização. Segundo Gade (1998), as necessidades fisiológicas são as básicas 
para sobrevivência, como alimentação, água, sono, entre outras, e é a partir delas que 
o indivíduo passa a se preocupar com o nível seguinte. [...] 
Os elementos não textuais (ilustrações, quadros e tabelas) e quaisquer outros 
elementos não textuais terão sua reprodutibilidade garantida na publicação após 
avaliação e orientação do núcleo técnico de edição. Além disso, imagens (fotografia, 
infográficos, imagem eletrônica a partir de escaneamento, fotografias de amostras 
microscópicas) deverão/poderão ser apresentadas em cor; ressalta-se, entretanto, 
que no suporte impresso não há publicação em cor; somente no suporte web. Assim, 
os elementos não textuais do trabalho terão que ser produzidos considerando que na 
versão impressa as cores serão alteradas para escalas de cinza e/ou texturas. A 
posição do título e da fonte dos elementos não textuais deverá ser padronizada 
conforme exemplos abaixo. Recomenda-se atenção para inclusão de fotografias e/ou 
imagens, uma vez que as mesmas só podem ser publicadas com autorização da 
utilização da imagem. 
TABELA (ABERTA): Título em fonte 12, em negrito, na mesma linha, espaçamento 
simples nas entrelinhas. 

    

    

    

Fonte:(tamanho 12) tudo em negrito 
QUADRO (FECHADO): Título em fonte 12, em negrito, na mesma linha, espaçamento 
simples nas entrelinhas. 

        

        

        

        

        

Fonte: (tamanho 12) tudo em negrito 
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Para fotos/desenhos ou quaisquer outros recursos não textuais que não sejam tabela, 
quadro e gráfico: nomear o tipo de recurso, numerando-o também com 1, 2 
(sequencial), com os mesmos critérios indicados para tabela e quadro. 
Qualquer que seja o trabalho proposto, o título deve vir em caixa alta e negrito 
justificado à esquerda. Citar apenas o nome e sobrenome do autor e coautores, 
seguido do nome do curso, com a indicação de até oito autores, e considera-se como 
autor principal o primeiro a constar na relação. Para o caso do artigo científico, utilizar 
resumo na língua vernácula e traduzido para o idioma inglês, entre 150 e 200 palavras, 
ambos seguidos de palavras chave nos idiomas que as precedem, respeitando-se os 
limites mínimo e máximo do número de palavras. As palavras-chave devem ser 
grafadas em espaço simples e sem negrito; apenas a primeira palavra com inicial 
maiúscula, as demais em minúsculas, a não ser em nomes próprios, separados por 
vírgula e com ponto final. Se aceita até cinco palavras-chave, postadas na linha 
seguinte após o término de cada resumo. 
No texto do artigo, utilizar texto sem a quebra de página, observando: Introdução 
(maiúsculas e negrito); seções de divisão primária (maiúsculas e negrito); seções de 
divisão secundária (maiúsculas sem negrito); Seções de divisão terciária (em negrito, 
com maiúscula apenas na primeira letra do título da seção, à exceção de nomes 
próprios) e conclusões (maiúsculas e negrito). 
Logo em seguida, apresentar o item: sobre o trabalho (maiúsculas e negrito) em que 
deve ser contextualizada a produção do trabalho no âmbito da academia (origem do 
trabalho, bolsa, financiamento, parcerias), indicando apenas um e-mail para contato. 
Quando for o caso, informar o nome completo do orientador do trabalho, bem como 
titulação e e-mail, até o máximo de 100 palavras. 
Finalizar o trabalho com a indicação das referências e quando for o caso, acrescentar 
apêndice(s) (matérias de própria autoria) e anexo(s) (materiais de autoria de 
terceiros). Na numeração das seções, usar números arábicos, deixando apenas um 
espaço de caractere entre o número final da seção e a primeira palavra que nomeia a 
seção. Não há nem ponto nem traço entre o número e a primeira palavra. 
Os textos enviados em Língua Portuguesa devem estar escritos conforme o Novo 
Acordo Ortográfico que passou a vigorar em janeiro de 2009. 
 
NORMAS ABNT 
ABNT. NBR 6022: informação e documentação – artigo em publicação periódica 
científica impressa – apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 
ABNT. NBR 6023: informação e documentação (referências – Elaboração) 
ABNT. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990. 
ABNT. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – 
apresentação. Rio de Janeiro, 2002.(informações pré-textuais, informações textuais e 
informações pós-textuais) 
ABNT. NBR 10520: informações e documentação – citações em documentos – 
apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
  
Condições para submissão 
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As 
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 
autores. 
A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 
revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor". 
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O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word. 
URLs para as referências foram informadas quando possível. 
O texto está em fonte Arial, tamanho 12, em espaçamento 1,5 entrelinhas, em 
parágrafo justificado, inclusive quando se tratar de elementos não textuais 
(ilustrações, quadros e tabelas), na digitação de legenda e na indicação de fontes 
referenciais. 
O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 
para Autores, na página Sobre a Revista. 
Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as 
instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram seguidas. 
  
Declaração de Direito Autoral 
Oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que 
disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico contribui para a democratização 
do saber. Assume-se que, ao submeter os originais os autores cedem os direitos de 
publicação para o Caderno de Graduação. O autor(a) reconhece esta como 
detentor(a) do direito autoral e ele autoriza seu livre uso pelos leitores, podendo ser, 
além de lido, baixado, copiado, distribuído e impresso, desde quando citada a fonte. 
  
Política de Privacidade 
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para 
os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 
finalidades ou a terceiros. 
 

 

 

 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/about/submissions#authorGuidelines
https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/about/submissions#authorGuidelines
javascript:openHelp('http://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/help/view/editorial/topic/000044')

