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Em geral, as doenças respiratórias são a principal causa de internação 

no período neonatal e sua incidência e gravidade estão relacionadas à idade 

gestacional (que refletirá o grau de desenvolvimento do pulmão), à presença 

de infecção materna, aos sinais de sofrimento fetal e ao uso do corticóide 

antenatal. Algumas práticas utilizadas no manuseio do recém-nascido 

(RN) grave - como estratégias ventilatórias usadas no início da vida, 

manuseio hídrico e nutricional, manuseio do canal arterial e da infecção -

também podem influenciar no aparecimento das doenças respiratórias 

crônicas associadas ao período neonatal, devendo portanto ser consideradas 

ao se abordar a doença respiratória no RN. 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 
O desenvolvimento pré-natal do sistema respiratório não estará 

completo até que se tenha uma superfície de troca gasosa suficiente e uma 

vasculatura pulmonar capaz de transportar o C 0 2 e o 0 2 pelos pulmões. A 

adequação das trocas gasosas depende, ainda, da maturação estrutural 

das vias aéreas, da parede torácica, dos músculos respiratórios e da 

maturação neurológica dos centros respiratórios. O desenvolvimento normal 

do pulmão pode ser dividido em cinco fases: embrionária, pseudoglandular, 

canalicular, sacular e alveolar. 



Os alvéolos são formados a partir da septação sacular que constitui 

a região de troca gasosa do pulmão imaturo durante períodos críticos de 

desenvolvimento. Os mecanismos que regulam a alveolarização ainda são 

pouco entendidos, mas sabemos que múltiplos estímulos modulam o 

crescimento distal do pulmão: fatores genéticos, pressão parcial de oxigênio, 

nutrição, hormônios e outros fatores de crescimento. Durante o período de 

alveolarização o pulmão passa também por u m acentuado crescimento 

vascular. Essa coordenação do crescimento distal da via aérea com a 

rede vascular é essencial para o desenvolvimento pulmonar normal . 

O desenvolvimento do sistema respiratório continua após o nascimento e 

durante a primeira infância (Quadro 1). 

Quadro 1 - Estágios de desenvolvimento pré e pós-natal do pulmão 

Fonte: adaptado de Bhutani (2000) 



CIRCULAÇÃO PULMONAR 
O desenvolvimento da circulação pulmonar ocorre em paralelo com 

o das vias aéreas, seguindo o desenvolvimento da árvore brônquica e 

formando, ao término, u m leito capilar ao redor de cada alvéolo. 

O crescimento vascular pulmonar envolve dois processos básicos: a 

vasculogênese (formação de novos vasos a partir de células endoteliais do 

mesênquima) e a angiogênese (formação de novos vasos a partir de brotos 

de vasos preexistentes). A s grandes artérias são, inicialmente, estruturas 

elásticas, que posteriormente vão se ramificando em artérias menores. 

Uma musculatura lisa vai aparecendo ao redor da parede medial dos vasos 

e com o evoluir do desenvolvimento essa musculatura lisa vai desaparecendo 

nas gerações seguintes de pequenas arteríolas. A maior parte da rede vascular 

é formada no segundo trimestre da gravidez. Contudo, ao final do último 

trimestre, a rede capilar aumenta em até oito vezes, em paralelo com a 

formação alveolar. 

A habilidade do oxigênio e do gás carbônico de se difundirem através 

do epitélio alveolar é determinada pela barreira tissular entre o espaço 

alveolar e os capilares. Essa barreira é formada por células alveolares 

epiteliais tipo I, pela membrana basal dos capilares endoteliais, pelo tecido 

intersticial e pelo líquido presente neste. Na metade da gravidez a barreira é 

densa (cerca de 60 m m ) , devido ao pequeno número de capilares e ao grande 

número de células mesenquimais entre os capilares e o alvéolo adjacente. 

Com o decorrer da gravidez, a rede capilar aumenta e o tecido intersticial 

diminui acentuadamente, encurtando a distância (cerca de 0,2 m m ) para 

a difusão do gás. 

Na vida fetal, somente uma pequena quantidade do sangue que 

retorna ao coração passa pelos pulmões (cerca de 8% versus 100% nos 

adultos). A maior parte do volume sangüíneo é desviado do pulmão através 

de shunts específicos. O volume sangüíneo que retorna ao coração fetal 

pela veia cava inferior se dirige predominantemente do átrio direito para o 

esquerdo através do forame oval. O sangue que retorna ao coração pela 

cava superior se dirige ao ventrículo direito predominantemente, e é desviado 

na artéria pulmonar para a aorta descendente através do canal arterial. 



Apenas 12% do débito ventricular direito se dirige aos pulmões na vida 

fetal, devido, principalmente, à alta resistência no leito vascular pulmonar. 

Os mecanismos responsáveis por isso não são claros, mas não devem ser 

estruturais, uma vez que após o nascimento essa resistência diminui 

rapidamente, indicando que o leito vascular pode se dilatar. 

A o nascimento, se os pulmões estão adequadamente desenvolvidos, 

ocorre uma diminuição do fluido intersticial pulmonar, facilitando a entrada 

do ar e contribuindo para a queda da resistência vascular pulmonar. 

A diminuição do fluido intersticial pulmonar se deve, em parte, à reabsorção, 

mas outros mecanismos também são responsáveis. Aparentemente, no 

segundo estágio do trabalho de parto, grande parte do fluido é eliminada 

durante a contração do miométrio, facilitada pela postura do feto. 

Ocorre, após o nascimento, uma série de modificações no sistema 

cardiovascular, como o fechamento do canal arterial e do forame oval, 

contribuindo para o aumento do fluxo sangüíneo pulmonar. 

ABORDAGEM DO RECÉM-NASCIDO 
COM DOENÇA RESPIRATÓRIA 

A abordagem do RN com doença respiratória depende de uma série 

de fatores, que inclui, entre outros, história gestacional, idade gestacional, 

peso de nascimento e adequação peso/idade gestacional. 

ANAMNESE 

Devemos considerar toda a história gestacional materna. Alguns 

fatos específicos podem levar aos diagnósticos diferenciais que podem ser 

considerados importantes para o doente atual. Alguns desses fatos estão 

listados a seguir, e devem ser investigados: 

• perda neonatal anterior ou filho anterior com sofrimento respiratório -

infecção por Streptococcus do grupo Β ou deficiência da proteína Β do 

complexo surfactante (Hallman & Haataja, 2003; Tredano et al., 2003); 

• corioamnionite, febre materna, infecção urinária, colonização por 

Streptococcus do grupo B, bacteriuria ou pneumonia (Hopkins & Smaill, 2002); 



• uso de antiinflamatórios não-esteróides - hipertensão pulmonar (Zenker 

et al., 1998; Jacqz-Aigrain, 1993); 

' uso do corticóide ante-natal (Betametasona) - melhor prognóstico da 

doença pulmonar entre 26-34 semanas (Jobe, 2002); 

• idade gestacional - influencia no estágio de desenvolvimento do pulmão 

e na gravidade da doença (Jobe & Bancalari, 2001); 

• patologias maternas que amadurecem o pulmão fetal - menor gravidade 

do quadro respiratório dependente da idade gestacional e da presença de 

asfixia (Churchill & Duley, 2003); 

• sofrimento fetal agudo - síndrome de aspiração de mecônio e hipertensão 

pulmonar (Greenwood et al., 2003); 

• polidramnia - aspiração de líquido amniótico (Bolisetty, 2001); 

' parto cesáreo em bebês pretermos limítrofes - taquipnéia transitória do 

RN (Van den Berg et a l , 2001); 

• ultra-sonografia obstétrica para identificação de malformações - hérnia 

diafragmática, derrame pleural, doença adenomatóide cística etc. 

Outros fatores, como condições de parto, Apgar e início da doença 

respiratória devem ser considerados. 

EXAME FÍSICO 

Devemos verificar a necessidade de oxigenioterapia (cor, saturação, 

grau de desconforto), gemidos, grau de atividade, perfusão, palidez, cianose, 

grau de desconforto (dispnéia, retração de apêndice xifóide, batimento de 

aletas nasais, retração intercostal), idade gestacional, peso, presença de 

mecônio na pele, classificação peso/idade gestacional (AIG, PIG ou GIG), 

presença de malformações (abdome escavado, assimetrias, defeitos de 

parede torácica), íctus cardíaco (localização, batimento de vasos do pescoço), 

presença de estridor (laringomalácea). 

Em geral, a palpação não é de muita ajuda no período neonatal, mas 

devemos observar desvios de traquéia, enfisemas, atividade precordial, 

abdome, palpar pulsos etc. 



Para realizar a ausculta pulmonar e cardíaca, utilize estetoscópio 

neonatal e verifique a entrada de ar, a simetria da ausculta, a ausência de 

sons em hemitórax, a presença de crepitações, roncos, sopros etc. 

AVALIAÇÃO RADIOLÓGICA 
O estudo radiológico é uma importante arma no diagnóstico das 

patologias respiratórias. N o RN, a incidência mais usada no primeiro Rx é 

a antero-posterior (Kuhns, 2000). 

Verificar a penetração - verifique se a penetração está correta, é 

fundamenta l . U m a rad iogra f ia m u i t o penetrada pode mascarar 

pneumotórax laminar, minimizar uma doença de membrana hialina ou 

enfisema intersticial. Uma radiografia pouco penetrada pode dar uma falsa 

impressão de edema pulmonar e condensação. Radiografias retiradas com 

o RN dentro da incubadora freqüentemente produzem um artefato: u m 

cisto (área redonda que existe na cúpula das incubadoras). 

Verificar o posicionamento do RN - para averiguar se o paciente 

está 'centrado', verifique a simetria das clavículas, a posição da coluna 

vertebral e a angulação das costelas. A l é m disso, cheque se o Rx foi batido 

na inspiração; Rx expirado pode causar impressão de pulmões com 'volume 

reduzido', um dos critérios de suspeição de Doença de Membrana Hialina. 

Ava l ia r a localização de tubos, sondas e cateteres - avalie a 

posição do tubo traqueal (1-2 cm abaixo das clavículas), a posição da 

sonda gástrica e tente localizar cateteres vasculares que por ventura tenham 

sido implantados. 

Aval iar parênquima pulmonar - na avaliação do parênquima 

pulmonar, procure: 

• presença de escapes (pneumotórax, pneumomediastino); 

• imagens de hipotransparência tipo 'vidro moído ' (Membrana Hialina); 

• cisurite (taquipnéia transitória); 

• condensação (pneumonias); 

• broncograma aéreo; 

• imagens saculares (enfisema intersticial); 



• traves fibrosas e áreas hiperinsufladas (Broncodisplasia Pulmonar); 

• imagens algodoadas grosseiras (aspiração meconial); 

• volume pulmonar; 

• imagens de alças intestinais no pulmão (Hérnia Diafragmática); 

' pobreza de vasos: hipertensão pulmonar e posição do mediastino. 

A v a l i a ç ã o geral - ve r i f ique partes moles (edema, enfisema 

subcutâneo etc.) e ossos (coluna, clavículas, costelas). Procure fratura e 

malformação. Veja a imagem do timo (timo elevado em asa de borboleta 

significa pneumomediastino) e avalie o abdome. 

Avaliar silhueta cardíaca - verifique forma. Com relação à posição 

no tórax, xeque relação área cardíaca/tamanho do tórax, verifique os bordos 

cardíacos (bordos muito nítidos podem significar pneumomediastino e 

bordos borrados, pneumonia), avalie vasos da base, contorno da aorta e 

alargamento de mediastino. 

Em alguns casos, a radiografia de tórax em decúbito dorsal com 

raios horizontais pode ajudar no diagnóstico de pneumomediastino, e a 

em decúbito lateral com raios horizontais (Laurell), no diagnóstico de 

derrame pleural. 

A tomografia de tórax é útil na suspeita diagnostica de doença 

adenomatóide cística do pulmão, enfisema lobar congênito e anel vascular. 

ANORMALIDADES RADIOGRÁFICAS 
As alterações radiográficas mais comuns nos RNs segundo idade 

gestacional estão descritas no Quadro 2. 

MONITORIZAÇÃO 

O RN com sofrimento respiratório em uso de oxigenioterapia deve 

ser monitorizado. A seguir, veremos alguns exemplos de monitorização. 

Oxímetro de pulso - os oxímetros de pulso medem a proporção de 

hemoglobina ligada ao oxigênio nas artérias. A técnica é baseada no 

princípio de que a hemoglobina saturada (oxigenada) e a não-saturada 



(de-oxigenada) apresentam espectros de absorção diferentes. A hemoglobina 

não-saturada absorve mais luz na faixa de 600-750 nm, e a hemoglobina 

saturada, na faixa entre 850-1.000 nm. O eletrodo do oxímetro emite, 

então, luz com dois comprimentos de onda diferentes, que são transmitidos 

através dos tecidos (locais pulsantes) e medidos por um fotodetector. 

Quadro 2 - Alterações radiográficas no período neonatal 

Fonte: Kuhns (2000) 

Os oxímetros de pulso são mais fáceis de usar que os monitores 

transcutâneos porque não requerem calibrações e não necessitam de 

aquecimento da pele. Entretanto, suas medidas podem ser afetadas por 

diferenças nos sensores, luz ambiente, perfusão alterada, m a l -

posicionamento dos eletrodos, movimentação e cor da pele (Poets & Martin, 

1996). Monitores com tecnologia de rejeição de erros - relacionados 

principalmente à movimentação do bebê - já estão disponíveis para uso. 

Uma das limitações dos oxímetros de pulso é a incapacidade de detectar 

hiperoxemia (curva de dissociação de hemoglobina). 



M o n i t o r transcutâneo de p O 2 - seu eletrodo mede a pressão 

parcial de oxigênio através da pele. O eletrodo aquecido em uma temperatura 

entre 43 e 44º C é colocado na pele do RN, aquecendo a pele e promovendo 

a arterialização do sangue nos capilares. O oxigênio difunde-se através 

dos leitos capilares até o eletrodo na pele, permitindo a leitura da tensão 

parcial de oxigênio. A medida pode ser afetada por diversos fatores, como 

sensor de temperatura, local de posicionamento do eletrodo, perfusão 

periférica do RN, espessura da pele, idade e débito cardíaco. Em RNs 

prematuros, o eletrodo deve ser trocado de local a cada duas horas, porque 

pode ocasionar queimadura da pele (Poets & Martin, 1996). 

Moni to r transcutâneo de pCO 2 - seu eletrodo mede a pressão 

parcial de C O 2 através de técnica de diferenças de potencial elétrico gerado 

entre u m eletrodo de pH e um eletrodo de referência. A correlação entre o 

pC02 transcutâneo e o pCO 2 arterial depende da temperatura do eletrodo, 

de sua posição na pele e da perfusão periférica. Como o C O 2 é melhor 

difusível que o O2, a temperatura necessária para a capilarização e para 

uma boa leitura é menor, em torno de 37 °C. Pressões sobre o eletrodo 

podem alterar as medidas, mas o local de sua aplicação e a espessura da 

pele não exercem influência (Poets & Martin, 1996). 

EXAMES LABORATORIAIS 

Gasometria arterial - a aferição dos gases arteriais permite avaliar 

a oxigenação, a ventilação e o estado ácido-básico: 

• oxigenação - o movimento do oxigênio do alvéolo para o sangue é 

dependente da relação ventilação-perfusão, que pode estar alterada quando 

o fluxo sangüíneo pulmonar passa ao redor de alvéolos não ventilados 

(shunt intra-pulmonar) ou perpassa o pulmão através de shunts extra-

pulmonares (canal arterial ou forame oval) ; 

• ventilação - o movimento de CO 2 do sangue para o alvéolo é dependente 

da ventilação alveolar - produto do volume alveolar pela freqüência 

respiratória; 

• estado ácido-básico - o pH arterial é determinado basicamente pela 

pressão arterial C O 2 , ácido láctico p roduz ido pelo metabo l i smo 



anaeróbio e pela capacidade de t a m p o n a m e n t o (quant idade de 

bicarbonato no sangue). 

A coleta de sangue para gasometria pode ser feita por punção arterial, 

cateterismo umbilical arterial, cateterismo arterial periférico e por sangue 

capilarizado (punção de calcanhar). 

Alguns problemas - como os relacionados a seguir - podem alterar 

o resultado das gasometrias, devendo ser cuidadosamente evitados ou 

lembrados na interpretação dos resultados (Durand, 2000): 

• bolhas de ar na amostra de sangue - alteram a pO 2 que se aproxima da 

pressão parcial de oxigênio do ambiente, dependem da altitude e da 

umidade e diminuem o pCO2; 

• diluição da amostra com líquido - medidas de pO 2 e pCO 2 artificialmente 

baixas. O pH modifica-se pouco se o líquido não for, por exemplo, 

bicarbonato de sódio; 

• amostras deixadas em ar ambiente por longo tempo - as hemácias 

continuam a consumir O2 e produzir CO 2 ; 

• medidas de saturação de HB em amostras - a maioria dos aparelhos de 

gasometria assume que toda a HB é hemoglobina de adulto. Como o RN 

tem muita hemoglobina fetal, a saturação medida estará artificialmente 

baixa; 

• gasometrias obtidas através de procedimentos dolorosos causam agitação 

e choro intenso, ocasionando quedas de saturação e hiperventilação; 

• as gasometrias precisam ser interpretadas dentro de um contexto clínico. 

Por exemplo, uma pCO 2 de 55 em um bebê com poucas horas de vida 

pode estar alterada, mas não é preocupante em um bebê com doença crônica. 

PATOLOGIAS RESPIRATÓRIAS 
DO PERÍODO NEONATAL 

DOENÇA DE MEMBRANA HIALINA ( D M H ) 

A D M H é a doença pulmonar que acompanha a prematuridade e 

cursa com uma atelectasia progressiva, que, nas formas mais graves, pode 



levar à insuficiência respiratória e ao óbito. A incidência e a gravidade da 

D M H estão diretamente relacionadas à idade gestacional. Ocorre em 80% 

dos RNs com menos de 24 semanas e em 5% dos RNs com 36 semanas. 

Quadro 3 - Fatores de risco para Doença de Membrana Hialina 

Fonte: Donn & Sinha (2000) 

FlSIOPATOLOGIA 

A causa primária da D M H é a deficiência de surfactante - material 

superfície-ativo composto principalmente de fosfolipídios (75%) e proteínas 

(10%) e produzido e armazenado nos pneumócitos do tipo II. É liberado nas 

vias aéreas, onde atua diminuindo a 'tensão superficial' e mantendo a 

expansão alveolar em pressões fisiológicas. A insuficiência do surfactante 

no alvéolo aumenta a tensão superficial da interface ar-líquido e diminui 

a complacência pulmonar. Na ausência ou diminuição do surfactante, os 

pequenos espaços aéreos colapsam, podendo levar a atelectasias 

progressivas. O material exsudativo protéico e os restos epiteliais (do dano 

celular) são coletados na via aérea, diminuindo a capacidade pulmonar total. 

A o exame microscópico, esse material cora-se como 'membranas hialinas 

eosinofílicas'. Daí o nome Doença de Membrana Hialina (Cotton, 1998). 

Outro fator que influencia a gravidade da D M H é o número de 

alvéolos funcionais que determinarão a superfície disponível para as trocas 

gasosas, o que depende da idade gestacional. Nos RNs prematuros extremos 

(24-25 semanas), outro problema é que, durante o desenvolvimento do 



pulmão, a distância entre o alvéolo ou bronquíolo terminal do capilar 

adjacente vai diminuindo, favorecendo a troca gasosa. Quando o bebê é 

muito prematuro, essa distância é grande, interferindo no transporte de 

oxigênio do pulmão para o sangue. A imaturidade das vias aéreas e da 

caixa torácica também favorece o colapso dos pulmões, piorando o quadro 

de D M H (Donn & Sinha, 2000). 

APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

História - RN prematuro com dificuldade respiratória desde o 

nascimento piora progressivamente. 

Exame físico - taquipnéia, retração intercostal, gemido e cianose. 

A entrada de ar está diminuída bilateralmente. 

Gasometria arterial - hipoxemia em ar ambiente. A p C 0 2 pode 

ser normal ou diminuída (pela taquipnéia), mas tende a aumentar com o 

progredir da doença. O pH pode estar diminuído, refletindo uma acidose 

respiratória ou mista. 

Radiografia - a imagem clássica da D M H é a chamada imagem 

em 'vidro moído' , ou padrão retículo-granular difuso. Em casos graves, o 

pulmão pode se apresentar totalmente branco (opacificado) pela atelectasia 

total. Bebês prematuros extremos, ao contrário, podem apresentar Rx 

normais inicialmente, devido ao pequeno número de alvéolos. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Pneumon ia bacter iana - p r inc ipa lmen te a p n e u m o n i a por 

Streptococcus do g rupo B, que radiograf icamente e cl inicamente é 

indistinguível da D M H . 

Taquipnéia transitória do recém-nascido ( T T R N ) - um quadro 

mais brando, não necessita de grandes concentrações de oxigênio. A 

radiografia de tórax auxilia no diagnóstico diferencial. 

Edema pulmonar - geralmente por doença cardíaca primária, como 

PCA (persistência do canal arterial). Anomalia de retorno venoso pulmonar. 

Alterações no sistema linfático: linfagiectasia pulmonar. 



TRATAMENTO 

• estabelecer trocas gasosas adequadas; 

• CPAP nasal; 

• ventilação mecânica. 

SURFACTANTE EXÓGENO 

O uso do surfactante e seus benefícios no tratamento da D M H têm 

sido bem estabelecidos por diversos estudos randomizados. Metanálises 

têm demonstrado que o uso precoce é melhor, principalmente quando 

administrado nas primeiras seis horas de vida. Entretanto, alguns fatores 

afetam a resposta ao surfactante: 

• permeabilidade alvéolo-capilar alterada (infecção, asfixia, aspiração); 

• doenças associadas à perfusão pu lmonar deficiente (hipertensão 

pulmonar, hipoplasia pulmonar, doenças obstrutivas); 

• fa tores l i gados ao surfactante (dose , t ipo , t e m p o de v ida na 

administração); 

• outras estratégias no período neonatal (estratégias ventilatórias, volume 

hídrico). 

TAQUIPNÉIA TRANSITÓRIA DO RECÉM-NASCIDO ( T T R M ) 

É a doença respiratória mais comum nos RNs a termo ou próximo 

do termo. Também chamada de 'síndrome de angústia respiratória do tipo 

ΙΓ ou 'pulmão úmido'. Geralmente tem boa evolução clínica, podendo ser 

resolvida de três a cinco dias. 

FATORES PREDISPONENTES 

Parto prematuro, cesariana eletiva (sem trabalho de parto), sedação 

materna, diabetes materno, sexo masculino, asfixia. 

FlSIOPATOLOGIA 

A o termo, o pulmão fetal contém cerca de 20 ml /kg de peso de 

líquido. Esse líquido preenche as vias aéreas e os sacos alveolares e é 



secretado pelo pu lmão fetal, provavelmente pelas células epiteliais 

alveolares. A T T R N resulta do retardo na absorção do fluido pulmonar 

fetal pelo sistema linfático pulmonar. Em geral, o trabalho de parto e a 

compressão do pulmão fetal na passagem pelo canal de parto ajudam na 

eliminação desse líquido. 

Quadro 4 - Evidências disponíveis para o uso do surfactante 

Fonte: adaptado de Soil & Morley (2001); Hentschel et al. (2002); 

Yost & Soll (2000); Soll & Blanco (2001) 



APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

História - geralmente são RNs a termo ou próximo ao termo. Os 

filhos de diabéticas e os bebês nascidos de cesáreas eletivas são os mais 

afetados. 

Exame físico - taquipnéia (60-120 irpm), pode haver gemência, 

batimento de aletas nasais, retração intercostal. Pode ocorrer cianose, mas 

geralmente o RN precisa de oxigênio suplementar por pouco tempo. 

Radiografia de tórax - volume pulmonar aumentado, com edema 

pulmonar - estrias peri-hilares, coração levemente aumentado, líquido 

nas fissuras (cisurite). 

Gasometria arterial - hipoxemia em ar ambiente, que melhora 

com uma Fi02 menor que 50%. Pode haver também hipercapnia e acidose 

respiratória nas primeiras horas de vida. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

• pneumonia bacteriana; 

• pneumonia de aspiração - mecônio ou líquido amniótico; 

• Doença de Membrana Hialina - piora progressiva, mais grave, volume 

pulmonar pequeno, necessidades crescentes de oxigênio; 

• edema pulmonar - de origem cardíaca ou linfática, apresenta também 

alterações em área cardíaca e vasos da base. 

TRATAMENTO 

O x i g e n a ç ã o - em gera l , o uso do CPAP nasal c o m baixas 

concentrações de oxigênio acelera a cura, diminuindo o tempo de internação. 

Utilizamos principalmente na presença de gemência. Também se pode fazer 

uso de oxigenioterapia com hood. 

Suporte geral - monitorização, aquecimento, hidratação venosa, 

controle da glicemia, suporte nutricional, dieta precoce por sonda até que 

a freqüência respiratória normalize. 



SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL 

A presença de mecônio no líquido amniótico pode acontecer em cerca 

de 10% dos partos. Em geral, está associada à presença de sofrimento fetal. 

Com o estresse, há u m aumento do trânsito intestinal e liberação de 

esfíncter, com eliminação de mecônio. Ocorre em fetos mais maduros (acima 

de 34 semanas), afetando principalmente RNs a termo ou pós-termo. 

FATORES PREDISPONENTES 

Gravidez pós-termo, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, hipertensão materna, 

diabetes materno, PIG e mãe fumante. 

FlSlOPATOLOGIA 

A aspiração pode ocorrer intra-útero, mas é mais freqüente nas primeiras 

inspirações após o parto. As respirações irregulares do feto com asfixia - tanto 

intra-útero quanto durante o trabalho de parto e parto - acarretam a inalação 

de grande quantidade de mecônio, que pode obstruir a traquéia. 

Posteriormente, o edema intersticial e a pneumonite química podem 

obstruir as vias aéreas menores, levando à atelectasia. Vias aéreas com 

obstrução parcial permitem a entrada de ar, mas não permitem que ele 

saia, produzindo air trapping com risco de escape, levando a pneumotórax. 

O insulto alveolar leva à inativação do surfactante e conseqüente diminuição 

da complacência pulmonar. A hipóxia resulta da diminuição da ventilação 

alveolar, da perfusão de áreas não ventiladas e do shunt direita-esquerda 

causado pelo aumento da resistência vascular pulmonar em decorrência 

da asfixia (PCF). O manuseio adequado na sala de parto pode diminuir a 

incidência e a gravidade da doença. Atualmente, após evidências científicas 

bem documentadas, não se indica a intubação e a aspiração de traquéia de 

bebês vigorosos que nascem com líquido amniótico contendo mecônio. 

Entretanto, naqueles que nascem deprimidos, a aspiração de traquéia antes 

da ressuscitação pode diminuir a gravidade da doença (Wiswell et al., 2000). 



APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

História - RN a termo ou pós-termo, relato de trabalho de parto com 

sofrimento fetal, líquido amniótico meconial, trabalho de parto prolongado. 

Exame físico - taquipnéia, gemido, desconforto respiratório, cianose 

logo após o parto com piora progressiva nas primeiras 12 horas de vida, 

pele impregnada de mecônio. A taquipnéia pode durar mais de uma semana. 

Radiografia - infiltrado bilateral, volume pulmonar aumentado, 

áreas de hipotransparência alternada com áreas de hiperinsuflação. Pobreza 

de vasos, pneumomediastino e pneumotórax. 

Laboratório - gasometria com hipoxemia e hipercapnia. 

Ecoca rd iograma - pode reve la r presença c o n c o m i t a n t e de 

hipertensão pulmonar. 

TRATAMENTO 

• na sala de parto, o obstetra deve aspirar as VAS do RN quando o pólo 

cefálico for liberado. Se o bebê estiver deprimido e necessitar de 

ressuscitação, o pediatra, sem secá-lo, deve fazer a intubação e a aspiração 

traqueal. Bebês vigorosos não necessitam de aspirações. Manter em zona 

térmica neutra, hidratação venosa e suporte nutricional. 

• nos casos de oxigenoterapia, CPAP nasal, e se necessário ventilação 

mecânica. Em geral, se beneficiam de ventilação sincronizada. Fisioterapia 

e toalete pulmonar cuidadosa, pois o manuseio excessivo também é 

deletério. Monitorize a saturação. 

• a cobertura antibiótica é ainda controversa. Nos casos de Rx com tórax 

muito alterado, inicie e suspenda o esquema antibiótico precocemente. 

• a administração de surfactante também promove uma melhora do quadro 

respiratório, diminuindo a necessidade de outras terapias como ECMO 

(Soll & Dargaville, 2000). 

• avaliar a presença de hipertensão pulmonar. A estratégia para o manuseio 

muda na presença concomitante de asfixia e/ou hipertensão pulmonar. 



PNEUMONIA 

O processo pneumônico pode começar antes, durante ou após o parto. 

O RN pode ser infectado por via transplacentária, pelo líquido amniótico, 

no parto ou por contaminação hospitalar (Faix, 2000). 

Pneumonia congênita - infecção transplacentária hematogênica, 

infecção ascendente e aspiração de líquido amniótico infectado. 

Pneumonia adquir ida in t ra-par to - infecção hematogênica , 

aspiração de líquido amniótico infectado (retirar esta aspiração está 

redundante) e aspiração de liquido amniótico, mecônio e outros. 

Pneumonia adquirida pós-natal - hematogênica, colonização 

e invasão de mucosas, aspiração de conteúdo gástrico, nosocomial, 

imunodeficiência congênita ou adquirida. 

FISlOPATOLOGIA 

A fisiopatologia da pneumonia está relacionada a: 

• dano direto do patógeno responsável ou através de toxinas produzidas 

por este, podendo ocasionar diferentes tipos de lesões, alterando a perfusão 

local e destruindo tecidos; 

• resposta inflamatória do hospedeiro, ocasionando ativação da cascata 

inflamatória com impacto adverso na integridade epitelial e endotelial, 

no tônus vasomotor, nos mecanismos de coagulação e na ativação dos 

fagócitos; 

• obstrução das vias aéreas, ocasionando o aprisionamento de gases, 

atelectasias e aumento do espaço morto; 

• alterações na produção e composição do surfactante. 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

A apresentação clínica não é específica de pneumonia, assim como 

os achados radiológicos e laboratoriais, dificultando o diagnóstico preciso. 

Manifestações respiratórias - taquipnéia, gemidos , retrações 

torácicas, mudança das secreções (quantidade, cor, consistência), cianose, 

roncos e estridores e tosse. 



Manifestações sistêmicas - instabilidade térmica, alteração de 

perfusão, outros sinais sugestivos de sepses e disfunção cardíaca. 

DIAGNÓSTICO 

História - colher história com as mães, familiares e obstetras: 

infecção urinária, tempo de bolsa rota, outras infecções, viroses, contato 

com pessoas com doenças infecciosas, febre nas últimas horas. 

Exame físico - quando a pneumonia é congênita, geralmente a 

criança já nasce mal, mais grave. Os que adquirem a doença após o nascimento 

tornam-se letárgicos, deixam resíduo gástrico, apresentam alteração de 

perfusão, gasometria arterial com acidose metabólica, febre ou hipotermia, 

sofrimento respiratório ou apnéia. É possível auscultar ruídos adventícios. 

Radiografia de tórax - por vezes, pode ser semelhante à Doença 

de Membrana Hialina ( u m dos principais diagnósticos diferenciais). 

Hipotransparência, 'borramento de bordo cardíaco', broncograma aéreo. 

Laboratório - realizar o rastreamento do RN com hemocultura e 

cultura de liquor. Valorizar hemograma alterado com leucocitose ou 

leucopenia e desvio para a esquerda com relação jovens/total > 0,2. 

TRATAMENTO 

Iniciar antibioticoterapia c o m ampicil ina e aminogl icos ídeo . 

Considerar os resultados das culturas e a evolução clínica; suporte hídrico 

e nutricional; suporte respiratório e drenagem de efusões se necessário. 

HIPERTENSÃO PULMONAR 

A Hipertensão Pulmonar Persistente (HPP) é uma causa importante 

de falência respiratória em RNs a termo e próximo do termo, podendo 

acontecer como uma condição primária de má adaptação à vida extra-

uterina (persistência de circulação fetal) ou ainda como uma doença de 

evolução dramática, caracterizada pela muscularização de pequenas 

arteríolas pulmonares , que acontece ainda na v ida intra-uterina. 



A Hipertensão Pulmonar também pode ser secundária a outras doenças, 

como Doença de Membrana Hialina, Aspiração de Mecônio, Pneumonia, 

Hérnia Diafragmática entre outras. 

FlSIOPATOLOGIA 

A fisiopatologia da HPP não é clara. Postula-se que seja um resultado 

de hipóxia crônica, que acarretaria o espessamento da barreira alvéolo-

capilar, conseqüente a uma hipertrofia de pequenas arteríolas pulmonares 

e muscularização destas. Entretanto, essas alterações não explicam a 

presença de HPP logo após o nascimento. Uma explicação alternativa seria 

a redução dos capilares intraacinares, resultando numa obstrução mecânica 

do fluxo arterio-venoso (Kinsella & Abman, 2000a). 

O endotélio vascular produz vários produtos vasoativos, incluindo 

N O e endotelina-1. O óxido nítrico ( N O ) tem u m potente efeito no tônus e 

na reatividade muscular das arteríolas pulmonares, e pode modular o 

crescimento do endotélio e da musculatura lisa dos vasos sangüíneos. 

A endotelina-1 exerce importante papel no desenvolvimento cardiovascular. 

Na sua ausência, as estruturas do coração e dos grandes vasos ficam 

acentuadamente anormais. 

Mecanismos que contribuem para a alta resistência pulmonar 

incluem: falha da interface gás-líquido, baixa tensão de oxigênio, baixa 

produção basal de vasodilatadores (prostaciclina e oxido nítrico), alta 

produção de vasoconstritores (incluindo endotelina-1 e leucotrienos) e 

reatividade muscular alterada (incluindo uma intensa resposta miogênica). 

A resistência vascular pulmonar é capaz de responder a estímulos diversos 

com vasodilatação (resposta à hiperóxia, acetilcolina e outros agentes 

f a r m a c o l ó g i c o s ) e vasocons t r ição (resposta à h ipóxia e a out ros 

vasoconstritores). Contudo, essa resposta é transitória e o fluxo sangüíneo 

volta à linha de base posteriormente. 

Logo após o nascimento, a circulação pulmonar sofre uma rápida 

e dramática vasodilatação e a queda da resistência vascular propicia 

u m a u m e n t o de dez vezes no f l uxo sangüíneo pu lmonar . Essas 

mudanças são imprescindíveis para que o pulmão possa assumir seu 



papel nas trocas gasosas. O sucesso desses eventos é dependente de uma 

série de fatores bem coordenados que caracterizam crescimento normal e 

maturação da circulação pulmonar. 

Após o nascimento ocorre uma queda dramática do tônus vascular 

pulmonar em resposta a estímulos relacionados ao nascimento, que incluem 

estabelecimento da interface gás-líquido, distensão pulmonar, aumento 

nas tensões de oxigênio e alteração na produção de substâncias vasoativas. 

Quando, após o nascimento, essas modificações não acontecem, temos 

um quadro de insuficiência respiratória em decorrência da alta resistência 

vascular pulmonar. 

Quadro 5 - Mecanismos de hipoxemia em recém-nascidos a termo 

Fonte: adaptado de Kinsella & Abman (2000a) 

APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

O diagnóstico deve ser considerado quando um quadro de desconforto 

respiratório e cianose se iniciar precocemente, algumas vezes sem fatores 

de risco prévio. O bebê se mostra lábil ao manuseio, agitado e necessita de 

oxigênio suplementar. Na gasometria, hipoxemia é o achado mais freqüente. 



Diferenças na saturação de hemoglobina pré e pós-ductal podem ser 

observadas. O diagnóstico definitivo é feito pelo ecocardiograma, no qual 

medidas indiretas de pressões na artéria pulmonar se mostram mais altas 

que as pressões sistêmicas. Shunt direito-esquerdo pelo canal arterial está 

presente. Afastar cardiopatia congênita é fundamental para o tratamento 

correto. O Rx de tórax pode ser normal, com silhueta cardíaca e vasculatura 

pulmonar normal, podendo se mostrar pouco vascularizado. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

O diagnóstico diferencial da HPP deve ser considerado com outras 

doenças que cursam c o m arqui te tura p u l m o n a r anormal , c o m o 

linfangiectasia pulmonar, displasia alvéolo-capilar e hipoplasia pulmonar. 

O diagnóstico diferencial com cardiopatia congênita cianótica também é 

importante. 

Quadro 6 - Estratégias de tratamento 

• iniciar oxigenoterapia (Hood ou CPAP nasal); 

• obedecer a parâmetros para intubação e ventilação mecânica; 

• monitorização pré e pós-ductal, cateterismo arterial umbilical, veia 
profunda, PA invasiva; 

• tratar doença de base: estabelecer diagnóstico e iniciar tratamento 
(surfactante para DMH, antibioticoterapia para pneumonia etc); 

• aumentar níveis de pressão sistêmica e tratar disfunção cardíaca se 
existente; 

• Dopamina e Dobutamina; 

• usar vasodilatador específico pulmonar; 

• óxido nítrico; 

• outros vasodilatadores (Tolazolina); 

• corrigir acidose, tendo cuidado com a sedação (quedas na pressão arterial). 



I N D I C A Ç Õ E S P A R A V E N T I L A Ç Ã O M E C Â N I C A 

• necessidades crescentes de oxigênio (FiO 2 > 60% com bebê no CPAP nasal); 

• apnéias; 

• acidose metabólica. 

E S T R A T É G I A S D E V E N T I L A Ç Ã O 

• inicie com FiO 2 conforme necessário (em geral 100%); 

• mantenha I M V em torno de 40 (controlar com pCO 2 - manter pCO 2 

entre 45-50); 

• PIP - não ultrapassar 20 cm H 2 0 . Veja a movimentação do tórax. Se for 

necessário mais que isso, mude a estratégia para ventilação com freqüência 

alta; 

• Peep - 4 cm H 2 0 ; 

• tempo inspiratório - entre 0,5-0,6. 

Se essa estratégia não funcionar, mude para venti lação com 

freqüência alta: 

• FiO 2 - 100%; 

• P e e p - 0 ; 

• PIP 20; 

• I M V 100; 

• tempo inspiratório: 0,3. 

Se ainda esta estratégia não funcionar, use o respirador de alta 

freqüência. Use estratégias predefinidas de acordo com a patologia da 

criança e a idade gestacional. 

ÓXIDO NÍTRICO 

O uso do óxido nítrico em RNs a termo e próximo do termo já é 

bem recomendado, tendo c o m o base evidências científicas fortes. 

Entretanto, o uso em prematuros ainda é controverso, principalmente 

pela possibilidade do aumento de risco para hemorragia intraventricular 

(Kinsella & Abman, 2000b). 



A estratégia para o uso do óxido nítrico é a seguinte: 

• inicie quando o índice de oxigenação (OI) - medido em duas medidas 

consecutivas em um intervalo de 20 minutos - for maior do que 20; 

• inicie com 20 ppm, e assim que possível, diminua para 10 e para 5; 

• mantenha em 5 ppm até que a F I0 2 chegue a 70%; 

• descontinue gradativamente até retirar. 

Quadro 7 - Fórmula para cálculo da OI 

O I = M A P χ Fi0 2 χ 100 

PÕ1 

Quadro 8 - Fórmula para cálculo do fluxo de óxido nítrico 

Fluxo de N O = N O desejada χ fluxo do respirador 
N O cilindro - N O desejada 

APNÉIA DA PREMATURIDADE 
Apnéia é a ausência de fluxo de ar respiratório. A definição de apnéia 

é difícil e varia entre os diversos investigadores no mundo inteiro. Em 

geral, tem sido definida como a cessação do fluxo de gás respiratório por 

mais de 20 segundos , ou por pausas respira tór ias mais breves 

acompanhadas por palidez, cianose, bradicardia ou hipotonia. Devemos 

distinguir apnéia de respiração periódica, na qual os prematuros apresentam 

ciclos respiratórios regulares com duração de 10 a 18 segundos, interrompidos 

por pausas que duram cerca de três segundos (Miller & Martin, 1998). 

CLASSIFICAÇÃO DAS APNÉIAS 

Os eventos de apnéia podem ser distinguidos não somente pela sua 

duração como também pela presença ou ausência de obstrução do fluxo 

aéreo durante o evento. A apnéia pode ser classificada em três tipos: 



• apnéia mista - é a mais freqüente nos prematuros. Caracteriza-se pela 

presença de obstrução do fluxo aéreo bem como por pausa central por 

mais de dois segundos; 

• apnéia obstrutiva - presença do movimento respiratório da parede torácica 

na ausência do fluxo aéreo nasal; 

• apnéia central - os movimentos respiratórios cessam totalmente, mas o 

fluxo aéreo de gás não está prejudicado. 

FATORES DE RISCO PARA APNÉIAS 

São fatores de risco para apnéias: instabilidade térmica, infecção, 

patologias do sistema nervoso central, distúrbios metabólicos, obstrução 

de vias aéreas (flexão do pescoço, laringoespasmo), refluxo gastroesofágico, 

doença cardíaca, anemia acentuada, Doença Pulmonar Crônica (DPC), 

hipoventilação (Ondine) e idiopática. 

Quadro 9 - Apresentação clínica e diagnóstico provável das apnéias 

Fonte: adaptado de Pohl & Spitzer (2000) 



A investigação diagnóstica constitui-se de: 

• monitorização contínua com registro do número e das características 

das apnéias; 

• raio X de tórax; 

• rastreamento de infecção; 

• ultra-sonografia cerebral; 

• polissonografia de demora na suspeita de convulsão; 

• ecocardiograma; 

• Phmetria na suspeita de refluxo; 

• investigação metabólica, incluindo gasometria, Na, K, Ca, glicose; 

• laringoscopia quando houver estridor. 

TRATAMENTO DAS APNÉIAS 

O tratamento das apnéias e a avaliação diagnóstica devem ser 

encaminhados, visando à identificação da causa para um tratamento 

adequado. O tratamento pode incluir: 

U s o dos der ivados das Xant inas - os mecanismos de ação 

incluem estimulação dos músculos esqueléticos e do diafragma, aumento 

da sensibilidade dos centros respiratórios ao C O 2 e estimulação central. 

Citrato de cafeína - apresenta uma meia vida maior e uma faixa 

terapêutica maior do que a Teofilina, ocasionando menos efeitos colaterais 

e menor necessidade de monitorização dos níveis terapêuticos sangüíneos. 

A dose é de 20 mg/kg de ataque e 5 m g / k g de manutenção, com intervalos de 

24 horas. O nível sérico deve ser mantido entre 5 e 25 mg/ l . 

Teofilina - a dose de ataque é 5-6 m g / k g , e a dose de manutenção 

varia de 1 a 2 mg/kg/dose , com intervalos de 6 a 8 horas. O nível sérico 

deve ser mantido entre 5 e 10 m g / l . 

Uso do CPAP nasal ou da ventilação mecânica - o mecanismo 

de ação inclui melhora da oxigenação, estabilização da patência da via 

aérea, redução dos reflexos inibitórios costo-frênicos e alteração do 

mecanismo de Hering-Breur. A associação do CPAP nasal às Xantinas 



diminui comprovadamente a necessidade de reintubação nos desmames 

da ventilação mecânica. Indicações: resposta ineficaz ao uso das Xantinas, 

apnéias obstrutivas e manutenção da patência das vias aéreas. 

TRATAMENTO DA CAUSA SUBJACENTE 

A inves t igação diagnóstica é fundamental para o manuseio 

adequado. Tratar infecção, convulsão, anemia, distúrbios metabólicos e 

refluxo gastroesofágico poderá ser fundamental para a cessação dos 

episódios de apnéia. 

MONITORIZAÇÃO PROLONGADA 

N o s casos de risco para Síndrome da M o r t e Súbita, u t i l ize 

monitorização contínua por tempo prolongado. Indicações: 

• crianças dependentes de oxigênio; 

• crianças com episódios de convulsão associados a apnéias; 

• crianças dependentes de tecnologias; 

• prematuros extremos com apnéias patológicas recorrentes; 

• crianças com refluxo gastroesofágico acompanhado de bradicardia e/ou 

cianose. 

Limitações: 

• não diminui a incidência de morte súbita; 

• alarmes falsos; 

• aumento do estresse da família; 

• irritação da pele; 

• aderência ruim. 

Critérios para descontinuação da monitorização prolongada (home-care): 

• seis a oito semanas após o ultimo episódio significante de apnéia, após 

a suspensão das xantinas; 

• quatro semanas livres de episódios de apnéia após correção do evento 

responsável (correção do refluxo). 



Outras abordagens (Poets, 1998): 

• manter a cabeceira do leito elevada em 30° e posição em decúbito dorsal; 

• manter a temperatura da incubadora na faixa baixa da zona termo-

neutra para diminuir o consumo de oxigênio; 

• manter PaO 2 mais altas (70-80 m m H g ) ; 

• substituir sondas nasogástricas por orogástricas. 
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