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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo descrever o perfil e o padrão de práticas assistenciais de 
recém-nascidos com distúrbios respiratórios, internados nas unidades de terapia intensiva em 
Fortaleza e analisar fatores associados ao óbito em recém-nascidos de muito baixo peso com 
Síndrome do Desconforto Respiratório. Trata-se de um estudo de coorte prospectiva de base 
hospitalar, realizado em 773 recém-nascidos em cinco hospitais, de julho a dezembro de 
2007. Foram duas etapas uma descritiva e a outra, analítica. A maioria era pré-termo (80,7%). 
Entre o primeiro e quinto minuto, houve queda no Apgar de 4-6 e melhora no Apgar maior do 
que 7. A Síndrome do Desconforto Respiratório foi a patologia mais freqüente (73%). Dos          
recém-nascidos de muito baixo peso 62,7% estavam sob ventilação mecânica, 53,7%, 
surfactante e 19,9% foram a óbito. Os fatores de risco para óbito identificados pela análise 
bivariada e nível de significância de 5% foram a idade materna < 20 anos (p=0,008), Apgar de 
quinto minuto < 7 (p<0,001), o uso de ventilação com pressão positiva na sala de parto             
(p< 0,001), intubação na sala de parto (p< 0,001)  e o uso de surfactante (p<0,001). O uso de 
corticóide antenatal assim como o uso de surfactante foi baixo. Os recém-nascidos com peso 
menor que 1500g necessitaram de maior suporte terapêutico e tiveram mais elevada taxa de 
óbito. Esse cenário demonstra a necessidade de melhorias na assistência pré e perinatal e 
particularmente aos recém-nascidos de muito baixo peso. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Distúrbios respiratórios do recém-nascido. Síndrome do Desconforto 
Respiratório. Terapia Intensiva Neonatal. 
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ABSTRACT 

 

 

The objectives of this study was to describe the profile and the standards of medical care in 
newborns with respiratory disorders admitted to intensive care units as well as analyze the 
risk factors associated to the death in low birth weight newborn with respiratory distress 
syndrome. It is a prospective cohort study hospitalar-based realized in 773 newborns in five 
hospitals from July and December 2007. Was two phases a described and the other, analytical. 
The majotity were premature (80.7%). Between the first and the fifth minute, the number of 
newborns with Apgar less than 3 decreased and the ones with Apgar above or equal to 7 
increased. Respiratory distress syndrome was the most frequent disease (73%). For the 
newborns with very low weight and respiratory distress syndrome, 62.7% used mechanical 
ventilation, 53.7% surfactant and 19.9% died.  The risk factors for death according to the 
bivariate analysis were: mother`s age less than 20 years (p=0.008), Apgar less than 7 in the 
fifth minute (p<0.001), the use of positive pressure ventilation in the delivery room (p<0.001), 
intubation in the delivery room (p<0,001) and the use of surfactant (p<0.001).The use of 
antenatal corticosteroids and use of surfactant was low. The newborns weighing less than 
1500g needed more medical assistance than others and still presented a high death rate. 
According to the study, the respiratory disorders of the newborns and the outcome are 
strongly related to the prenatal factors, to the assistance in the delivery room and to the 
intensive care.  
 
 
 
 
Key words: The respiratory disturbs newborns,  respiratory  distress syndrome, neonatal 
intensive care unit. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os distúrbios respiratórios do recém-nascido constituem um grande problema de 

saúde pública, em razão da elevada morbidade, alta mortalidade e de um número 

relativamente significativo de casos, “qualidade de vida de questionável valor” (VAZ, 1996). 

A morbidade respiratória neonatal é descrita como elevada, afetando 2-3% de 

todos os recém-nascidos e mais de 20% dos que têm peso menor do que 2500g                   

(PÉREZ-RODRIGUEZ, 2003).  

Está relacionada à maior parte dos internamentos em unidades de terapia intensiva 

neonatal (UTIN). A longo prazo, está associada com o aumento da morbidade respiratória 

durante a infância e maiores taxas de hospitalização (CHALFUN, 2009; MELLO, 2006; 

MELLO, 2004). Em relação à mortalidade, está envolvida em cerca de 50% dos óbitos 

neonatais, ou seja, os que ocorrem nos primeiros 28 dias de vida (CONSOLO, 2002).  

Em virtude da importância desse assunto para a saúde pública, surgiu a 

necessidade do aprofundamento, trazendo várias indagações: quem são esses recém-nascidos 

que hoje ocupam as unidades de terapia intensiva neonatal, com distúrbios respiratórios? 

Como foi sua história gestacional? Que tipo de assistência estão recebendo na sala de parto? 

Quais as patologias mais frequentes? Que práticas terapêuticas estão sendo utilizadas? E, 

certamente, os questionamentos mais instigantes: por que sua taxa de letalidade ainda é 

considerada elevada, já que é reconhecida como causa evitável de óbito neonatal? Quais 

medidas podem e devem ser tomadas para o seu combate e prevenção?  

Levando em consideração tais aspectos, aflorou a intenção de desenvolver uma 

investigação científica a esse respeito, utilizando dados do questionário da Rede              

Norte-Nordeste de Saúde Perinatal (RENOSPE), criada pelo Ministério da Saúde para avaliar 

e aprimorar a assistência perinatal nas unidades participantes. 

A fim de se conhecer quem são esses recém-nascidos e qual a assistência a eles 

prestada e, ainda, para articular uma reflexão crítica sobre a morbidade respiratória neonatal e 
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sua relação com os fatores socioeconômicos e ambientais, apareceu a ideia deste trabalho, que 

poderá ainda servir de instrumento a ser utilizado pelas autoridades competentes para 

melhorar a qualidade dos serviços de assistência perinatal. 

  

1.1  Diagnóstico 

Os distúrbios respiratórios do recém-nascido são manifestações clínicas 

decorrentes da incapacidade de alcançar a troca gasosa adequada ao nascimento (AVERY, 

2007), a maioria decorrente de problemas na adaptação respiratória neonatal.  

As principais causas de desconforto respiratório do recém-nascido são: a síndrome 

do desconforto respiratório (SDR), também chamada doença das membranas hialinas (DMH), 

a taquipneia transitória do recém-nascido (TTRN) e a síndrome de aspiração meconial 

(SAM). A displasia broncopulmonar será considerada distúrbio respiratório neonatal, apesar 

de ser classificada como uma das principais causas de doença pulmonar crônica em lactentes, 

já que só pode ser suspeitada naqueles pacientes com história de dependência de O2 maior do 

que 28 dias como evolução desfavorável da SDR.  

Pode-se mencionar, também, como causas de desconforto respiratório, a 

pneumonia, enfisema, hipertensão pulmonar, hemorragia pulmonar e ainda as malformações e 

patologias extrapulmonares. Por serem bem menos frequentes, não serão aqui objeto de 

abordagem. 

Os sinais clínicos são basicamente comuns entre as diferentes causas de 

desconforto respiratório e revelam vestígios indiretos de disfunção respiratória. São eles a 

taquipneia, as retrações da caixa torácica, o batimento de asa de nariz, o gemido expiratório e 

a cianose.  

A taquipneia é definida como aumento da frequência respiratória que nessa faixa 

etária é considerada acima de 60 incursões por minuto. Geralmente é a primeira manifestação 

da dificuldade respiratória.  
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As retrações da caixa torácica refletem o aumento da pressão negativa 

intratorácica e são necessárias para ventilar os pulmões, que são pouco complacentes. A 

intensidade das retrações relaciona-se com a gravidade do distúrbio respiratório.  

O batimento da asa de nariz e o gemido expiratório são mecanismos 

compensatórios que visam à diminuição do trabalho respiratório e à melhoria das trocas 

gasosas alveolares. O alargamento das narinas reduz a resistência das vias aéreas superiores 

em até 40%. O gemido provocado pelo fechamento parcial da glote na expiração visa a 

aumentar a pressão transpulmonar, estabilizar os alvéolos e melhorar a relação 

ventilação/perfusão, facilitando as trocas gasosas. 

A cianose central caracteriza-se pela coloração azulada das mucosas e é 

considerada como sinal tardio de insuficiência respiratória; traduz uma concentração absoluta 

de hemoglobina saturada no sangue menor do que 3-5 g/dl (ROSOV, 1999). 

Já que os sinais são comuns às diferentes etiologias, o diagnóstico deve levar em 

consideração, além do quadro clínico, a avaliação da idade gestacional e os demais aspectos 

do exame físico, a história materna, eventos relacionados ao parto e outros critérios.  

Os achados radiológicos dependem da patologia e da gravidade do caso e muitas 

vezes também são comuns aos diferentes tipos de doenças. Variam desde broncogramas, 

atelectasias, infiltrados alveolares ou intersticiais até opacificação total dos campos 

pulmonares. 

Dos distúrbios citados, o principal é a SDR. Trata-se da maior causa de internação 

em unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) e a mais relacionada com a mortalidade. 

“Desde as últimas décadas, nenhuma doença despertou tanto interesse daqueles que lidam 

com recém-nascidos” (KOPELMAN, 2004). 

O principal critério de suspeição para o diagnóstico de SDR é a prematuridade. É 

considerado pré-termo aquele com idade gestacional menor do que 37 semanas. De uma 

forma geral, nos RN de menos de 35 semanas, quanto menor a idade gestacional, maior  a 

probabilidade de desenvolver SDR. 
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O diagnóstico de prematuridade, além de basear-se na data da última menstruação 

(DUM) obtida na história, pode ser facilmente realizado pelo exame físico. O método 

largamente utilizado para a avaliação da idade gestacional pelo exame físico é o Capurro 

Somático (CS) e está descrito no Anexo 1. Nos RN extremamente prematuros, a avaliação 

pode ser realizada utilizando-se o novo escore de Ballard. Como, porém,  neste estudo, não foi 

feita extratificação nos menores de 37 semanas de idade gestacional, não foi utilizado. 

Existe no meio local grande dificuldade de se obter um método propedêutico 

simples e prático para avaliar a imaturidade pulmonar. 

Até o momento, os critérios diagnósticos disponíveis para a SDR não são precisos 

e se baseiam nas evidências de prematuridade e imaturidade pulmonar, além do quadro 

clínico e radiológico. 

A TTRN, também conhecida como síndrome do pulmão úmido, é um distúrbio 

relativamente leve e autolimitado, que habitualmente afeta o neonato a termo ou próximo ao 

termo, principalmente o nascido de parto cesárea. Geralmente se caracteriza por taquipneia e 

resolve com baixas concentrações de FiO2 (em torno de 0,40). Normalmente, a maioria 

desses pacientes ocupa as unidades de médio risco, sendo que apenas um número reduzido 

chega a necessitar de cuidados intensivos neonatais. 

A SAM poderá ser suspeitada nos recém-nascidos com distúrbio respiratório e 

história de líquido amniótico meconial.  

Como já referido, nos bebês com sintomas respiratórios persistentes e que 

evoluíram com dependência de oxigênio em concentrações acima de 21%, por um período 

maior ou igual a 28 dias, deve-se suspeitar do diagnóstico de displasia broncopulmonar 

(MONTE et al, 2005).  

 

1.2  Etiopatogenia 

Como se viu, a maioria dos distúrbios respiratórios do recém-nascido é 

ocasionada por problema na adaptação à respiração pulmonar. 
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No período fetal, as trocas gasosas essenciais à sobrevida são realizadas pela 

placenta. No instante do nascimento, subitamente, passa a ser obrigação dos pulmões. Com a 

primeira incursão respiratória provocada pelo choro (provavelmente em virtude da interação 

de estímulos sensitivos, quimiorreceptores centrais e periféricos e o centro respiratório do 

sistema nervoso central), os alvéolos se abrem e as trocas entre oxigênio e gás carbônico 

passam a ser realizadas na superfície alvéolo-capilar. Falhas nesse processo ocasionarão 

disfunções respiratórias. 

Para melhor compreensão, é necessário o conhecimento ou, pelo menos, uma 

noção do processo do desenvolvimento pulmonar. 

Importantes alterações estruturais ocorrem no decorrer do desenvolvimento 

pulmonar fetal. Por volta da 16ª semana de idade gestacional, as vias aéreas têm sua formação 

completa e o crescimento vai ocorrer até a idade adulta.  Por volta da 21ª semana, aparecem 

os primeiros corpúsculos de inclusão citoplasmática. Entre a 22ª e 24ª semana, esses 

corpúsculos de inclusão se diferenciarão em células alveolares do tipo II, que produzirão uma 

substância chamada surfactante, o principal fator envolvido na gênese da SDR.  Somente a 

partir da 30ª-32ª semana de idade gestacional, o surfactante passa a ser produzido em maior 

quantidade, atingindo o pico por volta da 35ª semana de gestação. Por volta da 36ª semana de 

gestação, a verdadeira alveolação ocorre num ritmo progressivo e rápido. O pulmão aumenta 

de volume, e ao término da gestação, os alvéolos terão suas paredes finas, constituídas por 

plexo de capilares com pouco tecido intersticial e revestidas por dois tipos de células: os 

pneumócitos do tipo I, que se dispõem como “tapete” de revestimento, e os pneumócitos do 

tipo II, cuja principal função é a de produzir o surfactante. 

Outro aspecto importante a ser abordado é o papel do surfactante na gênese da 

SDR. Atualmente considera-se que não só a deficiência quantitativa mas também qualitativa 

está envolvida na fisiopatologia. As duas principais finalidades do surfactante são diminuir a 

tensão superficial na interface ar-líquido alveolar e manter a estabilidade do alvéolo, 

impedindo seu colapso no final da expiração. Essa substância é composta basicamente por 

90% de lipídios e 10% de proteínas.  Em relação aos lipídios, a fosfatidilcolina é o 

componente predominante e é responsável pela função tensoativa do surfactante. À medida 

que vai ocorrendo o desenvolvimento pulmonar, não só a quantidade, mas também a 

composição do surfactante vai mudando: no início, predomina o fosfatidil-inusitol (FI) e,  
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mais tardiamente, o fosfatidil-glicerol (FG). As proteínas (particularmente as apoproteínas) 

têm função importante na determinação da estrutura, função e metabolismo do surfactante 

pulmonar. 

Portanto, eis a sequencia de eventos que ocorrem na SDR: o aumento da tensão 

superficial, no nível alveolar, na interface ar-líquido, aumenta a pressão necessária para 

manter o alvéolo aberto. Isso vai levar à atelectasia alveolar progressiva com shunt 

intrapulmonar direito → esquerdo, hipoxemia, hipercapnia e acidose metabólica. Como 

consequencia, haverá vasoconstrição do leito sanguíneo pulmonar; aumento da resistência 

vascular pulmonar; hipoperfusão  com lesão do epitélio alveolar, aumentando a 

permeabilidade dos capilares, com edema intersticial e transudação de plasma para os espaços 

alveolares, resultando no clássico aspecto histológico das membranas hialinas (ROSOV, 

1999).  

Além da deficiência de surfactante, a própria imaturidade estrutural e morfológica 

dos pulmões e a instabilidade da caixa torácica, causada pela exagerada complacência, 

também estão envolvidas na gênese da SDR (KOPELMAN, 2004). 

A fisiopatologia da TTRN se caracteriza por edema pulmonar transitório, 

resultante de retardo na depuração de líquido pulmonar fetal. As causas em potencial incluem 

distúrbios que elevam a pressão venosa central, acarretando retardo na depuração do líquido 

pelo duto torácico ou pelo sistema linfático pulmonar. O líquido retido se acumula nos 

linfáticos peribronquiolares e espaços broncovasculares, causando colapso dos bronquíolos e 

áreas de retração de ar e hiperinsuflação. Essas alterações diminuem a complacência 

pulmonar, levando à taquipneia, para compensar o resultado do aumento do trabalho 

respiratório. A relação com o parto cesárea decorre da ausência da compressão torácica, 

normalmente resultante da passagem pelo canal de parto, causando comprometimento na 

depuração do líquido pulmonar (CLOTERTY, 2005). 

As anormalidades pulmonares decorrentes da SAM estão relacionadas 

principalmente com a obstrução aguda das vias aéreas, redução da complacência do tecido 

pulmonar e lesão do parênquima. A obstrução das vias aéreas pelo mecônio aspirado causa 

atelectasias e desigualdades na ventilação/perfusão. Além disso, existe um comprometimento 

da função do surfactante por proteínas séricas e ácidos graxos, o que contribui para a 
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atelectasia, redução da complacência e hipoxemia. Também é descrita a toxicidade do 

mecônio para as células epiteliais pulmonares (AVERY, 2007). 

A fisiopatologia da DBP ainda é motivo de muita discussão, embora o 

barotrauma, concentrações elevadas de oxigênio por tempo prolongado e ventilação mecânica 

com pressão positiva elevada constituam os principais fatores de risco, responsáveis pelas 

lesões pulmonares. O mecanismo fisiopatológico mais claro até o momento é a toxicidade do 

oxigênio. O dano causado pelos radicais livres sobre o tecido conjuntivo subepitelial e leito 

vascular promove um recrutamento de células inflamatórias e, consequentemente, 

proliferação de fibroblastos e deposição de colágeno, com destruição intra-alveolar e 

intersticial disseminada e remodelamento do parênquima pulmonar (ROSOV, 1999). 

 

1.3  Epidemiologia 

Aproximadamente 3-5% de todos os recém-nascidos são gravemente doentes e 

necessitam de cuidados de UTIN (HOLANDA, 2005).  

A SDR ocorre em aproximadamente 1% dos nascidos (CHERNICK, 2006; 

KOPELMAN, 2004).  

A incidência e a gravidade estão diretamente relacionadas ao grau de 

prematuridade, sendo a ocorrência inversamente proporcional à idade gestacional. Ocorre em 

60% nos menores de 28 semanas, 50% nos menores de 30 semanas, 10-20% dos menores de 

34 semanas e 5% a partir das 34 semanas (PÉREZ-RODRIGUES, 2003).  

Nos últimos anos, muitos estudos surgiram acerca dos pré-termos de menos de 

1500g, chamados recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer (RNMBP).   

No Brasil, 1,5-2% das três milhões de crianças que nascem por ano apresentam 

peso menor ou igual a 1500g, e mais da metade destas precisa de cuidados intensivos por 

algum distúrbio respiratório. 
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Cerca de metade dos prematuros de menos de 1500g desenvolve SDR 

(KOPELMAN, 2004).  

Assim como a idade gestacional, a incidência de SDR é inversamente 

proporcional ao peso. Malveira et al. (2006) estratificaram um grupo de RNMBP por faixa de 

peso em 501-750g; 751-1000g; 1001-1250g; 1251-1500g e encontraram uma incidência de 

SDR em, respectivamente, 91,5%; 81%; 76,4%; 61,5% dos neonatos. 

Em relação à letalidade, a SDR é responsável por cerca de 80-90% dos óbitos que 

ocorrem na primeira semana de vida (CONSOLO, 2002). 

Carvalho et al. (2007) encontraram uma taxa de letalidade nos RN com peso 

menor de 1500g de 44,4%. 

Malveira et al. (2006), no mesmo estudo há pouco citado tendo estratificado um 

grupo de RNMBP nas faixas de peso de 501-750g; 751-1000g; 1001-1250g; 1251-1500g, 

encontraram uma letalidade de SDR em, respectivamente, 83,3%, 26,1%, 16,4%, 4,4% dos 

neonatos. 

Outros fatores influenciam na incidência e na gravidade da SDR: sexo masculino, 

diabetes materno, asfixia perinatal, hemorragias maternas no último trimestre, moléstia 

hipertensiva específica da gravidez e retardo do crescimento intrauterino. 

Como referido, a displasia broncopulmonar pode ser considerada a principal 

sequela da SDR. Afeta 20-30% dos RNMBP. Tapia et al encontraram uma incidência de 

24,4% em RNMBP de países da América do Sul. Não há muitos relatos de análise de fatores 

de risco em estudos com grandes populações, mas, neste, os principais fatores de risco para 

displasia broncopulmonar em RNMBP encontrados foram ventilação mecânica, necessidade 

de surfactante, escape aéreo, persistência do canal arterial, sepse tardia e enterocolite 

necrotizante. 

O aumento da sobrevida de prematuros com idade gestacional muitas vezes no 

limite da viabilidade parece estar associado ao crescimento da morbidade respiratória durante 

a infância (MELLO, 2004), com maior frequencia de doenças do trato respiratório e 

necessidade de internações hospitalares nos primeiros anos de vida e maior frequencia de 
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tosse crônica e sibilos na infância e na adolescência. As crianças com história de displasia 

broncopulmonar têm chance duas vezes maior de necessitar de internação por problemas 

respiratórios do que as sem displasia broncopulmonar (CHALFUN, 2009). 

A TTRN é o tipo mais frequente de patologia respiratória do recém-nascido (de 

uma forma geral). Foi descrita incidência de 7,3% em neonatos a termo (SANTOS, 2005). 

Afeta neonatos a termo ou pré-termo próximo ao termo com antecedente de cesariana, 

sedação materna, asfixia e aspiração de líquido meconial (PÉREZ-RODRIGUES, 2003).  

Um líquido amniótico tinto de mecônio complica um parto em aproximadamente 

9% a 15% dos nascidos. Dos RN com líquido amniótico tinto de mecônio, de 5% a 33% 

apresentam sintomas respiratórios e alterações radiográficas da SAM. Até 50% desses  

precisam de ventilação mecânica (CLOTERTY, 2005).  A SAM acomete principalmente 

neonatos a termo ou pós-termo com antecedente de asfixia (PEREZ-RODRIGUES, 2003).  

 

1.4    Assistência 

Os distúrbios respiratórios estão relacionados à maior parte das admissões a 

unidades de terapia intensiva neonatais. 

O cuidado respiratório intensivo neonatal exige complexa estrutura de apoio, 

como o emprego de várias tecnologias de suporte, equipe médica e paramédica altamente 

capacitada, equipamentos e serviços de laboratório especiais (LAMY FILHO, 1995).  

No Brasil, o panorama da terapia intensiva neonatal revela um quadro 

complicado. Falta equidade na distribuição dos leitos, com desigualdades nacionais e 

regionais, o acesso é limitado e a qualidade dos serviços prestados é deveras contrastante, 

variando de unidades altamente sofisticadas a outras sem os insumos fundamentais à 

assistência de qualidade. Há pouca disponibilidade e/ou uso inadequado de recursos 

diagnósticos e tecnologias terapêuticas, deficiência numérica e/ou técnica de recursos 

humanos (BARBOSA, 2004; LAMY FILHO, 2001). Nos centros mais desenvolvidos, a 

superlotação e a sobrecarga de recursos humanos levam ao prejuízo na qualidade do 
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atendimento e à incidência maior de infecções nosocomiais. Ainda, muitas vezes, não existe 

um padrão de práticas com diretrizes claramente definidas (ainda é baixo o percentual de uso 

do corticóide antenatal, é tardio o uso de surfactante exógeno) e algumas falhas inespecíficas 

na monitoração de recém-nascidos gravemente enfermos (extubações acidentais, obstrução do 

tubo orotraqueal). Como consequencia, o Brasil é um país cuja efetividade dos cuidados 

intensivos neonatais é considerada baixa (LAMY FILHO, 2001). Nem os avanços 

tecnológicos nem a capacitação de recursos humanos nos cuidados intensivos neonatais, nos 

últimos anos, conseguiram reduzir os coeficientes de mortalidade neonatal (MIURA, 1997). 

Também existem as questões administrativas, organizacionais e políticas 

envolvidas. 

Nos últimos 20 anos, houve grande ampliação de leitos intermediários e de UTI 

neonatal no setor público no Brasil, contudo o impacto positivo esperado não foi sentido. Os 

principais fatores envolvidos foram a falta de planejamento sistêmico, a fragilidade na gestão, 

tanto nos âmbitos municipais quanto estaduais, a incorporação inadequada ou insuficiente de 

tecnologias e dificuldades na seleção e fixação dos recursos humanos. 

Enfim, a situação das unidades de terapia intensiva neonatal se configura como 

um desafio assistencial para as doenças respiratórias neonatais. 

 

1.5    Manejo do paciente 

O tratamento dos distúrbios respiratórios do recém-nascido consiste basicamente 

no suporte e na oxigenioterapia. 

O tratamento do RN com SDR baseia-se nos seguintes princípios: (1) prevenir  

hipoxemia e acidose (o que permite o metabolismo tecidual normal, otimizar a produção do 

surfactante e prevenir o shunt direito-esquerda); (2) otimizar o manejo hídrico (evitando a 

hipovolemia, o choque e o edema pulmonar); (3) reduzir as demandas metabólicas; (4) 

prevenir a piora da atelectasia e do edema pulmonar; (5) minimizar a lesão pulmonar 
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oxidante; e (6) minorar a lesão pulmonar causada pela ventilação mecânica (CLOTERTY, 

2005). 

São fundamentais, antes de mais nada, a monitoração constante e a instituição 

precoce da terapêutica, que deve ser aplicada em regime de cuidados intensivos, com recursos 

humanos especializados e com infraestrutura de equipamentos e laboratório adequados. É 

importante, também, uma equipe de profissionais preparada já na sala de parto, apta para uma 

reanimação imediata e eficiente e, assim, minimizar os efeitos da asfixia perinatal, um dos 

principais fatores que limitam a sobrevida dos prematuros com SDR. Cuidados com a 

temperatura, oferta de líquidos, suporte hemodinâmico, nutrição e combate às infecções 

também são muito importantes no manejo desses pacientes (KOPELMAN, 2004). 

O tratamento da SDR baseia-se principalmente no uso do oxigênio (que poderá 

ser, de acordo com a necessidade, oferecido sob forma de halo, CPAP ou ventilação 

mecânica, dependendo da gravidade) e o surfactante. 

A administração de oxigênio deve ser bastante para manter as tensões arteriais 

suficientes para satisfazer as demandas metabólicas. Níveis de FiO2 mais altos devem ser 

evitados, em razão do risco de potencializar o desenvolvimento da lesão pulmonar e 

retinopatia da prematuridade.  

O CPAP previne o colapso dos alvéolos ainda abertos e melhora a conservação do 

surfactante alveolar, o que leva à necessidade menor de suporte ventilatório no curso da 

doença. 

Os avanços no suporte ventilatório propiciam aumento da sobrevida dos RN com 

SDR e cada vez mais novas estratégias de ventilação tem sido desenvolvidas na busca de 

minimizar os efeitos deletérios provocados por essa modalidade de tratamento. 

O advento da terapêutica com surfactante exógeno possibilitou a redução 

significativa da mortalidade dos prematuros com SDR. No mercado brasileiro, estão 

disponíveis o surfactante bovino adicionado, fração fosfolipídica de pulmão porcino e bovino, 

palmitato de colcosceril. 
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O uso de surfactante aumentou o número de sobreviventes sem displasia e reduziu 

a mortalidade neonatal dos RN com SDR em 30-40%.  Enquanto nos países desenvolvidos o 

efeito é mais marcante em pacientes entre 750g e 1250g, no Brasil, parece que o maior 

impacto foi nos neonatos mais maduros. É que aqueles prematuros de extremo baixo peso, 

nos quais a imaturidade pulmonar é somente uma parte da imaturidade sistêmica global, 

necessitam não só da terapêutica com surfactante mas também de condições de infraestrutura 

para a redução efetiva de sua mortalidade (KOPELMAN, 2004). 

A TTRN, geralmente, necessita de poucas concentrações de oxigênio por poucos 

dias, sendo que raramente esse RN necessita de UTIN. Na SAM, o principal tratamento 

consiste na aspiração traqueal na ocasião do nascimento. Se, ainda assim, houver a aspiração, 

o suporte de oxigênio deverá ser instituído. 

 

1.6      Fatores associados 

Vários outros fatores estão envolvidos na gênese dos distúrbios respiratórios do 

recém-nascido. Fatores que antecedem o parto, impedindo o amadurecimento completo 

pulmonar ou eventos deletérios que ocorram durante a fase do desenvolvimento e que 

prejudiquem o fluxo sanguíneo pulmonar, tais como hipóxia ou insuficiência placentária, 

conduzem a alterações estruturais e funcionais importantes - com prejuízo para o 

desenvolvimento anatômico e fisiológico pulmonar fetal – e, consequentemente, às 

morbidades respiratórias (FRIEDRICH, 2005).  

Como já referido, o principal fator envolvido na gênese da SDR é a 

prematuridade. Portanto, qualquer condição que influencie no tempo de gravidez levando ao 

trabalho de parto prematuro está relacionada. 

O outro fator associado é o grau de asfixia, traduzido clinicamente pelo escore de 

Apgar. É um índice composto que mede a vitalidade do recém-nascido no primeiro e no 

quinto minuto. (As características avaliadas estão dispostas no Anexo 2). Em 1981, Segre 

propôs a classificação para as condições de nascimento do neonato: boas condições, os 

nascidos com escore de Apgar entre oito e dez; anoxia leve, os nascidos com escore igual a 
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sete; anoxia moderada os com escore entre quatro e seis e anoxia grave, os entre zero e três 

(D'ORSI & CARVALHO, 1998). 

Conceitua-se a asfixia como a falha na troca gasosa que resulta em queda da PaO2 

e do pH e elevação da PaCO2 e todas as consequencias metabólicas. Uma das causas básicas 

de asfixia é a falha em inflar e perfundir os pulmões após o nascimento. Portanto, os 

mecanismos estão intrinsecamente relacionados. Na asfixia, pode ocorrer um 

comprometimento agudo na produção, liberação ou na função de surfactante. Isso explica 

como a asfixia perinatal é fator de risco para a SDR. A SAM também está relacionada a 

asfixia perinatal (MADI, 2003). 

São fatores pré-natais comprovadamente relacionados à prematuridade: a situação 

socioeconômica, a idade materna (mães adolescentes ou idosas), o baixo peso materno no 

início da gravidez, as infecções (principalmente a infecção do trato urinário), a instabilidade 

emocional durante a gestação e a deficiência na assistência pré-natal (MALVEIRA, 2006; 

WEN, 2004). Hábitos como o tabagismo, além de relacionado à prematuridade, parece afetar 

o desenvolvimento pulmonar, ocasionando menor diâmetro nas vias aéreas intrapulmonares 

(CHALFUN, 2009 apud MARTINEZ). 

Outro fator associado à morbidade respiratória é a assistência perinatal. Ao se 

descrever o panorama da assistência perinatal no Brasil, hoje, pode-se correlacionar os fatores 

sem maiores dificuldades.  

No momento do parto, as gestantes procuram atendimento nos hospitais mais 

próximos (lugares pequenos do Estado ou periferia das grandes cidades) que geralmente têm 

pouca resolubilidade pela pobreza de estrutura, equipamentos, recursos materiais e humanos. 

De lá são encaminhadas, geralmente em transporte inadequado, e iniciam uma arriscada 

peregrinação por várias maternidades, onde se há vaga, não há estrutura e se, há estrutura, não 

há vaga. Nesse intervalo, o tempo prolongado de bolsa rota leva ao crescimento na incidência 

de pneumonia neonatal e o sofrimento fetal ao risco da síndrome de broncoaspiração 

meconial. As gestantes buscam, ou até mesmo são encaminhadas, para as unidades de 

referência, verdadeiras “ilhas de excelência” onde há bom conhecimento médico e todos os 

recursos necessários, mas que estão superlotadas e com pessoal sobrecarregado, decorrendo 

em falhas técnicas e comprometendo a qualidade do atendimento (RIBEIRO, 2000; VAZ; 
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1997; MENEZES, 2006, BARBOSA, 2004). A falta de condições para uma boa avaliação da 

gestante leva ao maior número de cesáreas, com maior incidência de TTRN ou, até mesmo, 

das chamadas cesáreas eletivas, relacionadas às vezes à má assistência de pré-natal, 

aumentando o risco de SDR (RADES, 2004).  

Portanto, o desfecho do recém-nascido com distúrbio respiratório depende de 

fatores relacionados às condições de nascimento, às situações de assistência perinatal e aos 

cuidados intensivos.  

Dessa forma, o estudo da morbidade respiratória neonatal transcende as questões 

meramente biológicas, à medida que engloba condições relacionadas ao ambiente e à 

assistência pré, peri e pós-natal.  

 

1.7 Justificativa do estudo 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada ano, quatro milhões     

de bebês morrem durante as primeiras quatro semanas de vida  –  o chamado período neonatal 

(LAWN, 2005). 

Sabe-se que a mortalidade infantil (óbitos em menores de um ano de vida) tem 

dois componentes. O neonatal (que vai de 0 a 28 dias) e o pós-natal (dos 29 dias até um ano). 

Mortalidade perinatal é a que ocorre das 22 semanas de idade gestacional até sete dias 

completos após o nascimento (ALMEIDA, 2006).  

Considerando que metade dos óbitos no período neonatal é relacionada aos 

distúrbios respiratórios do recém-nascido, pode-se verificar o grande impacto para a 

mortalidade neonatal e, diretamente, para a mortalidade infantil.  

Nas últimas décadas, a redução da mortalidade neonatal configura-se como um 

grande desafio para o declínio da mortalidade infantil. Trata-se de um importante indicador de 

saúde materno-infantil e está relacionada tanto a fatores socioeconômicos quanto a assistência 

perinatal (FONSECA, 2004; RIBEIRO, 2000). Principalmente quando comparada ao 
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componente pós-neonatal, a mortalidade neonatal ainda é elevada, vem declinando de forma 

mais lenta e tem participação cada vez mais expressiva (CASTRO, 2007).  

O fator de maior influência na determinação da morbimortalidade neonatal é o 

baixo peso ao nascer (BPN) decorrente da prematuridade e/ou do retardo no crescimento 

intrauterino (RIBEIRO, 2009). Como expresso, esses são fatores envolvidos na gênese dos 

distúrbios respiratórios neonatais. 

O intuito deste ensaio é, pois, ampliar o conhecimento sobre a morbidade neonatal 

respiratória e o padrão de práticas assistenciais realizadas nas unidades de terapia intensiva, 

no Município de Fortaleza, o que poderá trazer subsídios às autoridades competentes, a fim de 

implementar reformas e possibilitar o desenvolvimento de estratégias de ação mais eficazes,  

visando à melhoria da assistência perinatal .  

Num contexto onde a mortalidade neonatal se configura como um grande desafio 

para a redução da mortalidade infantil, o estudo da morbidade respiratória neonatal é de 

fundamental importância. 

 

1.8   Objeto de estudo 

Conceitualmente, Epidemiologia é o ramo científico que estuda os fatores 

determinantes e as condições de ocorrência de doenças e agravos à saúde (MEDRONHO, 

2006). A OMS considera que o aspecto biológico não pode mais ser analisado de maneira 

isolada, pois são de igual importância as condições psicossociais. 

A epidemiologia, com o passar dos anos, cada vez mais ultrapassa a barreira da 

explicação meramente fisiopatológica para as morbidades, buscando a relação com fatores 

biopsicossociais e ambientais. O evento patológico que surge como objeto deste estudo não 

pode, nem deve, ser visto meramente como a consequencia clínica da incapacidade do pulmão 

do neonato em realizar as trocas gasosas de forma adequada. É muito mais do que isso. Existe 

uma complexa teia envolvendo essa incapacidade que começa por um pré-natal mal feito, 

dificuldade de acesso à maternidade, má assistência no momento do parto e, então, a tentativa 
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de “reparar” os danos causados, na unidade de terapia intensiva.  A morbidade respiratória 

neonatal como objeto de estudo, provavelmente, é a “ponta do iceberg” e reflete assim como a 

maior parte dos assuntos relacionados à perinatologia, quais as condições sociais e de 

assistência a que está submetida a saúde materno-infantil. 
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2 OBJETIVOS 

2.1  Objetivo geral 

Descrever o perfil e o padrão de práticas assistenciais, por faixa de peso, de 

recém-nascidos com distúrbios respiratórios internados nas unidades de terapia intensiva no 

Município de Fortaleza, bem como analisar os fatores associados ao óbito em recém-nascidos 

com muito baixo peso com síndrome do desconforto respiratório. 

  

2.2   Objetivos específicos  

2.2.1  Descrever o perfil sociodemográfico das mães e de saúde dos recém-nascidos com 

distúrbios respiratórios, segundo as diferentes faixas de peso. 

2.2.2 Identificar as manobras de reanimação prestadas aos recém-nascidos na sala de parto. 

2.2.3 Descrever a frequencia das principais doenças respiratórias neonatais em unidades de 

cuidados intensivos. 

2.2.4  Identificar o padrão de práticas terapêuticas para as doenças respiratórias neonatais.  

2.2.5  Determinar a frequencia de óbito dos recém-nascidos por faixa de peso. 

2.2.6  Analisar fatores de risco associados ao óbito de RNMBP com SDR.  
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3 METODOLOGIA 

3.1    Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo de coorte prospectiva de base hospitalar, realizado em uma 

população de recém-nascidos admitidos a unidades de terapia intensiva neonatal de 

instituições de saúde de Fortaleza. 

 

3.2    Período e locais de estudo 

O estudo foi conduzido nas UTIN das seguintes unidades de saúde: Hospital Geral 

César Cals, Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, Hospital Infantil Albert Sabin, Hospital 

e Maternidade Cura D'Ars e Maternidade Angeline, no período de julho até dezembro de 

2007.  

São instituições localizadas no Município de Fortaleza, Estado do Ceará. O 

público-alvo desses hospitais é composto por pacientes que pertencem ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), provenientes de todo o Estado do Ceará. Estes procuram atendimento de forma 

espontânea ou são encaminhados da cidade de origem com guia de referência ou regulados 

via Central de Leitos do Município. 

 

3.3     População-alvo 

A população-alvo foi constituída por todos os 773 recém-nascidos admitidos à 

Unidade de Terapia Intensiva das unidades hospitalares retrocitadas, no período estudado, 

com distúrbios respiratórios. 
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3.4     Critérios de elegibilidade 

3.4.1  Critérios de inclusão 

3.4.1.1  Recém-nascido de 0-28 dias admitido em UTIN com algum grau de distúrbio 

respiratório. 

3.4.2  Critérios de exclusão 

3.4.2.1  Neonatos gemelares 

3.4.2.2    Neonatos portadores de malformação congênita incompatível com a vida. 

3.4.2.3  Neonatos com peso ao nascer  menor do que 500g. 

 

3.5    Coleta de dados 

Os dados foram oriundos de parte do questionário da Rede Norte-Nordeste de 

Saúde Perinatal (RENOSPE), elaborado com base na Ficha Neonatal da Rede Gaúcha de 

Neonatologia, da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais e do questionário da Vermont 

Oxford Network (VON)-Rede Colaborativa Neonatal Internacional. 

Criada pela Secretaria de Atenção à Saúde, por intermédio do Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas, área técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno 

do Ministério da Saúde do Brasil, tem como objetivo geral aprimorar a competência do 

sistema público de saúde nas áreas da gestão, assistência, ensino e pesquisa perinatal, por 

meio da articulação de uma rede de unidades neonatais de maternidades públicas secundárias 

e terciárias nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

As variáveis contempladas foram referentes aos dados sociodemográficos 

maternos: idade, escolaridade, número de consultas de pré-natal, intercorrências na gravidez 

(ITU, corioamnionite, diabetes prévio, diabetes gestacional), uso de corticóide antenatal e tipo 

de parto; referentes às características dos recém-nascidos - sexo, boletim de Apgar com um 
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e cinco minutos, peso ao nascimento e idade gestacional; referentes a assistência prestada na 

sala de parto - uso de ventilação com pressão positiva (VPP), necessidade de massagem 

cardíaca, necessidade do uso de adrenalina, necessidade de reanimação na sala de parto e 

necessidade de intubação orotraqueal; referentes ao padrão de morbidade, ou seja, os 

principais distúrbios diagnosticados nas UTIN - SDR, TTRN, SAM, pneumonia, displasia 

broncopulmonar; referentes ao padrão de práticas terapêuticas instituídas na UTIN - uso 

de CPAP nasal, uso de ventilação mecânica intermitente (VMI) e surfactante; e referentes ao 

desfecho - alta e óbito. 

Uma equipe de pesquisadores de campo treinados coletou periodicamente, usando 

os prontuários, os dados dos recém-nascidos desde o momento da internação até o desfecho 

(alta, transferência ou óbito) e enviou cada ficha preenchida para a Coordenação Geral do 

projeto. Vale ressaltar que não houve participação nessa fase para fins da elaboração dessa 

dissertação sendo a mesma limitada apenas à análise dos dados. 

 

3.6    Seleção e definição das variáveis 

As variáveis identificadas e selecionadas do questionário foram as seguintes 

Variáveis de Exposição 

Características maternas: idade da mãe; anos de estudo; número de consultas no 

pré-natal; intercorrências no pré-natal (infecção urinária, corioamnionite, diabetes gestacional; 

diabetes prévio); uso de corticóide antenatal; e tipo de parto. 

Características dos recém-nascidos: sexo; Apgar no primeiro e quinto minuto; 

peso ao nascer; e idade gestacional (Capurro somático). 

Características relacionadas aos eventos ocorridos na sala de parto: uso de 

ventilação com pressão positiva; massagem cardíaca, uso de adrenalina; intubação orotraqueal 

e reanimação em sala de parto. 
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Padrão de morbidade respiratória na UTIN: SDR; TTRN; SAM; pneumonia 

congênita e pneumonia adquirida; displasia broncopulmonar; pneumotórax e apneia. 

Suporte e tratamento respiratório: uso de CPAP nasal, VMI e uso de surfactante. 

Variáveis de desfecho 

Desfecho: alta/óbito  

Quadro 1 -   Variáveis maternas 

 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO TIPO DE VARIÁVEL 

Idade da mãe  Idade da mãe ao ser admitida na 
maternidade, expressa em anos. 
Será categorizada em menos de 20 
anos; entre 20 e 35 anos e mais de 
35  

Qualitativa ordinal 

Anos de estudo da mãe Quantidade de anos estudados, 
categorizada em 0-4 anos, 5-8 
anos e a partir de 9 anos 

Quantitativa contínua 

Número de consultas   

pré-natal 

Número de consultas de pré-natal 
realizadas, sendo categorizadas 
em    < 6 e a partir de 6 consultas 

Qualitativa ordinal 

Intercorrências no  

pré-natal - infecção urinária 

Se teve infecção urinária na 
gravidez 

Qualitativa nominal 

Intercorrências no     

pré-natal- corioamnionite 

Se teve corioamnionite  Qualitativa nominal 

Intercorrências no  

pré-natal- diabetes 
gestacional 

Se teve diabetes gestacional Qualitativa nominal 

Intercorrências no  

pré-natal- diabetes prévio 

Se tem história prévia de diabetes Qualitativa nominal 

Uso de corticóide antenatal Uso pelo menos uma dose de 
corticóide antes do parto 

Qualitativa nominal 

Tipo de parto Tipo de parto  Qualitativa nominal 

Fonte: elaboração própria 
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Quadro 2   -  Variáveis relacionadas às características dos recém-nascidos 

 

SEXO DO RN  QUALITATIVA NOMINAL 

Apgar no 1º minuto Pontuação no final do 

1º minuto após o nascimento, 
conforme o boletim de Apgar. 
Categorizado em < 3; entre 4 – 6 e 
entre 7 – 10.  

Qualitativa ordinal 

Apgar no 5º minuto Pontuação no final do 

5º minuto, conforme o boletim de 
Apgar. Categorizado em < 3; e 
entre  4 – 6 e entre 7 – 10.  

Qualitativa ordinal 

Peso ao nascer Em gramas, medido em sala de 
parto. Categorizados em < 1500g, 
entre 1500 – 2499g e > 2500g 

Qualitativa ordinal 

Idade Gestacional  Calculada pelo metido do CS. 
Categorizada em < 37 semanas,       
37 – 42 semanas e > 42 semanas 

Qualitativa ordinal 

Fonte: elaboração própria 
 

 

 

Quadro 3 -  Variáveis relacionadas aos eventos ocorridos com os recém-nascidos na 
sala de parto 

 

Intubação orotraqueal na sala 
de parto 

Necessidade de cânula orotraqueal 
na sala de parto 

Qualitativa nominal 

Uso de ventilação com 
pressão positiva (VPP) 

Ventilação com balão autoinflável e 
máscara 

Qualitativa nominal 

Uso de massagem cardíaca Necessidade de massagem cardíaca Qualitativa nominal 

Uso de adrenalina Necessidade de uso de adrenalina Qualitativa nominal 

Reanimação avançada VPP acompanhada de massagem 
cardíaca e/ou medicações 

Qualitativa nominal 

Reanimação  Necessidade VPP e reanimação 
avançada 

Qualitativa nominal 

Fonte: elaboração própria 
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Quadro 4 -  Variáveis relacionadas aos distúrbios respiratórios diagnosticados nas 
UTIN 

 

SDR Diagnóstico de SDR na admissão e/ou 
evolução na UTIN 

Qualitativa nominal 

TTRN Diagnóstico de TTRN na admissão e/ou 
evolução na UTIN 

Qualitativa nominal 

SAM Diagnóstico de síndrome de broncospiração 
meconial na admissão e/ou evolução na 
UTIN 

Qualitativa nominal 

Pneumonia congênita Diagnóstico de pneumonia congênita na 
admissão e/ou evolução na UTI neonatal 

Qualitativa nominal 

Pneumonia adquirida Diagnóstico de pneumonia na evolução na 
UTI neonatal 

Qualitativa nominal 

Pneumotórax Diagnóstico de pneumotórax na evolução Qualitativa nominal 

Apneia Diagnóstico de apneia na admissão e/ou 
evolução na UTI neonatal 

Qualitativa nominal 

Fonte: elaboração própria 

 

 

 

Quadro 5 -   Variáveis relacionadas ao suporte e tratamento respiratório instituído na 
UTIN 

 

Uso de CPAP nasal Necessidade de O2 sob CPAP na evolução 
na UTI neonatal 

Qualitativa nominal 

Uso de ventilação 
mecânica 
intermitente 

Necessidade de ventilação pulmonar 
mecânica na evolução na UTI neonatal 

Qualitativa nominal 

Uso de surfactante Necessidade de surfactante na evolução na 
UTI neonatal 

Qualitativa nominal 

Fonte: elaboração própria 
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Quadro 6 -  Variáveis relacionadas ao desfecho 

 

Alta  Alta por cura Qualitativa nominal 

Óbito  Qualitativa nominal 

Fonte: elaboração própria 
 

Em relação às variáveis, algumas considerações importantes merecem ser realizadas. 

 

 A definição das variáveis constava no manual de inscrição original. 

 

 O conceito de procedimento de reanimação neonatal foi baseado na Academia 

Americana de Pediatria (KATTWINWL, 2000) e refere-se ao uso de ventilação com pressão 

positiva, ou seja, aquela utilizada com balão e máscara ou cânula traqueal. Chama-se de 

reanimação avançada a ventilação acompanhada de massagem cardíaca e/ou medicações, 

como a adrenalina. 

 

3.7  Abordagem para análise dos dados 

 O plano de análise foi dividido em duas etapas: descritiva e inferencial.  

 As associações entre as variáveis foram estudadas com cálculo estatístico          

Qui-quadrado (a²) e o respectivo nível de significância p. As associações foram consideradas 

estatisticamente significativas quando p < 0,05. 

a)  Etapa descritiva: nessa etapa foram apresentadas as variáveis sociodemográficas das mães 

e recém-nascidos, de assistência em sala de parto, padrão de morbidade respiratória, 

padrão de práticas terapêuticas e proporção de óbitos por faixa de peso. As análises foram 

realizadas para os recém-nascidos divididos em três faixas de peso: menos de 1500 

gramas; peso compreendido entre 1500 e 2499 gramas; e peso igual ou mais que 2500 

gramas.  

b) Etapa inferencial: para estimar a relação entre RNMBP com SDR e probabilidade de 

morte, foi realizada análise bivariada, tendo sido estimados o risco relativo e seu respectivo 
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intervalo de confiança. As variáveis independentes foram a idade materna < 20 anos, a 

escolaridade materna (tempo de estudo < 5 anos), menos de seis consultas de pré-natal, uso 

de corticóide antenatal, sexo do recém-nascido, apgar de quinto minuto < 7, uso de VPP na 

sala de parto, intubação na sala de parto, manobras de reanimação avançada (RA), uso de 

CPAP nasal, uso de VMI, uso de surfactante, apneia e pneumotórax e a variável 

dependente (óbito neonatal de RNMBP com SDR).  

 

3.8  Processamento de dados 

Os dados foram digitados no programa Epiinfo versão 6.04 e analisados para se 

avaliar as relações entre o desfecho, de acordo com as variáveis independentes. Considerou-se 

significante p < 0,05. 

 

3.9  Aspectos éticos 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade-Escola 

Assis Chateaubriand, do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará. 

       Inicialmente foram contactados os dirigentes das instituições e foi solicitado 

assinatura do termo de adesão à rede de pesquisa. Posteriormente, os pesquisadores de campo 

realizaram uma nova visita às instituições e aos profissionais. Esses concordaram em ser 

entrevistados e assinaram um termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após terem sido 

explicados os objetivos do estudo. Nessa mesma ocasião, as mães foram convidadas a 

participar do estudo, respondendo a um formulário, sendo-lhes explicados os objetivos da 

pesquisa. Ao concordarem em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Tanto às mães quanto aos profissionais de saúde foram garantidos o anonimato e 

confidencialidade das informações. 

 Este experimento incorporou os referenciais básicos da Bioética, configurados em 

autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça, preconizados pela Resolução nº 196/96, 

do Conselho Nacional de Saúde – MS/Brasil, para realização de investigações in anima nobili.  
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4    RESULTADOS 

As informações respeitantes aos dados sociodemográficos maternos e ao 

nascimento só foram obtidas dos 583 neonatos nascidos nas instituições estudadas, uma vez 

que as informações referentes às crianças nascidas externamente eram incompletas ou 

estavam ausentes,  o que poderia comprometer a confiabilidade do trabalho.  

Já as informações relativas ao padrão de morbidade e desfecho foram obtidas do 

total de 773 recém-nascidos.  

Todas as características foram estudadas segundo as três faixas de peso. 

A Tabela 1 representa a distribuição dos recém-nascidos internados nas UTIs por 

faixa de peso, 2/3 das crianças pesavam menos de 2500g. 

  

Tabela 1 -  Distribuição dos neonatos internados por faixa de peso, excluídos os 
nascidos fora das instituições 

PESO AO NASCER N º % 

< 1500g 207 35,5 

1500-2499g 246 35,5 

>=2500g 130 22,3 

Total 583 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.1    Características maternas 

Em relação aos dados sociodemográficos maternos, foram obtidos os seguintes 

resultados (Tabela 2): a maioria das mães era de adultas jovens, escolaridade entre cinco e 
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oito anos e menos de seis consultas de pré-natal. A infecção do trato urinário foi a 

intercorrência materna mais frequente. Em mais da metade dos RNMBP, havia história de 

corioamnionite.  

Mais da metade dos partos foi cesariana. 

O uso do corticóide antenatal foi predominante nos menores de 2500g, sendo seu 

uso inversamente proporcional ao peso. 

 

Tabela 2 -  Características sociodemográficas maternas 
 

VARIÁVEL 
<1500g 
N(%) 

   1500-2499g 
N(%) 

    >=2500g 
     N(%) 

        TOTAL 

Idade materna     
   < 20anos 54 (26) 70 (28,4) 17 (13,0) 141 (24,3) 

   entre 20-35 anos 122 (58,9) 148 (60) 97 (74,6) 367 (63,2) 

   > 35 anos 31 (14,9) 26 (10,5) 15 (11,5) 72 (12,4) 

Anos de estudo da mãe     
   < 5 anos 30 (18,7) 18 (10,0) 12 (16,9) 60 (14,5) 

   5-8 anos 77 (48,1) 87 (48,3) 38 (53,5) 202 (49,1) 

   > 9 anos 53 (33,1) 75 (41,6) 21 (29,5) 149 (36,2) 

Nº de consultas de pré-natal     
   < 6 consultas 152 (83,0) 149 (70,0) 54 (52,9) 355 (60,8) 

   > 6 consultas 31 (16,9) 63 (29,7) 48 (47,0) 142 (24,3) 

ITU na gravidez 47 (22,7) 71 (28,8) 41 (25,7) 159 (27,2) 

Corioamnionite 15 (7,2) 9 (3,6) 4 (14,2) 28 (4,8) 

Diabetes gestacional 3 (1,4) 4 (1,6) 6 (46,1) 13 (2,2) 

Parto vaginal 90 (43,4) 119 (48,3) 41 (31,5) 22 (42,8) 

Parto cesariana 117(56,5) 127 (51,6) 88 (67,6) 332 56,9)  

Uso de corticóide antenatal  137 (66,1)       118 (47,9)           17 (13,0)  272 (46,6) 
Total   207(35,5)      246 (42,2)        130 (22,3) 583(100) 

*Todos os cálculos foram efetuados sem os ignorados. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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4.2  Características dos recém-nascidos            

Do total de pacientes estudados, 443 (57,3%) foram do sexo masculino.  

Em relação à idade gestacional, 470 (80,7%) tinham menos de 37 semanas e 113 

(19,3%) tinham entre 37-42 semanas. Nenhum recém-nascido teve mais do que 42 semanas 

de idade gestacional.  

Na tabela 3, pode-se observar que na distribuição dos RN segundo as condições 

de nascimento, 10% de todos os RN sofreram asfixia grave. Chama a atenção a maior 

frequência de asfixiados graves na faixa de peso a partir de 2500g. 

 

Tabela 3 -  Distribuição da frequência de recém-nascidos, de acordo com o boletim de 
Apgar de 1º minuto, segundo a faixa de peso 

 

APGAR DE  

1 º MINUTO 

              <1500 

                N(%) 

     1500 – 2499 

     N(%) 

      > =2500 

       N(%) 
TODOS 

< 3  24 (12,9)  10 (4,3) 20 (16,3) 54 (10,0) 

4 – 6  65 (35,1) 54 (23,2)  39 (31,9) 158 (29,3) 

> =7  96 (51,8) 168 (72,4)  63 (51,6)  327 (60,6) 

TODOS 185 (100) 232 (100) 122 (100) *539 (100) 

* 44 ignorados 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 
 

 
Comparando as tabelas 3 e 4, verifica-se que no intervalo de tempo entre um e 

cinco minutos, houve uma redução de 66,7% na proporção de recém-nascidos com Apgar 

menor do que 3 e  aumento de 52% na frequência  de recém-nascidos com Apgar maior do 

que 7.  
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Tabela 4  -  Distribuição da frequência de recém-nascidos, de acordo com o boletim de 
Apgar de 5º minuto, segundo a faixa de peso 

APGAR DE  

1 º MINUTO 

         <1500 

         N(%) 

      1500 – 2499 

      N(%) 

     > =2500 

      N(%) 
     TODOS 

< 3  8 (3,94) 4 (1,68)  6 (4,68) 18 (3,1) 

4 – 6  22 (10,8) 13 (5,48)  18 (14,0) 53 (9,3) 

> =7  173 (85,2) 220 (92,8)  104 (81,2) 497 (87,5) 

TODOS 203 (100) 237 (100) 128 (100) *568 (100) 

* 15 ignorados 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

 
              

 
4.3  Assistência ao recém-nascido 

Como verificado na tabela 5, a maior necessidade de manobras de reanimação foi 

na faixa dos RNMBP, em que mais da metade necessitou de manobras de VPP e grande 

proporção, precisou de tubo orotraqueal. A necessidade de manobras de reanimação avançada 

foi inversamente proporcional ao peso. 

 

Tabela 5 -  Distribuição da frequência de recém-nascidos, de acordo com as manobras 
de reanimação na sala de parto, segundo a faixa de peso 

MANOBRAS  DE 
REANIMAÇÃO 

      < 1500g      1500 - 2499g > 2500g        TOTAL 

VPP 115 (55,5) 64 (26,0) 54 (23,2) 233 (39,9) 

Intubação 90 (43,4) 34 (13,8) 27 (20,7) 151 (25,9) 

Reanimação avançada 14 (6,7) 9 (31) 7 (20,7) 29 (4.9) 

Ausência de manobras  90 (43,4) 176 (71,5) 64 (49,2) 330 (56,6) 

*Todos os cálculos foram efetuados sem os ignorados 
  VPP= ventilação com pressão positiva 
Fonte: dados da pesquisa. 
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4.4  Padrão de morbidade respiratória 

Para melhor entendimento da distribuição dos distúrbios respiratórios, é 

necessário conhecer a estratificação do total de recém-nascidos por faixa de peso (tabela 6).  

 

Tabela 6 -  Distribuição da frequência dos neonatos internados por faixa de peso, 
incluídos os transferidos 

FREQUÊNCIA         N (%) 

< 1500g 251 (32,4) 

1500-2499g 301 (38,9) 

>=2500g 219 (22,3) 

Total 771 (100) 

* 2 ignorados 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 
 
 
O padrão de morbidade respiratório está apresentado na tabela 7. A principal 

patologia foi a SDR, que atingiu quase 2/3 dos RN internados e uma elevada proporção de 

RNMBP. A incidência foi inversamente proporcional ao peso. A TTRN e a SAM atingiram 

principalmente os RN com peso maior ou igual a 2500. 

 

Tabela 7 -  Distribuição da frequência dos distúrbios respiratórios nos recém-nascidos 
internados por faixa de peso 

 

MORBIDADE 
< 1500g 
 N(%) 

  1500 - 2499g 
 N(%) 

  2500g ou mais 
  N(%) 

TOTAL 

SDR 235 (93,6) 242 (80,3) 86 (39,2) 563 (73) 

TTRN 6 (2,3) 30 (9,9) 36 (16,4) 72 (9,3) 

SAM 5 (1,9) 9 (2,9) 41 (18,7) 55 (7,1) 

PNM 39 (15,5) 27 (8,9) 21 (9,5) 87 (11,2) 

DBP 49 (19,5) 6 (1,9) 4 (1,8) 59 (7,6) 
 
 
* Os valores totais correspondem ao número de distúrbios diagnosticados nas UTIs, sendo que um recém-nascido 
pode ter apresentado mais de uma patologia. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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4.5  Práticas terapêuticas  

O grupo que mais necessitou de suporte terapêutico foi dos RNMBP, dos quais 

mais da metade necessitou surfactante, uma alta proporção VMI e 2/3 CPAP nasal. A 

necessidade de tratamento foi inversamente proporcional ao peso. Os dados podem ser vistos 

na tabela 8. 

 

Tabela 8 -  Distribuição de recém-nascidos em função do tratamento instituído por 
faixa de peso 

 

SUPORTE  TERAPÊUTICO 
< 1500g 

N(%) 

1500-2499g 

N(%) 

> = 2500g 

N(%) 

TOTAL 

N(%) 

CPAP 188 (74,9) 243 (80,7) 121(55,2) 552 (71,5) 

VMI 161 (62,7) 101 (33,5) 93(26,0) 355 (46) 

Surfactante 135 (32,4) 58(19,2) 7 (3,1) 200 (25,9) 

Total 251(32,4) 301(38,9) 219(22,3) 771(100) 

Os dados foram calculados excluindo os ignorados. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

 

   

4.6  Desfecho 

Aproximadamente 2/3 dos que faleceram tinham menos de 2500g (73,9%). Dentre 

esses, predominaram os recém-nascidos na faixa de peso de menos de 1500g. Os dados 

podem ser vistos na tabela 9.      
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Tabela 9 -  Distribuição de recém-nascidos em função do desfecho por faixa de peso 

 

DESFECHO 
< 1500g 

N(%) 

1500 - 2499g 

N(%) 

>  = 2500g 

N(%) 

TOTAL 

        N(%) 

Alta 197 (78,4) 270 (89,7) 183 (83,5) 650 (84,0) 

Óbito 50 (19,9) 21 (6,9) 25 (11,4) 96 (12,8) 

Total 251 (100) 301 (100) 219 (100) * 771(100) 

Os dados foram calculados excluindo os ignorados. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 
 
 

4.7 Análise diferencial 

A associação entre as variáveis independentes e o desfecho óbito em RNMBP 

com SDR estão disponíveis na tabela 10. As variáveis que mostraram associação positiva em 

análise bivariada e nível de significância de 5% foram a idade materna menor do que 20 anos     

(p = 0,008), Apgar de quinto minuto menor do que 7 (p < 0,001) , o uso de VPP na sala de 

parto (p = 0,0002) e o uso de surfactante na UTIN (p < 0,001). As outras variáveis estudadas 

não mostraram associação. 
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Tabela 10 - Análise bivariada segundo o desfecho (alta ou óbito) dos RNMBP 
internados com SDR 

 

FATORES DE RISCO 
ÓBITO 

   N(%) 

ALTA 

N(%) 

RISCO 

RELATIVO 

 INTERVALO     
DE  

CONFIANÇA 

Idade materna < 20 anos 15 (30) 35 (70) 2,21 1,23-3,97 

< 5 anos de estudo 5(17,8) 23 (82,2) 1,32 0,53-3,39 

< 6 consultas de pré-natal 23 (15,7) 123 (84,3) 0,91 0,38-2,21 

Apgar 5º minuto < 7 18 (50) 18 (50) 3,9 2,33-6,54 

Sexo masculino 17 (18,6) 74 (81,4) 1,11 0,61-2,03 

VPP na sala de parto 29 (26,1) 82 (73,9) 4,44 1,79-10,99 

Intubação na sala de parto 28(32,1) 59(67,8) 5,79 2,51-13,36 

Manobras de reanimação 
avançada 

 

5(35,7) 

 

9 (64,3) 

 

2,14 

 

0,99-4,62 

Corticóide antenatal 20 (15,1) 112 (84,9) 0,64 0,35-1,16 

CPAP nasal 19 (10,9) 155 (89,1) 0,22 0,13-0,37 

Uso de surfactante 41 (31) 91 (69) 4,39 2,06-9,34 

Fonte: dados da pesquisa. 
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5  DISCUSSÃO 

Este estudo revelou o perfil do recém-nascido internado com distúrbio respiratório 

nas UTIN da RENOSPE no Município de Fortaleza. Foram recém-nascidos com baixo peso, 

cujas mães tinham pré-natal inadequado, com efetiva assistência na sala de parto. A SDR foi a 

patologia mais frequente e teve a mais alta incidência nos RNMBP. Essa faixa de peso, por 

sinal, foi a que revelou maior taxa de óbito cujos fatores de risco obtidos na análise bivariada 

foram a idade materna menor do que 20 anos e Apgar de quinto minuto menor do que 7, uso 

do surfactante, intubação  e VPP na sala de parto. 

 

Características maternas 

Dados sociodemográficos maternos, como idade, escolaridade e número de 

consultas de pré-natal, são destacados em várias pesquisas nacionais e internacionais na área 

de perinatologia. Influenciam resultados neonatais junto com outros fatores biológicos e 

socioeconômicos, estando inseridos em uma complexa cadeia causal. São amplamente 

utilizados em modelos hierarquizados de pesquisa, sendo considerados determinantes distais 

(idade e escolaridade maternas) relacionados a determinantes intermediários (número de 

consultas de pré-natal), que, por sua vez, estão relacionados a determinantes proximais, ou 

seja, que atuam diretamente no evento, como peso ao nascer, idade gestacional etc. (RIBEIRO 

et al, 2009). São inúmeros trabalhos que, apesar de controversos, utilizam as variáveis 

sociodemográficas maternas e as consideram, principalmente, como fatores de risco para 

baixo peso ao nascer e prematuridade (KILSZTAJN, 2003). Pela análise dos dados, pode-se 

afirmar que existe relação entre esses determinantes e os distúrbios  respiratórios do       

recém-nascido, mas não foi elaborado um modelo hierarquizado, o que não é objetivo deste 

trabalho. 

A maioria das gestantes era de adultas jovens, contudo a proporção de mães 

adolescentes foi elevada, sobretudo nos RN com peso abaixo de 2500g. Holanda et al, 2005, 

analisando mães de recém-nascidos egressos da UTI neonatal em uma maternidade do SUS, 
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em Fortaleza, registraram frequência semelhante (27%).  Spalicci et al. (2000) encontraram 

em um hospital universitário de São Paulo uma frequência menor de mães adolescentes, 

(24%). Uma explicação para essa elevada frequência de mães de menos de 20 anos poderia 

estar no fato de que a amostra estudada foi composta de mais de 80% de prematuros. Vários 

trabalhos mostraram associação entre mãe adolescente e prematuridade (ARAÚJO, 2003; 

SPALLICCI, 2000; SENESI, 2004). Sabe-se também que a prematuridade, como já exposto, 

está relacionada aos distúrbios respiratórios, particularmente a SDR. Além disso, sabe-se que 

o Brasil, comparado aos países desenvolvidos, tem ainda uma proporção de partos de mães 

adolescentes elevada (SIMÕES, 2003) e ascendente (YAZLLE, 2006). Portanto, numa 

amostra de RN pré-termos, internados com distúrbios respiratórios em UTIN, é esperada uma 

elevada frequência de mães adolescentes, principalmente nos recém-nascidos com baixo e 

muito baixo peso. 

Em relação à faixa etária de mães mais de 35 anos, a proporção encontrada neste 

estudo foi maior do que a do trabalho de Spalicci et al. (2000), que encontraram uma 

frequência de 9,12%, porém menor do que a do estudo de Senesi (2004), cuja proporção foi 

de 13,6%. Ambos também mostraram associação entre essa faixa de idade e prematuridade. 

Atualmente a influência da idade materna sobre resultados perinatais é 

controversa (HOLANDA, 2005) porém a influência da idade materna sobre a gravidez de 

risco faz com que se suponha que possa sim, indiretamente, haver um impacto dessa sobre a 

prematuridade e sobre os distúrbios respiratórios do recém-nascido. 

O nível de escolaridade foi baixo. A proporção de mães de menos de cinco anos 

de estudo foi inversamente proporcional à faixa de peso ao nascer. São mães pertencentes ao 

SUS, cuja maioria vive em precária situação socioeconômica.  Sabe-se que, quanto menor a 

escolaridade, maior é a dificuldade de atendimento, levando ao comprometimento do           

pré-natal, alimentação inadequada, hábitos e vícios incompatíveis com a gravidez e todas as 

conseqüências já expostas e aqui constatadas. A influência da escolaridade materna sobre 

resultados perinatais também é controversa. Alguns trabalhos mostraram essa associação 

(HOLANDA, 2005; CARVALHO, 2007; MORAES NETO, 2000) e geralmente utilizam 

dados secundários (SIM, SINASC, prontuários hospitalares) e a idade materna como única 

variável da dimensão social das famílias de recém-nascidos. Já pesquisas em que a dimensão 
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social é expressa por um conjunto de indicadores (ALMEIDA, 2004) nem sempre encontram 

essa associação (SCHOEPS, 2007). 

Neste estudo, foi grande a proporção de mães com número reduzido de consultas 

de pré-natal, e a frequência foi também inversamente proporcional à faixa de peso. Holanda    

et al. (2005) encontraram 80,8% de mães de RN egressos de UTI neonatal, com número 

inadequado de consultas. A OMS recomenda um número mínimo de seis consultas de         

pré-natal em gestantes sem fatores de risco detectados. Trata-se de um dos critérios mais 

utilizados nos índices de avaliação da qualidade da assistência pré-natal que, no Brasil, é 

considerada ainda precária, apesar de vir melhorando nas últimas décadas (COIMBRA, 

2003). Provavelmente a explicação está no fato de que é grande a proporção de prematuros, 

ou seja, recém-nascidos de mães que não tiveram tempo de realizar maior número de 

consultas. O que não é possível afirmar é até que ponto apenas não houve tempo hábil em se 

realizar as consultas ou se existiu uma deficiência na assistência de pré-natal. 

Especificamente, a assistência pré-natal permite o diagnóstico e o tratamento de inúmeras 

complicações durante a gestação e a redução ou eliminação de fatores e comportamentos de 

risco passíveis de correção. No Brasil, a mortalidade neonatal, a prevalência de baixo peso ao 

nascer e a prematuridade estão relacionadas à qualidade da assistência à gestante 

(KILSZTAJN, 2003). 

 Em relação ao tipo de parto, mais da metade foi cesariana, em todas as faixas de 

peso.  A OMS recomenda até 15% para essa via de parto, porcentagem referente aos partos de 

risco. É compreensível que na amostra em foco a proporção seja mesmo mais elevada. 

Primeiramente, os locais de estudo são unidades de referência que recebem uma proporção 

bem maior de patologias obstétricas. Silva (2009) encontrou uma proporção de 50,4% de 

crianças nascidas de cesárea em um hospital universitário no Paraná. Em segundo lugar, o 

próprio perfil de pacientes é composto de recém-nascidos graves, internados em UTIN. Não 

se pode definir também até que ponto essa incidência elevada de cesarianas decorra das 

distorções na assistência obstétrica. A relação entre morbidade respiratória e tipo de parto 

ainda é controversa. Alguns estudos não mostraram relação entre o tipo de parto e a 

morbidade respiratória neonatal (CARDOSO, 2007).  Em casos específicos, contudo, essa 

relação já é bem definida. Por exemplo, na TTRN, a relação com parto abdominal é explicada 

pela “ausência da prensa abdominal” que ocorre durante a passagem pelo canal de parto, 

levando ao retardo na reabsorção do líquido intrapulmonar. Outra relação bem clara é  entre 
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cesárea eletiva e SDR. Os bebês que nascem antes do início do trabalho de parto não se 

beneficiam dos hormônios adrenérgicos esteróides liberados durante o parto, que aumentam a 

produção e a liberação de surfactante (CLOTERTY, 2005). Nesses bebês nascidos de cesárea 

eletiva, são maiores o risco de doenças respiratórias, a necessidade de oxigênio e a ventilação 

mecânica (MARTINS-COSTA, 2005). Não foi estudada a relação entre o tipo de parto e a 

patologia respiratória neste trabalho. 

Mais da metade dos RNMBP usou corticóide antenatal. No geral, o emprego de 

corticóide antenatal foi considerado baixo. Albuquerque et al. (2002) encontraram uma 

porcentagem um pouco melhor, 50,3%, mas ainda foi considerada baixa. Esse mesmo estudo 

observou redução de 72% do risco de SDR e verificou que 70% das gestantes não receberam 

o corticóide por estarem em trabalho de parto avançado. Porcentagem mais alta foi encontrada 

em estudo realizado em 391 RN internados em UTIN em Fortaleza, que revelou 69,3% de 

mães que usaram corticóide antenatal (CAVALCANTE, 2009). Pode ser que essa casuística 

seja reflexo de um grande número de gestantes que tenham sido admitidas às maternidades 

em período expulsivo. 

 

Características dos recém-nascidos 

A maior parte dos recém-nascidos era do sexo masculino. É conhecido o fato de 

que o amadurecimento pulmonar fetal, assim como nos demais órgãos, é mais lento no sexo 

masculino (RIBEIRO, 2009). 

A frequência de recém-nascidos internados foi inversamente proporcional à idade 

gestacional, também concordando com a literatura. A fisiopatologia dos distúrbios 

respiratórios, principalmente da SDR, explica esse fato. 

A análise das condições de nascimento por meio do escore de Apgar trouxe 

informações interessantes. Em todas as faixas de peso, no intervalo de tempo entre um e cinco 

minutos, houve uma redução na proporção de anoxiados graves e moderados e aumento na 

proporção de crianças com boas condições de vitalidade. Esses valores revelariam uma 

eficácia da assistência ao recém-nascido na sala de parto nos hospitais avaliados, mas a maior 
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proporção de anoxiados graves, na faixa de peso maior que 2500g, contradiz essa conclusão. 

Seria necessário maior aprofundamento, como a descrição detalhada do perfil de cada grupo 

de pacientes, local de nascimento (externos ou internos), condições de transporte, fatores de 

risco etc., a fim de se analisar a qualidade da assistência a esses pacientes. 

 

Assistência ao recém-nascido 

A proporção de RN com necessidade de alguma manobra de reanimação foi alta, 

principalmente no grupo de RNMBP, no qual mais da metade necessitou de suporte com 

balão e máscara, e quase a metade solicitou intubação orotraqueal. A frequência de 

necessidade de intubação orotraqueal nessa faixa de peso foi o dobro dos maiores de 2500g e 

o mais que o triplo, em relação à faixa de peso intermediário. A necessidade de VPP foi 

inversamente proporcional à faixa de peso.  Nos serviços avaliados, esse suporte parece ter 

sido muito eficaz, já que, com cinco minutos, mais de 80% das crianças estavam em boas 

condições de vitalidade em todas as faixas de peso. Almeida et al. (1999) encontraram uma 

proporção maior de RN com necessidade de VPP, sendo respectivamente 67%, 35% e 25% 

nas faixas de peso de < 1500g, entre 1500 - 2500g e > 2500g, com uma proporção de melhora 

em, respectivamente, 45%, 85% e 92%, respectivamente, nas faixas de peso de < 1500g,   

1500 - 2500g e > 2500g. Portanto, uma estrutura adequada e pessoal preparada para receber 

RN, principalmente de risco, é de grande importância no combate à asfixia neonatal e suas 

terríveis consequências para a criança, a família e o sistema de saúde. 

 

Padrão de morbidade respiratória 

A maior causa das internações nas unidades de terapia intensiva foi a SDR.    

Trata-se da patologia que mais comumente leva o recém-nascido à internação em unidades de 

terapia intensiva. Muira et al. (1997) descreveram uma proporção maior de ocupação dos 

leitos de UTI por essa patologia para essa faixa de peso (80%). Em relação à distribuição de 

SDR, teve uma frequência muito elevada nos RNMBP e na faixa de peso intermediário, no 

entanto, crianças com peso maior do que 2500g também atingiu significativa proporção. 
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Carvalho et al. (2007) encontraram frequência inferior de RNMBP com SDR (51,4%). Os 

RNMBP tiveram também maior proporção de pneumonias e displasia broncopulmonar, o que 

é perfeitamente esperado, já que essa patologia está diretamente relacionada à SDR. A 

proporção de SAM e TTRN foi diretamente proporcional ao peso. 

 

Práticas terapêuticas 

Elevada proporção de recém-nascidos com muito baixo peso utilizaram CPAP 

nasal, VMI e surfactante. Mais da metade desses usaram VMI, sendo essa proporção menor 

que no estudo do grupo Neocosur, que foi 64% e, mais ainda, do que no trabalho de Almeida       

et al. (2008), cuja proporção foi 88%.  

Em relação ao uso do surfactante, a proporção foi menor do que do grupo dos 

26000 recém-nascidos avaliados na Rede Vermont-Oxford, que, em 1999, registrou uma 

proporção de 62%, na  faixa de peso entre 501-1500g (HORBAR, 2002). Ainda foi maior, 

porém, do que a amostra do grupo colaborativo Neocosur, que avaliou RNMBP de 11 países 

da América do Sul e revelou uma proporção de 38% de RN que usaram surfactante (TAPIA, 

1999). Também foi melhor do que a média do resultado de uma pesquisa multicêntrica mais 

recente realizada no Brasil, que revelou uma proporção de uso de surfactante em RNMBP de 

49% (ALMEIDA, 2008). 

O uso de surfactante foi inversamente proporcional ao peso, assim como o uso de 

VMI. 

 

Desfecho 

A taxa de óbito foi maior nos RNMBP que, por sinal, foi superior à média 

nacional de 16%, apresentada na pesquisa de Almeida et al. (2008).  

No Brasil, cada vez mais são realizados estudos enfocando os determinantes da 

mortalidade neonatal. Muitas vezes os resultados são diferentes entre os estudos,  o que pode 
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ser causado tanto pela diferença metodológica quanto pelas grandes desigualdades sociais 

existentes no País. Por isso é importante a investigação de fatores de risco locais, o que pode 

auxiliar as autoridades na elaboração de estratégias e tomada de decisões.  

O Apgar de quinto minuto menor do que 7 foi considerado pela análise bivariada, 

como fator  de risco para óbito nos RNMBP com SDR. Muitos trabalhos mostraram essa 

associação (NASCIMENTO 2009; CARVALHO, 2007; SARINHO, 2001). Casey et al. 

(2001) também encontraram associação entre óbito neonatal e o escore de Apgar, sendo que o 

risco de morte para os RN com Apgar de cinco minutos menor ou igual a 3 foi de 59 vezes 

maior e os entre quatro e seis, foi 13 vezes maior, usando como referência os escores de 7-10. 

O Apgar de quinto minuto reflete não somente à vitalidade do bebê no momento do 

nascimento, mas também está fortemente associado à qualidade do cuidado, mais 

especificamente da assistência ao parto. Este achado remete ao papel da organização da 

atenção obstétrica e neonatal no sentido de minimizar os fatores que podem levar à hipóxia 

perinatal. 

Outro fator associado ao óbito nos RNMBP com SDR pela análise bivariada foi a 

idade materna menor do que 20 anos. Atualmente a influência da idade materna no óbito 

neonatal é considerada contraditória. Alguns estudos mostraram essa associação (ALMEIDA, 

2002), enquanto outros não (CARVALHO, 2003; RIBEIRO, 2009). Sabe-se que mães 

adolescentes apresentam riscos obstétricos próprios e frequentemente pertencem a grupos 

sociais desfavorecidos. Como já expresso, muitos trabalhos mostram associação entre  idade 

materna e prematuridade, e outros entre prematuridade e óbito neonatal (FRANÇA, 2007;        

AQUINO-CUNHA, 2002). De fato, “mais importante que a idade materna seria as condições 

socioeconômicas e de saúde das gestantes” (HOLANDA, 2005). 

O uso de VPP na sala de parto, também, foi considerado fator de risco para óbito 

nos RNMBP com SDR. Carvalho et al. (2007) também encontraram o uso de VPP como fator 

de risco para óbito em RNMBP (CARVALHO, 2007). A associação do óbito com a 

necessidade de VPP nessa faixa etária neste estudo tem relação direta com a gravidade desses 

RN, mesmo levando em consideração a eficácia do procedimento pela melhora no escore de 

Apgar de quinto minuto. 
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A necessidade de intubação orotraqueal na sala de parto também mostrou 

associação com óbito, o que seria esperado, já que se trata do grupo de recém-nascidos mais 

graves. 

Neste estudo, o uso de surfactante pulmonar mostrou-se associado ao risco de 

óbito, discordando, por conseguinte da literatura. Provavelmente haveria aí um fator de 

confusão, o que não pôde ser demonstrado pois não foi feita uma análise multivariada neste 

trabalho. Duarte et al. (2005) encontraram essa mesma associação e, após utilizar modelos 

univariados, encontraram risco maior numa fase precoce, supondo uso inadequado dessa 

medicação. Não foi considerado o tempo do uso do surfactante neste trabalho. Outras 

explicações, como a inativação do surfactante por substâncias e contaminantes 

intraalveolares, tais como proteínas e mecônio e erro de diagnóstico, se conduzindo como 

SDR alguns RN com pneumonia congênita, poderiam ser questionadas, porém o mais 

provável é que o uso do surfactante refletiu o grau de gravidade dos recém-nascidos. 
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6  CONCLUSÕES 

Diante dos resultados, podemos concluir que: 

• os recém-nascidos com distúrbios respiratórios internados nas unidades de 

terapia intensiva tinham mães cujo perfil revelou elevada proporção de adolescentes, baixa 

escolaridade, número insuficiente de consultas de pré-natal e elevada proporção de cesarianas; 

• o uso de corticóide antenatal foi baixo, sendo necessários estudos para avaliar 

os motivos de sua baixa utilização; 

• a proporção de crianças internadas foi inversamente proporcional à idade 

gestacional mas não ao peso, devendo ser necessários estudos para avaliar causas ou fatores 

de confusão, sendo que foram mais frequentes na faixa de peso entre 1500-2499g, e o 

esperado  seria que a faixa mais atingida fosse a dos menores de 1500g, contudo, a proporção 

de SDR foi inversamente proporcional ao peso; 

• por se tratar de uma amostra de pacientes acompanhados em unidade de terapia 

intensiva, foi alta a proporção de anoxiados graves; 

• a SDR foi, de longe, a principal causa de internação em UTIN; 

• os RNMBP foram os que mais necessitaram de manobras de reanimação na 

sala de parto, mais utilizaram VMI e surfactante e onde foi maior a frequência de óbito; e 

• foram fatores associados a óbito dos RNMBP a idade materna menor do que 20 

anos, Apgar de quinto minuto menor do que 7, uso de VPP e intubação na sala de parto e uso 

de surfactante. 

Novos estudos são necessários para que se possa avaliar o desfecho clínico com o 

uso de surfactante e outras variáveis. 
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Pelo que foi visto, pode-se ratificar o argumento de que os distúrbios respiratórios 

do recém-nascido e seu desfecho estão altamente relacionados a fatores pré-natais, à 

assistência na sala de parto e aos cuidados intensivos. 
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7  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

• A grande amplitude do tema, uma vez que não se trata de uma, mas de várias 

patologias que causam os distúrbios respiratórios do recém-nascido. 

• Para melhor avaliação e pela complexidade de variáveis interdependentes, é 

interessante proceder a uma análise multivariada com a construção de um modelo 

hierarquizado com diferentes níveis de determinação em relação ao desfecho. 

• O curto período de seis meses de seguimento limitou o número de RN 

acompanhados e restringiu a descrição do padrão de ocorrência da morbidade em estudo. 

• Como a proporção de RNMBP é 1 - 2% dos recém-nascidos, o tamanho da 

amostra composta pelos RN com esse perfil ficou muito reduzido, o que comprometeu a 

análise dos dados. 
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8  RECOMENDAÇÕES 

• Realizar estudos, identificar os recursos necessários e elaborar estratégias de 

intervenção para a melhoria da qualidade da atenção à gestante e assistência de pré-natal no 

Município de Fortaleza. 

• Efetivar ensaios, identificar os recursos necessários e elaborar estratégias de 

intervenção para a melhoria da adesão dos profissionais ao uso do corticóide antenatal nas 

gestantes entre 24-34 semanas, com ameaça de trabalho de parto prematuro.  

• Se a eficácia do surfactante é totalmente difundida na literatura e amplamente 

aceita na prática médica, é necessário estudo mais aprofundado para averiguar a relação entre 

o uso de surfactante e óbito nos RNMBP. 
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ANEXO 1 

 

MÉTODO DE CAPURRO NA AVALIAÇÃO DA IDADE GESTACIONAL 
 

Formação 
mamilo 

 
 
 

 
A 

Mamilo pouco 
visível 

sem  aréola 
 
 
 
0 

Mamilo nítido; 
aréola lisa 
diâmetro 
< 0,75 cm 

 
 
5 

Mamilo 
puntiforme 

aréola de borda 
não elevada 
> 0,75 cm 

 
10 

Mamilo 
puntiforme 

aréola de borda  
elevada 
> 0,75 cm 

 
15 
 

 

Textura da 
pele 
 
 
 
 

B 

Fina, 
gelatinosa 

 
 

 
 
0 

Fina e lisa 
 
 
 
 
 
5 

Algo mais 
grossa, com 
discreta 

descamação 
Superficial 

  
20 

Grossa, com 
sulcos 

superficiais, 
descamação de 
mãos e pés 

           
15 

Grossa, 
apergaminhada 
com sulcos 
profundos 

 
 

20 
 

Forma da 
orelha 

 
 
 

C 

Chata, 
disforme 

pavilhão não 
encurvado 

 
0 

Pavilhão 
parcialmente 
encurvado na 

borda 
 
8 

Pavilhão 
parcialmente 

encurvado em toda 
borda superior 

 
16 

Pavilhão 
totalmente 
encurvado 

 
 

24 
 

 

Tamanho da 
glândula 
mamária 

 
D 

Ausência de 
Tecido 
mamário 

 
 
0 

Diâmetro 
< 5 mm 

 
 
 
5 

Diâmetro 
5 mm  a 10 

mm 
 
 

10 

Diâmetro 
> 10 mm 

 
 
 

15 
 

 

Sulcos 
plantares 

 
 

 
E 

Ausentes 
 
 
 
 
 
0 

Marcas mal 
definidas na 
metade 

anterior da 
planta 

 
5 

Marcas bem 
definidas na 
metade 

anterior e no 
terço anterior 

 
10 

Sulcos na 
metade 

anterior da 
planta 

 
 

15 

Sulcos em 
mais da metade 
anterior da 
planta 

 
 

20 
 

Idade Gestacional pelo Capurro Somático: Somatório dos pontos em A, B, C, D, E + 204/7 
 

 

Para os RN com peso de nascimento abaixo de 1500 g, utiliza-se  o método de 

Ballard e cl. modificado por Constantine e cl. 
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ANEXO 2 

 

BOLETIM DE APGAR 
 

Sinais 0 1 2 

Frequência Cardíaca Ausente Abaixo de 100 Acima de 100 

Esforço Respiratório Ausente 
Respiração lenta, 

irregular 
Respiração normal, 

choro 

Tônus Muscular Flácido 
Alguma flexão das 

extremidades 
Movimentos ativos 

Irritabilidade reflexa 
Resposta a um cateter nasal 
(testado após limpeza da 

orofaringe) 

Sem 
resposta 

Fazer caretas Tosse, espirros 

Cor 
Palidez, 
cianose 

Corpo rosado, 
extremidades cianóticas 

Completamente rosado 

 

 

 

 

 

 


