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ATENDIMENTO AO RECÉM-NASCIDO NA SALA DE PARTO 
 

 Embora a grande maioria dos recém-nascidos não necessite de intervenção para 
fazer a transição da vida intra para a extrauterina, aproximadamente 10% precisa de 
algum auxílio para iniciar a respiração após o nascimento e menos de 1% requer medidas 
mais extensivas de reanimação. Manobras de reanimação podem ser necessárias de 
maneira inesperada, sendo essencial o conhecimento e a habilidade de todos os 
profissionais que atendem ao recém-nascido em sala de parto. Para que o atendimento 
não se retarde, a história e o preparo e checagem do material deve ser antecipado ao 
nascimento. 
  A reanimação neonatal consiste em uma série de passos que devem ser realizados 
sequencialmente e sua progressão depende da avaliação simultânea da respiração e da 
frequência cardíaca, baseados nas diretrizes publicadas pelo International Liaison 
Committee on Resuscitation (ILCOR). Deve-se lembrar da utilização das precauções-
padrão que compreendem a lavagem/higienização correta das mãos e o uso de luvas, 
aventais, máscaras ou proteção facial para evitar o contato do profissional com material 
biológico do paciente.  

Para identificar os recém-nascidos que precisarão de reanimação faz-se necessário 
a avaliação rápida da vitalidade do concepto na sala de parto através de três aspectos: 
gestação a termo, recém-nascido respirando ou chorando e recém-nascido com um tônus 
muscular adequado. Se essas três características estiverem presentes, a criança deve ser 
mantida seca e aquecida, porém não deve ser afastado da mãe e favorecer o 
clampeamento tardio do cordão umbilical (mínimo 1 a 3 minutos). Entretanto, se uma ou 
mais dessas três características estiverem ausentes na primeira avaliação do recém-
nascido, é recomendado iniciar a reanimação neonatal, de acordo com o fluxograma 
abaixo. Cabe ressaltar que, para prematuros com idade gestacional inferior a 34 semanas 
e com boa vitalidade ao nascer, deve ser favorecido o clampeamento do cordão após 
cerca de 60 segundos. O clampeamento do cordão será imediato para todos que 
apresentarem-se deprimidos ao nascer; o recém-nascido deve ser recepcionado em 
campos aquecidos e colocado sob calor radiante. Naqueles com peso inferior a 1500g, 
logo depois posicionar o paciente sob fonte de calor radiante e antes de secá-lo, introduz-
se o corpo, exceto a face, dentro de saco plástico e, a seguir, realizam-se as manobras 
necessárias. Todos os procedimentos da reanimação são executados no RN envolto pelo 
saco plástico, sendo este retirado somente depois da estabilização térmica na unidade de 
terapia intensiva. 

 Para aqueles bebês nascidos banhados em líquido amniótico meconial e não 
vigorosos, acrescenta-se, ainda, aos passos iniciais da reanimação a aspiração traqueal, 
pois atualmente não há suficiente evidência para recomendar mudança da conduta. 
Porém, se a intubação for prolongada ou sem imediato sucesso, deve-se considerar o 
início da ventilação, especialmente em persistente bradicardia.  
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 Adrenalina 
Endotraqueal (1 tentativa) 

Adrenalina 
Endovenosa 

Expansores de Volume 

Diluição 1:10.000 
1mL adrenalina em 9 mL de SF 0,9% 

SF 0,9%, Ringer lactato 
ou Sangue Total 

Preparo 5 mL 1 mL 2 seringas de 20 mL 
Dose 0,5 - 1 mL/kg 0,1 - 0,3 mL/kg 10 mL/kg EV 

 

REANIMAÇÃO NEONATAL EM SALA DE PARTO: 
Documento Científico do Programa de Reanimação Neonatal 

da Sociedade Brasileira de Pediatria 
 

  Texto disponível em www.sbp.com.br - 1º de abril de 2013  
                                                   

50 
 

 

FLUXOGRAMA DA REANIMAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO EM SALA DE PARTO 

NASCIMENTO 
Gestação a termo? 

Respirando ou chorando? 
Tônus muscular em flexão? 

sim 
Cuidados de rotina junto à mãe: 
prover calor, manter vias aéreas 

pérvias, secar e avaliar FC e  
respiração de modo contínuo 

o 
  

não p  
 

  Prover calor 
Posicionar cabeça  

Aspirar vias aéreas s/n 
Secar 

 

 

           p   

30 segundos FC <100 bpm, apneia ou 
respiração irregular? 

não 
Desconforto Respiratório ou  

SatO2 pré-ductal < saturação alvo  o 
  sim p  sim p 

60 segundos 
(Golden minute) 

VPP 
Monitorar SatO2 

 Considerar CPAP 

 
          p   

 FC <100 bpm?   

 sim p   

 
Assegurar VPP adequada 

Considerar O2 suplementar 
Considerar intubação 

 Minutos  
de vida 

SatO2  
pré-ductal 

          p  Até 5 70-80% 

 FC <60 bpm?  5-10 80-90% 

 sim p  
>10 85-95% 

 Massagem cardíaca 
coordenada com VPP   

          p   

 FC <60 bpm?   

 sim pn  Circulation 2010; 122(16Suppl 2):S516-38  
Circulation 2010; 122(18Suppl 3):S909-19 

 Adrenalina endovenosa   
    

MISSÃO DO PROGRAMA DE REANIMAÇÃO NEONATAL DA SBP 
“Disseminar conhecimentos atualizados relativos ao cuidado do neonato ao nascer, no 

transporte e na estabilização imediata após a reanimação, com a finalidade de reduzir a 
mortalidade associada à asfixia perinatal”. 

 

Drogas	  

Massagem cardíaca:Ventilação  
3:1 
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ROTINAS DA SALA DE PARTO  
 

 
1. Verificar as gestantes internadas no Centro Obstétrico e preencher os antecedentes na 

ficha de atendimento ao recém-nascido (RN); 
 

2. Verificar o funcionamento e a disponibilidade do material e equipamentos para 
atendimento ao RN na sala de parto; 
 

3. Atender o RN ao nascer (junto ao interno de medicina deverá haver a presença do 
neonatologista e/ou residente de pediatria; 
 

4. Realizar o exame físico assim que o RN for liberado do colo materno (caso não tenha 
sido necessária reanimação neonatal); 
 

• Assegurar a identificação do RN por meio de pulseira que contenha nome de mãe, data e 
horário do nascimento; 

• Medidas antropométricas: peso, estatura e perímetro cefálico; 
• Após o RN ter permanecido junto a mãe pelos primeiros 30 minutos de vida (nos casos 

em que não foi necessária a reanimação neonatal), conduzir o RN para o berço de calor 
radiante para proceder ao exame físico; 

• Realizar o exame físico segmentar, verificando a presença ou não de malformações ; 
• Calcular a idade gestacional (baseando-se pela data da última menstruação (DUM) 

correta, ultrassonografia gestacional precoce, pelo método do CAPURRO somático ou 
Ballard (estes dois últimos na incerteza da DUM ou do USG); 

• Classificar o RN quanto ao peso do nascimento e quanto à idade gestacional na curva de 
crescimento intra-uterino (como pequeno para a idade gestacional (PIG), adequado (AIG) 
ou grande (GIG). 
 

5. Preenchimento completo da Ficha de Atendimento ao RN no centro Obstétrico, dos 
dados neonatais da ficha do Centro Latino Americano de Perinatologia (CLAP) e da 
folha de procedimentos hospitalares (na lacuna descrita como outros anotar: atendimento 
ao RN por pediatra no Centro Obstétrico); 
 

6. Fazer a prescrição; 
 

7. Solicitar exames complementares que forem necessários, mediante diagnósticos 
realizados durante o exame físico do RN.   
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PRESCRIÇÃO APÓS O NASCIMENTO 
 
à Exemplo:  
 

1. Rotinas de admissão 
2. PVPI 2,5% ocular  

    (para prevenção de oftalmia gonocócica) 
3. Vitamina K,  1 mg IM  

    (para prevenção de doença hemorrágica do RN) 
4. SM à vontade 

    (mães com teste anti-HIV negativo do último trimestre) 
5. Ao Alojamento Conjunto 
6. HGT com 2, 6, 12 horas e após de 8/8h  

    (RN GIG, PIG, prematuro, filho de mãe diabética) 
7. Vacina para Hepatite B -  0,5 ml,  IM 

    (quando não houver HBsAg materno testado no pré-natal). 
 

à SOLICITAR: Tipagem sanguínea, fator Rh e Coombs direto do sangue do cordão de 
todos os recém-nascidos filhos de mães Rh negativo ou com tipagem sanguínea 
desconhecida. 
 
à COBRAR:  

1. HIV teste rápido para as mães que não tiverem realizado anti-HIV no último trimestre.   
2. VDRL de internação de todas as mães. 

 
 
SITUAÇÕES QUE MERECEM ATENÇÃO ESPECIAL (para determinar se os recém-
nascidos deverão ser encaminhados para UTI neonatal ou para o Alojamento Conjunto) 
 

• RN prematuro tardio (34 a 36 semanas). 

• RN com tocotraumatismo. 

• RN que foi reanimado na sala de parto. 

• RN PIG, GIG, prematuro ou FMD (pelo risco de hipoglicemia). 

• Risco para sepse neonatal (mãe com algum destes fatores: corioamnionite, febre, bolsa 

rota mais que 18 horas, cultura positiva para estreptococcus do grupo B). 

• RN com malformações congênitas suspeitas ou já confirmadas ao exame físico. 

• Mãe com histórico de drogadição. 
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RECÉM-NASCIDOS PODERÃO SER ENCAMINHADOS PARA O AC 
  

• Quando a rotina da sala de parto estiver pronta (exame físico, prescrição, 

caderneta do RN). 

• Quando apresentar estabilidade cardiorrespiratória e hemodinâmica. 

• Idade gestacional  maior que 34 semanas, com hemoglicotestes normais e estáveis 

hemodinamicamente. 
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ROTINAS DO ALOJAMENTO CONJUNTO 
 
 

EVOLUÇÃO DIÁRIA DO RN (Roteiro para SOAP) 
Idade do RN: (em horas até 72h) 
Peso do nascimento: 
Peso atual: 

• Classificação (RNT/ AIG) 
• Tipo de Parto 
• TS da mãe e do RN 
• Sorologias maternas 
• Fatores de Risco  
• Problemas  

 
S – SUBJETIVO:  
Perguntar para a mãe sobre:  

• As mamadas; 
• Produção de colostro; 
• Sucção e pega; 
• Queixas. 

 
Verificar ficha de controle dos sinais vitais preenchidos pela enfermagem: 

1) Poder de sucção; 
2) Pega da aréola; 
3) Número de diureses e de evacuações; 
4) Variações de temperatura e das frequências respiratória e cardíaca; 
5) Controles de hemoglicoteste (HGT) em recém-nascidos de risco (PIG, GIG, FMD, 

RNPT). 
 
 
O – OBJETIVO: 

Realizar o exame físico utilizando a inspeção, palpação, percussão e ausculta na sequência 
adequada para cada segmento do corpo. 

 
Sinais Vitais:  

• FC aferida durante 1 minuto (normalidade 90 – 160 bpm); 
• FR aferida durante 2 minutos (normalidade até 60 mrpm); 

 
Aspecto geral: 

• Atividade, reatividade, padrão respiratório, coloração (icterícia, cianose, palidez), 
hidratação, fáscies, postura, malformações evidentes. 
 
Pele: 

• Elasticidade, turgor, lesões. 
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Cabeça:  
• Crânio: amoldamento, suturas, cavalgamento, fontanelas (dimensão, plano, tensão), 

bossa serosa, céfalo-hematoma; 
• Face: Orelhas (implantação, fossetas e apêndices pré-auriculares); Olhos (conjuntivas, 

presença de secreções, hiperemia, íris, teste do reflexo vermelho); Nariz (permeabilidade, 
batimento de asas, septo); Boca (Coloração da mucosa, fissuras labial e/ou palatina, 
freios dos lábios inferior e superior, dentes);  
 
Pescoço: 

• Alinhamento postural, contratura do esternocleidomastóideo, massas. Movimentos 
passivos. 
 
Tórax: 

• Deformidades e retrações; 
• Palpação das clavículas; 
• Mamas: tamanho dos nódulos mamários (mm), mamilos; 
• Pulmões: ausculta do murmúrio vesicular e dos ruídos adventícios; 
• Coração: ictus, ausculta das bulhas, ritmo cardíaco e sopros. 

 
Abdome:  

• Forma, parede abdominal; 
• Coto umbilical; 
• Ausculta, percussão , palpação superficial e profunda de fígado, baço, rins e massas. 

 
Genitália: 

• Feminina: grandes e pequenos lábios, hímen, clitóris, meato uretral, secreção vaginal; 
• Masculina: pênis, posição do meato uretral, estreitamento prepucial, bolsa escrotal, 

testículos. 
 
Ânus: 

• Inspeção. 
 
Membros:  

• Mobilidade ativa e passiva, desvio do eixo, polidactilia, deformidades; 
• Exame do quadril: manobras de Galeazzi, Ortolani, Barlow, simetria das pregas, 

comprimento dos membros inferiores; 
• Pulsos: periféricos de membros superiores e inferiores, simetria, amplitude. 

 
Coluna Vertebral: 

• Inspeção, palpação, pilificação, pigmentação. 
 
Exame neurológico: 

• Estados de alerta (acordado calmo, acordado agitado, sono superficial, sono profundo, 
comatoso), choro; 

• Postura, tônus, extensibilidade e recolhimento dos membros; 
• Reflexos arcaicos (ou próprios) do RN: sucção, pontos cardinais, preensão palmar e 

plantar, Moro, fuga à asfixia, reptação, marcha reflexa. 
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A – ANÁLISE:  

• Classificação do RN 
• Estabilidade clínica 
• Problemas identificados 

 
P – PLANO: 

• Cuidados de rotina do Alojamento Conjunto (AC); 
• Seio materno exclusivo, complementação das mamadas ao seio ou fórmulas plenas (no 

caso de contra-indicação da amamentação); 
• Controle de HGT (nos casos de risco para hipoglicemia); 
• Periodicidade dos controles de sinais vitais (intensifica-los na existência de fatores de 

risco para sepse neonatal); 
• Avaliações especializadas, exames e medicamentos necessários para a resolução dos 

problemas listados na análise. 
 
 
 

PRESCRIÇÃO 
 
1 – Exemplo para RN termo:  

• Rotinas do Alojamento Conjunto; 
• Seio materno livre demanda. 

 
2 – Exemplo para RN prematuro limítrofe para termo:  

• Rotinas do Alojamento Conjunto; 
• Seio materno livre demanda; 
• Controle de HGT de 8/8h  (caso estejam normais deverão ser mantidos por 
apenas 36 horas se mamadas estiverem boas). 

 
3 – Exemplo para RN filhos de mãe HIV +:  

• Rotinas do Alojamento Conjunto; 
• Não amamentar; 
• NAN 1   -  XX ml VO de 3/3horas; 
• AZT (10 mg/ml)  4 mg/Kg/dose de 12/12h  VO; 
• Nevirapina (10 mg/ml)   (quando indicado – conforme terapia anti-
retroviral materna no pré-natal e parto) 12 mg/ dose (1,2 ml) no total de três 
doses. A 1º dose deverá ser nas primeiras 24 de vida, a 2ª dose deverá ser 48 horas 
após a primeira dose e a 3ª dose 96 horas após a segunda dose. 
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TRIAGENS NEONATAIS NECESSÁRIAS DURANTE A INTERNAÇÃO NO AC 
 
1 – Teste do reflexo vermelho (TRV – “Teste do olhinho”):  

• Triagem para catarata congênita e retinoblastoma; 
• Deverá ser realizado pelo pediatra neonatologista até o momento da alta; 
• Caso de alterações (opacificação, reflexo amarelado, manchas escurecidas): 
• Dilatar a pupila do RN com o colírio mistura preparado com colírio de fenilefrina, 

colírio lácrima plus e colírio de tropicamida na proporção de 1/3 de cada.  
• Aplicar 1 gota em cada olho do RN, aguardar por 10 minutos e repetir o teste.  
• Caso o teste persista alterado mesmo após a dilatação da pupila, encaminhar RN 

para avaliação no Ambulatório de Oftalmologia do HU (quartas-feiras, com Dr. 
Eduardo).  

• Orientar a família para chegar às 09:00h portando carta de encaminhamento feita 
pelo neonatologista que avaliou o RN quando da alta hospitalar. 

 
 
2 – Teste das emissões otoacústicas e reflexo cócleo-palpebral (“Teste da orelhinha”): 

• Triagem para surdez; 
• Deverá ser realizado pela fonoaudióloga até o momento da alta; 
• Caso de alterações RN será encaminhado pela mesma para retorno em 15 dias no 

Ambulatório de Fonoaudiologia do HU, para reavaliação do teste. 

 
3 – Teste de Triagem Neonatal (“Teste do pezinho”):  

• Triagem para fenilcetonúria, hipotireoidismo, hiperplasia congênita de supra-
renal, fibrose cística, hemoglobinopatias, biotinidase e galactosemia; 

• Deverá ser realizado pelos funcionários da enfermagem da Unidade Básica de Saúde, do 
3º ao 5º dias de vida; 

• Caso o RN não tenha recebido alta hospitalar até o 5º dia de vida, solicitar na 
prescrição do RN a coleta do teste do pezinho.  

 
3.4 – Teste da oximetria (“Teste do coraçãozinho”):  

• Triagem para cardiopatias congênitas que dependam da circulação fetal; 
• Deverá ser realizado pelos funcionários da enfermagem, à partir de 24 horas de vida; 
• Caso o resultado do exame realizado pela enfermagem esteja alterado, o teste 

deverá ser repetido pelo pediatra neonatologista até o momento da alta; 
• Caso a alteração persista, O RN deverá ser avaliado por cardiologista pediátrico ainda 

durante sua internação, para definição diagnóstica e de conduta; 
• Encaminhar pedido de parecer para avaliação cardiológica com Dra. Sílvia Meyer 

Cardoso ou Dr. Maurício Laerte Silva , ambos no Ambulatório de Pediatria (ramal 
9138) ou Setor de Cardiologia (ramal 9125). 

• Horários - Dra. Sílvia: terças-feiras  08 – 12h, sextas-feiras  08 – 12h;  
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TRIAGEM NEONATAL DE CARDIOPATIA CONGÊNITA CRÍTICA 
OXIMETRIA DE PULSO 

Membro Superior direito e um dos membros inferiores 

Realizar entre 24 e 48 horas de vida (antes da alta hospitalar) 

 

 
 

SpO2  <  95%     SpO2 ≥ 95% 
Ou uma diferença ≥ 3% entre as medidas           Ou uma diferença < 3% entre as medidas 

 

 

 

Realizar outra oximetria em 1 hora 

  

 

 
 

 

     SpO2  <  95%      SpO2 ≥ 95% 
  Ou uma diferença                  Ou uma diferença  

≥ 3% entre as medidas         < 3% entre as medidas    

 

  

 

Realizar avaliação cardiológica                                              Seguimento neonatal de rotina 

Não dar alta até esclarecimento diagnóstico 

 
 
VACINAÇÃO NECESSÁRIA AINDA NO AC 
• Vacina BCG (intra-dérmica), para todos os recém-nascidos com peso acima de 2 Kg; 
• Vacina para hepatite B (intra-muscular) 0,5 ml, aplicada nas primeiras 24 horas de 

vida para recém-nascidos sem fatores de risco (mãe HBsAg negativo) e aplicada nas 
primeiras 12 horas de vida para recém-nascidos cujas mães são HBsAg + ou 
desconhecido; 

 
• Recém-nascidos cujas mães são HBsAg + também deverão receber Imunoglobulina 

para hepatite B (intra-muscular) na dose de 0,5 ml preferencialmente nas primeiras 12 
horas de vida ( em membro inferior diferente do que foi administrado a vacina para a 
hepatite. 
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CRITÉRIOS PARA ALTA HOSPITALAR (entre 36 – 48h) 
 

Nos casos de recém-nascidos de termo sem fatores de risco a maioria das altas 
ocorrerá entre 36 à 48 horas de vida. 

• Recém-nascido de termo; 
• Boa evolução clínica do RN; 
• Mamadas adequadas ao seio materno; 
• Hemoglicotestes normais nos recém-nascidos de risco para hipoglicemia; 
• Adequada relação mãe-bebê; 
• Mãe segura quanto aos cuidados rotineiros para com o seu RN; 
• Mãe e RN sem riscos para incompatibilidades sanguíneas; 
• Mãe sem problemas psiquiátricos ou sociais; 
• Cultura materna para Streptococcus do grupo B negativa; 
• Cultura materna para Streptococcus do grupo B desconhecida, porém com tempo 

de rotura das membranas inferior à 18 horas. 
 

 
 
ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS COM O RN QUANDO DA ALTA HOSPITALAR    
 

• Amamentação exclusiva (evitando chupetas e mamadeiras); 
• Banhos de sol diários (5 – 10 minutos), antes das 10:00 ou após às 16:00h 
• Higiene do coto umbilical com álcool 70% (3 vezes ao dia); 
• Evitar colocar o RN em decúbito ventral; 
• Realizar o teste do pezinho entre o 3º - 5º dias de vida; 
• Consulta com o pediatra ou o médico de saúde da família entre o 7º - 10º dias de 

vida. (Funcionárias do Capital Criança já deixam agendada consulta para a UBS); 
• Não utilizar medicamentos sem  prescrição médica. 

                     
  
 
 
CONJUNTIVITE QUÍMICA     

 
• Comum sua ocorrência devido à aplicação oftalmológica do nitrato de prata ou PVPI 

2,5%  para prevenção de oftalmia gonocócica. 
• Realizar higiene ocular com SF 0,9% morno a cada três horas ou quando 

necessário; 
• Observada nas primeiras 72 horas de vida do Recém-nascido; 
• Caso persista por mais que 72 horas, fazer coleta da secreção e encaminhar para 

cultura e iniciar colírio antibiótico (Ex: Tobramicina, ciprofloxacino).  
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COMPLEMENTAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO AO SEIO 
 

• Nas primeiras 24 horas de vida, oferecer dextrose 5% VO; 
• Após as primeiras 24 horas de vida, complementar com NAN HA (1:30); 
• Nos casos em que houver histórico familiar de atopia ou alergia alimentar, manter 

complementação com o NAN HA; 
• Caso não haja história familiar de alergias, trocar o complemento para o NAN 1 

SUPREME ou NAN 1. 
 

ORIENTAÇÕES PARA RN EXPOSTO AO HIV  
 

• Fazer notificação do SINAN (folha dupla branca e amarela); 
• Preencher folha para banco de dados do SINAN; 
• Contra-indicação da amamanteção; 
• Fazer receita do leite NAN 1; 
• Fazer solicitação (num receituário) para a Unidade Básica de Saúde, solicitando a 

obtenção da fórmula de partida NAN 1; 
• Fazer a receita do da Zidovudina (AZT 10 mg/ml) na dose de 4 mg/Kg/dose de 

12/12 horas, durante as primeiras 4 semanas de vida; 
• Fazer a receita da nevirapina (10 mg/ml)   (quando indicado – conforme terapia 

anti-retroviral materna no pré-natal e parto) 12 mg/ dose (1,2 ml) no total de três 
doses. A 1º dose deverá ser nas primeiras 24 de vida, a 2ª dose deverá ser 48 horas 
após a primeira dose e a 3ª dose 96 horas após a segunda dose. 

• Agendar consulta no Hospital Dia do Hospital Infantil Joana de Gusmão (telefone 
3251-9000), para este agendamento será necessário o número da notificação do 
SINAN. Para o dia da consulta os pais deverão levar o CPF ou documento de 
identidade do responsável, o cartão nacional de saúde do recém-nascido e a 
caderneta de vacinas do recém-nascido. 

 
ORIENTAÇÕES PARA O RN EXPOSTO À MÃE COM HBSAG + 
 

• Fazer notificação do SINAN (folha dupla branca e amarela); 
• Prescrever vacina para hepatite B 0,5 ml IM no membro inferior direito e a 

Imunoglobulina para hepatite B (nas primeiras 12 horas de vida); 
• Preencher folha de solicitação de  Imunobiológico especial para que haja a 

aplicação da  imunoglobulina para hepatite B; 
• Quando RN receber alta, agendar consulta no Ambulatório de Neonatologia do 

HU em aproximadamente 2 meses, para dar continuidade á investigação 
sorológica. 

 
  
RN EXPOSTO À MÃE COM VIRAGEM PARA TOXOPLASMOSE 

• Solicitar da mãe e do RN ainda durante a internação a sorologia para 
toxoplasmose, IgG e IgM, pelo método quantitativo ELFA (para posterior 
comparação dos níveis); 

• IgM positivo no RN à Iniciar tratamento medicamentoso conforme protocolo do 
Ministério da Saúde neonatal, com avaliações oftalmológias e neurológicas; 
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• IgM negativo no RN com IgG positivo à Solicitar novo controle para 4 semanas 
e agendar retorno do RN no ambulatório de neonatologia, para posterior avaliação 
do acréscimo ou decréscimo da titulação. 

 
RN COM SUSPEITA DE DISPLASIA DO DESENVOLVIMENTO DO QUADRIL 
 

• Quando manobras do quadril forem positivas (para ambos os sexos), o RN deverá 
ser encaminhado já no momento da alta através um pequeno relatório (feito em 
receituário), para o Ambulatório de ortopedia Pediátrica do Dr. Anastácio Kotzias 
no Hospital Infantil Joana de Gusmão, nas quintas-feiras das 08:00h – 10:30h; 

• Quando manobras do quadril negativas,  se RN  for sexo feminino e apresentação 
pélvica, deverá ser agendado USG de quadril para o RN com Dra. Telma Sakuno 
(radiologia do HU – ramal 9128), para ser realizado entre 5 – 6 semanas de vida. 

• Caso resultado do USG esteja alterado, o RN deverá ser encaminhada para o 
Ambulatório de Ortopedia Pediátrica acima relatado. 

 
 RN COM PÉS TORTOS CONGÊNITOS  

• O RN deverá ser encaminhado já no momento da alta através um pequeno 
relatório (feito em receituário), para o Ambulatório de ortopedia Pediátrica do Dr. 
Anastácio Kotzias no Hospital Infantil Joana de Gusmão, nas quintas-feiras das 
08:00h – 10:30h; 

 
SOLICITAÇÕES DE AVALIAÇÃO COM NEURO, CARDIO, CIPE E GENÉTICA 

• Os pedidos de parecer para avaliação neurológia (Dr. Eugênio Grillo), 
cardiológica (Dra. Sílvia Meyer Cardoso ou Dr. Maurício Laerte Silva), cirurgia 
pediátrica (Dr. Jhonny Camacho), genética clínica (Dra. Pricila Bernardi), deverão 
ser encaminhados para o Ambulatório de pediatria do HU (escriturária Daniela).  

• As solicitações para agendamento de consultas com estes profissionais acima 
listados deverão ser realizadas através de contato telefônico com a escriturária 
Daniela no Ambulatório de pediatria (Ramal 9138). 

 
1 – Cardiopediatria - horários:  

• Horários - Dra. Sílvia: terças-feiras  08 – 12h, sextas-feiras  08 – 12h;  
 
2 – Neuropediatria - horários: 

• Dr. Eugênio Grillo: todas as tardes 13 – 16h (exceto nas terças-feiras).  
 
3 – CIPE - horários:  

• Dr. Jhonny Camacho: terças-feiras às 13:00h.  
 
4 – Genética - horários: 

• Dra. Pricila Bernardi: segundas e terças-feiras 08 – 12h, quartas-feiras 08 – 16h. 
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ICTERÍCIA NEONATAL (Hiperbilirrubinemia neonatal) 
 
 A hiperbilirrubinemia neonatal é um problema frequente ( acomete cerca de 60% 
dos RNs a termo e 80% dos RNs prematuros tardios). 
 A inspeção da pele do RN proporciona uma informação útil acerca do valor da 
bilirrubina , não substituindo o exame laboratorial, o qual deve ser sempre solicitado para 
verificação dos níveis de bilirrubina sérica. Utiliza-se, ao exame clínico do RN, o 
zoneamento de Kramer, o qual mostra uma relação entre a progressão céfalo-caudal da 
icterícia e o nível sérico da bilirrubina. 
 

 
A icterícia neonatal costuma ter diagnostico clinico quando a bilirrubina indireta 

encontra-se acima de 7 mg/dl em medida sanguínea. È comum em RN a termo e mais 
ainda em RN prematuros, nestes podendo permanecer por mais tempo. Na maioria dos 
casos ela é fisiológica ( devido a uma adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina). 
Em outros casos ela se torna patológica, necessitando tratamento para evitar 
complicações como o comprometimento do cérebro podendo levar a sequelas graves ou 
até mesmo ao óbito. 

Atualmente raramente tem se visto RNs com encefalopatia hiperbilirrubinemica, 
porém vale ressaltar as três fases clínicas em que se divide esta patologia: 

Precoce: hipotonia, letargia, sucção débil 
Intermediária: hipertonia, irritabilidade, febre e convulsões 
Avançada: opistótono, apnéia, convulsões, coma e óbito 

 
  Na evidência de icterícia deve-se avaliar as condições clinicas do RN, o período 
em que a icterícia se manifestou e história clínica, complementado por exames 
laboratoriais, para melhor decisão terapêutica.   

Para diagnóstico, inicialmente solicitamos: 
 Bilirrubina total e frações 
 Tipagem sanguinea materna e do RN com Coombs Direto  
 Hematócrito e hemoglobina do RN. 
 Para complementação diagnóstica podemos solicitar: reticulócitos , morfologia de 

hemácias e esferócitos; pesquisa de anticorpos anti D ( se mãe Rh neg) ou anticorpos 
maternos para antigenos irregulares ; dosagem sanguinea de G6PD e o teste do pezinho 
(avaliação da função tireoidiana). 
 



	  

	  

18	  

Podemos classificar a hiperbilirrubinemia indireta em: 
 

HIPERBILIRRUBINEMIA INDIRETA FISIOLÓGICA : normalmente em RNs 
termo , inicio tardio ( após 24 hs) , pico entre o 3 e 4 dias.  
A icterícia que se manifesta precocemente (antes de 24-36 hs) deve ser investigada como 
patológica. 
As principais causas de HIPERBILIRRUBINEMIA PATOLÓGICA são: 
 

Por sobrecarga da bilirrubina ao hepatócito  
 

   -Doenças hemolíticas: HEREDITÁRIAS: imunes- incompatibilidade Rh , ABO e de 
outros antígenos como Kell                        
                                                                    enzimáticas- deficiência de G6PD 
                                                                    membrana eritrocitária- esferocitose , 
eliptocitose 
                                                                    hemoglobinopatias- alfa-talassemia 
   -Coleções sanguíneas extravasculares: Cefalohematomas, hematomas , equimoses ; 
hemorragia intracraniana, pulmonar e gastrointestinal 
   -Policitemia: transfusão feto-fetal ou materno-fetal 
   -Circulação entero-hepática aumentada de bilirrubina: Anomalias gastro intestinais 
como obstrução ou estenose hipertrófica do piloro , jejum oral ou baixa ingesta enteral. 
 
             Por condições mistas    
   -Infecções bacterianas e virais, SDR, hipóxia            
              
             Por mecanismo ainda indeterminado 
   -Icterícia do leite materno 
 
             Por deficiência ou inibição da conjugação de bilirrubina 
-Hipotireoidismo congênito 
-Galactosemia 
-Filho de mãe diabética 
-Prematuridade 
-Síndrome de Gilbert 
-Síndrome de Crigler-Najjar 1 e 2 
-Nutrição parenteral 
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TRATAMENTO: 
 A maioria dos casos de hiperbilirrubinemia atualmente é controlada pelo uso 
adequado da fototerapia. Para fototerapia podemos utilizar: biliberço, bilitron, bilispot e 
aparelhos de fototerapia convencionais com 6 ou 8 lâmpadas azuis. Importante se 
certificar da irradiância das lâmpadas através de medidas freqüentes com aparelhos 
adequados para tal.  
 Irradiância de 8-10 mW/cm2 /nm é “standard ou padrão”. 
 Fototerapia de “alta intensidade” corresponde a irradiância > 30m W/cm2/nm na maior 
superfície corporal possível. 

A fototerapia , quando indicada , poderá ser realizada em berço comum ou 
aquecido em alojamento conjunto, respeitando alguns cuidados: 

 
* controle de temperatura axilar do RN  de 3/3 hs ( risco de hipertermia com o uso 

de fototerapia convencional) 
*manter a fonte (lâmpadas) cerca de 20 cm do corpo do RN 
*cobrir a fototerapia convencional com cobertura branca que aumente a 

irradiância melhorando assim a sua eficácia 
*proteção ocular todo tempo de exposição à fototerapia (no momento da 

amamentação poderá ser retirada proteção ) 
*em caso de hipertermia aumentar a ingesta hídrica do RN (certificar-se do 

adequado aleitamento materno e/ou necessidade de água fervida nos intervalos das 
mamadas e até mesmo complemento com fórmula láctea quando indicado). 

 
 

INDICAÇÕES DE FOTOTERAPIA 
 

Para RNs a termo e  prematuros tardios (acima de 35 sem), considerar os fatores 
de agravo e tempo de vida conforme tabela abaixo. 
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RNs prematuros com menos de 35 semanas, considerar valores divididos pelo 
peso: 

Peso menor que 1.000g – fototerapia precoce 
Peso 1.000 a 1.500 g     _ BT 7 a 9 mg/dl 
Peso 1.500 a 2.000 g     _ BT 10 a 12 mg/dl 
Peso 2.000 a 2.500 g     _ BT 13 a 15 mg/dl 

	  

	  
	  
	  
Para retirada da fototerapia , considerar que o valor da Bilirrubina Total esteja abaixo do 
valor indicativo de fototerapia. 
 
 
Icterícia do leite materno 
 

É uma hiperbilirrubinemia indireta prolongada (afastadas causas hemolíticas , 
deficiência da G6PD e hipotireoidismo) , que costuma se manifestar desde a primeira 
semana de vida até 3 ou 4 semanas ( podendo persistir até 3 meses), em RN em 
aleitamento materno exclusivo , que apresentem bom estado geral com bom ganho de 
peso. 

Para diagnóstico deve-se suspender o aleitamento materno por 48 hs ( o nível de 
BT baixa rapidamente). Outra indicação de suspensão do aleitamento materno é se níveis 
de bilirrubina estiverem muito elevados próximo a níveis de exsanguineotransfusão. 

	  
	  
Icterícia por deficiência de G6PD 

A indicação de fototerapia deverá seguir os gráficos citados e importante a 
orientação aos pais para que evitem o uso de: ( compostos indutores de hemólise em 
indivíduos com deficiência da enzima glicose-6 fosfato desidrogenase _ G6PD) 

 
ANALGÉSICOS/ ANTIPIRÉTICOS 
Acetanilida 
Acetominofen 
Acetofenetidina 
Amidopirina 
Antipirina 
Aspirina 
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Dipirona 
Fenacetina 
Probenicida 
Piramidona 
Paracetamol 
ANTIMALÁRICOS 
Cloroquina 
Hidroxicloroquina 
Mepacrina 
Pamaquina 
Pentaquina 
Primaquina 
Quinina 
Quinocida 
SULFONAMIDAS/ SULFONAS 
Dapsona 
Sulfacetamida 
Sulfametoxipirimidina 
Sulfanilamida 
Sulfapiridina 
Sulfasalazina 
Sulfisoxazole 
DROGAS CARDIOVASCULARES 
Procainamida 
Quinidina 
CITOTÓXICOS/ ANTIBACTERIANOS 
Ácidonalidíxico 
Ácidopara-aminosalicílico 
Cloranfenicol 
Co-trimoxazol 
Furazolidona 
Furmetonol 
Neoarsfenamina 
Nitrofurantoína 
Nitrofurazona 
MISCELÂNIAS 
Ácidoacetilsalicílico 
Ácidoascórbico 
Ácidoparaaminobenzóico 
Alfa-metildopa 
Aminopirina 
Antazolina 
Antipirina 
Azuldemetileno 
Azuldetoluidina 
Colchicina 
Difenidramina 
Dimercaprol 
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Fenilbutazona 
Fenitoína 
Hidralazina 
Isoniazida 
Mestranol 
Naftaleno 
Niridazol 
Piridium 
Probenicid 
Pirimetamina 
Quinina 
Streptomicina 
Sulfadiazina 
Sulfacitina 
Sulfaguanidina 
Sulfamerazina 
Sulfametoxipiridazina 
Sulfisoxazole 
Trimetropim 
Trinitrotolueno 
Tripelenamine 
Uratooxidase 
VitaminaK(hidrossolúvel) 
Feijãofava 
Vinhotinto 
Água tônica 
 
Exsanguineotransfusão: 
 Procedimento que deve ser realizado por equipe capacitada, em ambiente de uti 
neonatal com monitorização do RN. A indicação atualmente mais comum para este 
procedimento é a doença hemolítica grave por Rh. Nestes casos, o objetivo da EST é de 
corrigir a anemia, reduzir o nível de anticorpos maternos circulantes, substituir hemácias 
sensibilizadas por não sensibilizadas e remover a bilirrubina não conjugada antes da sua 
difusão nos tecidos. 
 A EST quando indicada deverá ser feita com duas volemias ( 160 ml/kg) de 
sangue  total ou sangue total reconstituído ( concentrado de hemácias-CH com plasma 
fresco congelado de modo que fique com hematócrito maior que 40%). A exceção é 
quando a EST é indicada em casos de hidropsia fetal , em que deverá ser usada uma 
volemia ( 80 ml/kg) de concentrado de hemácias. O sangue a ser utilizado na EST deverá 
ter menos de 5 dias , as hemácias a serem transfundidas devem ser compatíveis com o 
soro da mãe e o plasma deve ser compatível com as hemácias do RN. 
 Nas incompatibilidades contra antígenos ABO usar sangue total reconstituído , 
com CH O , Rh igual a do RN com baixo titulo de anti A ( se RN grupo A) ou anti B ( se 
RN grupo B) ou lavado ,  reconstuido com  plasma fresco congelado A ( se RN grupo A) 
ou B se RN grupo B) . 
 Nas incompatibilidades contra antígenos Rh usar sangue total ABO compatível, 
negativo para o antígeno do sistema Rh contra o qual o anticorpo reage ou sangue total 
reconstituído com hemácias ABO compatíveis negativo para o antígeno do sistema Rh 
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contra o qual o anticorpo reage e plasma fresco congelado isogrupo de preferência do 
mesmo doador. 

Em casos de hidropsia fetal , coletar do sangue de cordão bilirrubina total e 
frações, hematócrito , hemoglobina, reticulócitos, tipagem sanguinea/Rh/coombs direto. 

No sangue de cordão serve como indicativo de EST: 
  Bilirrubina total maior que 4,5 mg/dl 
  Hemoglobina menor que 11g/dl 

É indicativo da necessidade de EST : 
=Aumento da bilirrubina >1 mg/dl/hora mesmo em fototerapia 
=Hemoglobina entre 11 e 13 g/dl e bilirrubina > 0,5 mg/dl/hora mesmo em fototerapia 
=Níveis de bilirrubina que indiquem o procedimento conforme gráfico ou tabela  
Exames solicitados quando indicada a EST: 
 -no inicio do procedimento: bilirrubina total e frações , hematócrito , 
hemoglobina,plaquetas,  reticulócitos , eletrólitos, glicemia e gasometria . 
 -no final do procedimento: bilirrubina total e frações , hematócrito , 
hemoglobina,plaquetas, eletrólitos. 
 -1 hora após o procedimento: bilirrubina total e frações , hematócrito e 
hemoglobina. 
 -4 horas após o procedimento: bilirrubina total e frações, hematócrito e 
hemoglobina. 
 
Para RN termos ou prematuros tardios ( RN > 35 sem) , usamos o gráfico abaixo: 

	  
 
Em RNs prematuros , usamos a tabela a seguir: 
Peso menor que 1000 g   - BT 10 a 12 mg/dl 
Peso 1000g e 1500g         - BT 12 a 15 mg/dl 
Peso 1500g e 2000           - BT 15 a 18 mg/dl 
Peso 2000g e 2500g         - BT 18 a 20 mg/dl 
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Complicações da EST: 
Hipocalcemia e hipomagnesemia 
Hipoglicemia 
Distúrbio ácido-base 
Hipercalemia 
Embolismo, vasoespasmo, infarto, arritmia 
Trombocitopenia 
Infecções 
Hemólise 
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MANUSEIO HÍDRICO E DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS 
 

A distribuição da ACT (água corporal total) se altera gradualmente com o 
aumento da idade gestacional do feto, desde o feto muito imaturo com 90% peso corporal 
sob a forma de água, até o feto prematuro tardio , com 75-80% do peso corporal como 
água. 

VARIÁVEIS A PONDERAR NO MANEJO HIDRICO EQUILIBRADO DO NEONATO: 

• ACT (Água corporal Total) : representa 75% nos RNT e até 90% nos RNPT. 
É dividida em dois compartimentos : 

• AIC (água intracelular): 55% 

• AEC (água extracelular) : 

• Água intravascular (plasmático) : 7-8% 

• Água intersticial : 37-38% 

Nos primeiros dias, há uma diminuição brusca do compartimento 
extracelular, principalmente em virtude da perda hidrica isotonica 
intersticial, o que é evidenciado pela perda de pêso. 

Perdas esperadas : 
RNT: 5-10% peso corporal 
RNPT : 10-15% peso corporal (fase natriurética , balanço negativo de Na e 

H2O); 
	  

Distribuição	  de	  água	  corporal	  total	  em	  neonatos	  por	  idade	  gestacional	  
IG	  (	  sem	  )	   LEC	  %	   LIC	  %	   ACT	  %	  

24	   60	   26	   86	  
28	   57	   26	   84	  
30	   55	   28	   83	  
32	   53	   29	   82	  
34	   51	   30	   81	  
36	   49	   31	   80	  

Termo	   45	   33	   78	  
	  
	  

• Equilíbrio ACT: 
• RENAL : ao nascimento a TFG é baixa e aumenta progressivamente 

em função da PA sistólica, do fluxo sanguíneo e da permeabilidade 
glomerular;  TFG dos RNPT é resultado do baixo fluxo sanguíneo 
renal e que aumenta consideravelmente após 34 semanas idade pós 
natal; os RNT tem capacidade de concentrar urina até 800 mOsm/L 
(em comparação com 1500 mOsm/L das crianças mais velha ); os 
RNPT é menos capaz de concentrar urina ( Alça Henle mais curta, 
sistema tubular distal e coletor menos responsivo ao ADH. 
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• RNT: fluxo urinário de 25-50 ml/hora e a seguir  cai para 8-16 
ml/hora ( 1 a 3 ml/kg/h) 

• RNPT:  2-5 ml/h até 10-20 ml/h com 30 semanas de IG; 
 
Perdas renais: 
                     - diminuição da filtração glomerular 
                     - redução da reabsorção tubular  proximal e distal do sódio 
                     - diminuição da capacidade de concentrar ou diluir  a urina 
                     - diminuição da secreção de bicarbonato, potássio e hidrogênio 
 
Fração excretada de Sodio ( FENa):  
     - reflete o balanço entre filtração glomerular e reabsorção tubular de sódio 
     - FENa : (Na Urin x Creatinina Plasm )/(Na Plasm x Creatinina Urinaria ) x 100 

 Nível<1% : indica fatores pre renais reduzindo fluxo sanguineo renal 
 Nível 2,5% : ocorre na IRA. 
 Nível>2,5%: é visto frequentemente em gestações <32 sem. 

 
• EXTRA-RENAL :  Envolve perdas insensíveis, tipo de leito ( BA ou 

incubadora ), temperatura corporal, lesões de pele, uso de fototerapia, e 
prematuridade extrema. 
 

• PERDA INSENSIVEL DE ÁGUA (PI): 
A perda de líquidos por evaporação da água corporal se dá principalmente através da pele 
e membranas mucosas (2/3) e do sistema respiratório (1/3); nos RNPT a PI se dá através 
de uma camada epitelial imatura, pois o extrato córneo não está totalmente desenvolvido 
antes de 34 semanas de IG, sendo a queratinização o fator mais importante. A PI através 
do sistema respiratório se dá  está relacionada com a frequência respiratória e com o 
conteúdo de água na mistura de ar-oxigenio inspirados ( umidificação). 
A PI é a perda de água livre de eletrólitos, por evaporação passiva, sem controle.Seria :  
líquidos administrados - (diurese + mudança peso). 

 
Resumindo : a maior PI do RN se deve a basicamente  três fatores : 

• Camada epitelial pouco queratinizada 
• Uma grande área de superfície corporal; 
• Uma grnade vascularização da pele. 
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Tabela:	  estimativas	  de	  PI	  de	  água	  em	  prematuros	  durante	  primeira	  semana	  em	  um	  ambiente	  termico	  neutro	  :	  
Peso	  ao	  Nascimento	  (g)	   PI	  (	  ml/kg/dia	  )	  

<	  750g	   100-‐200	  
750-‐1000g	   60-‐70	  
1001-‐1250g	   50-‐60	  
1251-‐1500g	   30-‐40	  
1501-‐2000g	   20-‐30	  
• 2000g	   15-‐20	  

	  	  	  	  	  *Neonatologia:	  Tricia	  Gomella	  –Ed.	  Revinter	  –	  Sexta	  edição	  –	  pp	  81	  

Tabela:	  estimativas	  de	  PI	  de	  água	  em	  prematuros	  :	  
Peso	  ao	  Nascimento	  (g)	   PI	  (	  ml/kg/dia	  )	  

750-‐1000g	   82	  
1001-‐1250g	   56	  
1251-‐1500g	   46	  

>1501	   26	  
*John	  Cloherty	  –	  Manual	  of	  Neonatal	  Care	  –	  Ed	  LWW	  –	  pp	  270	  –	  representa	  a	  media	  de	  PI	  de	  neonatos	  em	  incubadora	  	  
na	  primeira	  semana	  de	  vida.	  A	  PI	  é	  aumentada	  em	  40%	  na	  fototerapia	  ,	  berço	  radiante	  em	  50%	  ,	  e	  febre.	  	  
A	  PI	  é	  diminuída	  quando	  utiliza	  ar	  umidificado	  e	  incubadoras	  umidificadas.	  

Tabela:	  PIA	  na	  primeira	  semana	  de	  vida	  
Peso	  ao	  Nascimento	  (g)	   PI	  (	  ml/kg/dia	  )	  

<	  750g	   100	  
750-‐1000g	   60-‐70	  
1001-‐1250g	   30-‐65	  
>1500g	   15-‐30	  

Fonte	  :	  adaptado	  de	  Fanaroff	  e	  colaboradores	  (2011	  )	  –	  Apud	  PRO	  RN	  Ciclo	  9	  –	  modulo	  2	  –	  pp42	  –	  Tabela	  1	  

Tabela:	  estimativas	  de	  PI	  de	  água	  em	  prematuros	  :	  
Peso	  ao	  Nascimento	  (g)	   PI	  (	  ml/kg/h	  )	  

<750g	   4-‐8	  
750-‐1000g	   1,5-‐3,5	  
1000-‐1500g	   1,5-‐2,3	  
1500-‐2000g	   0,7-‐1,0	  

3000	   0,5	  
*Ana	  Lucia	  Goulart,	  Distúrbios	  Metabolicos	  e	  hidroeletroliticos	  –	  Secção	  4	  ,	  Editora	  Atheneu	  –	  pp	  289	  

PIA	  em	  prematuros	  (	  incubadora	  na	  primeira	  semana	  de	  vida	  ):	  
Peso	  nascer	  (g)	   PIA	  (	  ml/kg/dia	  )	   PIA	  (	  ml/kg/h)	  

750-‐1000	   64	   2,6	  
1001-‐1250	   56	   2,3	  
1251-‐1500	   38	   1,6	  
1501-‐1750	   23	   0,95	  
1751-‐2000	   20	   0,83	  
2001-‐3250	   20	   0,83	  

Guia	  de	  manejo	  de	  líquidos	  e	  electrolitos	  –	  Fundação	  Hospitalalr	  de	  san	  Jose	  –	  ES	  –	  tab	  3;	  

Tabela:	  Fatores	  que	  interferem	  nas	  Perdas	  Insensíveis	  de	  água	  :	  
Fator	   Efeito	  nas	  PI	  	  

Maturidade	   Inversamente	  proporcional	  ao	  peso	  e	  IG	  
Aumento	  na	  temperatura	  ambiente	   Aumento	  proporcional	  à	  elevação	  da	  

temperatura	  
Aumento	  na	  temperatura	  corpórea	   Aumenta	  300%	  

Lesão	  de	  pele	  e	  defeitos	  congenitos	  (	  onfalocele,...)	   Aumento	  dependendo	  do	  tamanho	  da	  lesão	  
Fototerapia	   Aumenta	  50%	  

Atividade	  motora	  e	  choro	   Aumenta	  70%	  
Taquipneia	   Aumenta	  20-‐30%	  

Umidificação	  do	  ar	  inspirado	   Redução	  de	  30%	  
Dupla	  parede	  na	  incubadora	   Redução	  de	  30-‐70%	  

Cobertura	  plástica	   Redução	  de	  30-‐70%	  
Membrana	  semi-‐permeável	   Redução	  de	  50%	  

Agentes	  tópicos	   Redução	  de	  50%	  
*Ana	  Lucia	  Goulart,	  Distúrbios	  Metabolicos	  e	  hidroeletroliticos	  –	  Secção	  4	  ,	  Editora	  Atheneu	  –	  pp	  294	  
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• PERDAS SENSIVEIS DE AGUA: 
 

Diurese : 1-5 ml/kg/h , com densidade de 1005-1010 ; e osmolaridade de 
aproximadamente 250 mOsm/L. 
  
Fases no RN<1500g : 

• Pre-diuretica ( 0-48 hs ) : 1-2 ml/kg/h – Débito urinário mínimo, TFG baixa e 
perda renal de água e eletrólitos pequena. A maior perda é pela pele (PI). 

• Diuretica ( 24-96 hs) : 3-5 ml/kg/h – aumento significativo do débito urinário 
e na excfreção de Na e K, independente da taxa hidrica – contração do EC 
com consequente perda de peso RN; 

• Pos diuretica ( >96 hs ): 2-3 ml/kg/hora – FENa 6% - NaUr 0,2 mEq/kg/h – 
debito urinario diretamente relacionados as alterações da taxa hídrica. 

Matéria fecal : 5-10 ml/kg/dia 
Água para crescimento : 10-15 ml/kg/dia ( o aumento de 10g/kg/dia tem retenção de 6 
ml/kg/dia ) 
 

NEUROENDOCRINO: 
Osmorreceptores hipotalâmicos e barorreceptores carotídeos; a osmolaridade > 
285 mOsm/kg estimula o hipotálamo, e a vasopressina ( ADH) é liberada para 
promover retenção de água livre. A diminuição do volume afeta os corpos 
carotídeos e barorreceptores para estimular ainda mais secreção de ADH para 
reter água livre nos ductos coletores dos nefrons distais. 

 
• Monitorização do equilíbrio ACT: 

• Peso corporal : a perda de peso esperada nos primeiros 3-5 dias de 
vida é de 5-10% dp peso nascimento nos RNT e de 10-15% nos RNPT. 

• Exame físico : edema ou perda de turgor cutânea, membranas mucosas 
úmidas ou secas, tecidos periorbitários encovados ou edemaciados e 
fontanela anterior abaulada ou deprimida são critériosclínicos de 
avaliação da hipo ou hiper-hidratação. 

• Sinais vitais : 
• Pressão Arterial : indicador de volume intravascular alterado, 

mas é geralmente tardio. 
• Amplitude de pulso : diminuidos na desidratação com 

taquicardia , precoce na perda de volume intravascular; 
• Taquipnéia:  acidose metabolica com volume Intravascular 

inadequado; 
• Tempo de enchimento capilar : tec > 3” nos RNT e proximo de 

3” nos RNPT – suspeita de  intravascular diminuido; 
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• Laboratório : 
• Hematocrito : exceto na hemorragias evidentes, hiper-

hidratação ou desidratação, devem ser consideradas na 
avaliação; 

• Bioquimica serica :  
• Sodio : 135 a 140 mEq/L ( equilíbrio) 
• Osmolaridade serica : 285 +- 3 mOsm/L ( equilíbrio) 

• Estado acido básico : 
• pH7,28-7,35 ( equilíbrio) – um pH menor é indicativo 

de acidose metabolica; 
• Deficit base : DB aumentado, com debito 

urináriodiminuído, PA diminmuida e tempo de 
enchimento capilar aumentado sugere fortemente 
desidratação; 

• Anion GAP : ( Na +K)-( Cl + BIC ) : faixa normal de 5-
15 ( > 15 é indicativo de acidemia orgânica ); 

• Urina: 
• Débito urinário 1-3 ml/kg/h no terceiro dia nos RN com 

rins normais. RNPT tem formação urina limitada no dia 
1 e aumentando a partir do dia 2. 

• Densidade de urina : 1005-1012 ( equilíbrio ACT ) 
• Eletrólitos na urina e osmolaridade urinaria : RNT são 

capazes de concentrar urina a 800 mOsm/kg, e RNP 
estão limitados a 600 mOsm/Kg; 

	  
Água	  orgânica	  total*	  
Líquido	  extra-‐celular*	  
Líquido	  intra-‐celular*	  

Prematuros	  
80%	  
50%	  
30%	  

RN	  a	  termo	  
78%	  
45%	  
33%	  

1	  ano	  de	  idade	  
65%	  
25%	  
40%	  

*%	  do	  peso	  corporal	  

Concentração	  de	  Eletrólitos	  em	  mEq/ml	  

	   Sódio	   Potássio	   Cloro	  

Suco	  Gástrico	   0,07	   0,02	   0,12	  

Secreção	  Intestinal	   0,12	   0,01	   0,10	  

Urina	   0,12	   0,05	   0,15	  

Sangue	   0,14	   0,005	   0,11	  

Plasma	   0,14	   0,004	   0,05	  

Suspensão	  de	  glóbulos	  	   0,02	   0,08	   0,05	  

Secreção	  de	  Queimados	   0,14	   0,005	   0,15	  
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NECESSIDADES	  HIDROELETROLITICAS	  DO	  NEONATO:	  

	   D1	   D2-‐D7	  
RN	  Termo	   60-‐80	  ml/kg/d	   80-‐120	  ml/kg	  até	  120-‐160	  ml/kg/dia	  
RN	  Pre	  termo	   	   	  

>1500g	   60-‐80	  ml/kg/d	   Perda	  excessiva	  de	  peso	  :	  PI	  aumentada	  ou	  
desidratação	  	  

1000	  a	  1500g	   80-‐100	  ml/kg/d	   Edema	  e	  perda	  mínima	  de	  peso	  :	  excesso	  
de	  líquidos	  ou	  falha	  renal	  

<1000g	   100-‐200	  ml/kg/d	   Ajustes	  de	  20-‐40	  ml/kg/dia	  
*Neonatologia	  :	  Tricia	  Gomella	  –	  Ed.	  Revinteer	  –	  sexta	  edição	  –	  pp	  83-‐84	  
	  
	  

Tabela:	  Taxa	  hídrica	  no	  primeiro	  dia	  de	  vida	  de	  bebes	  em	  unidade	  de	  calor	  radiante	  
Peso	  ao	  nascer	  (g)	   IG	  (	  semanas	  )	   ml/kg/dia	  
500-‐600	   23	   140-‐200	  
601-‐800	   24	   120-‐150	  
801-‐1000	   25-‐27	   100-‐120	  

*Neonatologia	  :	  Tricia	  Gomella	  –	  Ed.	  Revinteer	  –	  sexta	  edição	  –	  pp	  187	  
	  
	  

	  
Tabela:	  Taxa	  hídrica	  no	  primeiro	  dia	  de	  vida	  de	  bebes	  em	  Incubadoras	  umidificadas	  

Peso	  ao	  nascer	  (g)	   IG	  (	  semanas	  )	   ml/kg/dia	  
500-‐600	   23	   60-‐80	  
601-‐800	   24	   60-‐80	  
801-‐1000	   25-‐27	   50-‐70	  

*Neonatologia	  :	  Tricia	  Gomella	  –	  Ed.	  Revinteer	  –	  sexta	  edição	  –	  pp	  187	  
	  
	  

Tabela:	  Concentrações	  de	  glicose	  em	  soluções	  comumente	  usadas	  :	  
Solução	  (%)	   Concentração	  de	  glicose	  (mg/dl)	  

Soro	  glicosado	  a	  5%	   50	  
Soro	  glicosado	  a	  7,5%	   75	  
Soro	  glicosado	  a	  10%	   100	  
Soro	  glicosado	  a	  12,5%	   125	  
Soro	  glicosado	  a	  55%	   150	  

	  
	  

Tabela:	  Concentrações	  de	  sódio	  em	  soluções	  comumente	  usadas	  :	  
Solução	  (%)	   Concentração	  de	  sódio	  (mEq/L)	  

Cloreto	  de	  sódio	  20%	   3,4	  
Cloreto	  de	  sódio	  3%(	  NaCl	  20%	  15	  ml	  +	  85	  ml	  de	  AD)	   0,510	  

Soro	  fisiológico	  0,9%	   0,154	  
Soro	  fisiológico	  0,5%	   0,075	  
Soro	  fisiológico	  0,25%	   0,037	  
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NECESSIDADES	  HIDROELETROLITICAS	  DO	  NEONATO	  
Água	  em	  ml/kg/dia	  (	  RN	  a	  Termo	  )	  

Dia	  1	   Dia2	   D3	   D4	  em	  diante	  
70	   80	   100	   120-‐150	  

Água	  em	  ml/kg/dia	  (	  RN	  a	  Prematuro	  )	  
Peso	  em	  Kg	   D0-‐2	   D3-‐D14	   D	  15	  em	  diante	  
0,750-‐1,000	   105	   140	   140	  
1,001-‐1,250	   100	   130	   140	  
1,251-‐1,500	   90	   120	   130	  
1,501-‐1,750	   80	   110	   130	  
1,751-‐2,000	   80	   110	   130	  

Eletrólitos	  em	  mEq/kg	  (	  RN	  Termo	  )	  
Eletrólito	   D1	   D2	   D3	  (	  em	  diante	  )	  
Sódio	   0	   3	   3-‐5	  

Potássio	   0	   2	   2-‐3	  
Cálcio	   0	   2	   2	  

Eletrólitos	  em	  mEq/kg	  (	  RN	  Pre-‐termo	  )	  
Eletrólito	   D1	   D2	   D3	  (	  em	  diante	  )	  
Sódio	   0	   Depende	  natremia	   Depende	  natremia	  

Potássio	   0	   2	   2	  
Cálcio	   2	   2	   2	  

	  
Composição	  de	  fluidos	  perdidos	  em	  mEq/L	  

Tipo	   Sodio	   Potássio	   Cloro	  
Resíduo	  gástrico	   20-‐80	   5-‐20	   100-‐150	  

Drenagem	  	  delgado	   100-‐140	   5-‐15	   90-‐120	  
Bile	   120-‐140	   5-‐15	   90-‐120	  

Ileostomia	   45-‐135	   3-‐5	   20-‐120	  
Diarreia	   10-‐90	   10-‐80	   10-‐110	  

*Fonte:	  Bell	  ES,	  Fluid	  and	  electrolyte	  management.	  In	  Avery	  GB,	  Fletcher	  MA	  –	  Neonatology	  –	  Pathophisiology	  and	  management	  
of	  Newborn	  –	  4ª.	  Ed.-‐	  1994	  ,	  pp	  312-‐329	  –	  PRO	  RN	  ,	  Editora	  Panamericana	  
	  
Tabela:	  Taxa	  hídrica	  inicial	  de	  bebes	  em	  Incubadoras	  umidificadas:	  
Peso	  ao	  nascer	  (g)	   Dextrose	  (g/100	  ml)	   Líquidos	  (ml/kg/dia	  )	  

	   	   <24h	   24-‐48h	   >48h	  
<1000g	   5-‐10	   100-‐150	   120-‐150	   140-‐190	  

1000-‐1500	   10	   80-‐100	   100-‐120	   120-‐160	  
>1500g	   10	   60-‐80	   80-‐120	   120-‐160	  

*Manual	  of	  Neonatal	  Care	  –	  John	  Cloherty	  –	  Ed	  LWW	  –	  7ª.	  Ed	  –	  pp	  272	  
	  
Tabela:	  estimativa	  dos	  requerimentos	  de	  	  fluidos	  de	  manutenção	  
Peso	  nascimento	  (g)	   Requerimentos	  de	  líquidos	  (	  ml/kg/dia	  )	  

Dia	  1	   Dia	  2	   Dia	  3-‐6	   >=	  D7	  
<750	   100-‐140	   120-‐160	   140-‐200	   140-‐160	  
750-‐1000	   100-‐120	   100-‐140	   130-‐180	   140-‐160	  
1000-‐1500	   80-‐100	   100-‐120	   120-‐160	   150	  
>1500	   60-‐80	   80-‐120	   120-‐160	   150	  

*Avery	  diseases	  of	  newborn	  ,	  chapter	  31	  –Ed	  Elsevier	  –	  19ª.	  Edição	  -‐	  pp	  373	  
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Necessidades	  hidricas	  basais	  do	  RN	  PT	  de	  acordo	  com	  peso	  e	  IG	  
1ª.	  Fase	  :	  transição	   Perda	  de	  peso	  esperada(%)	   Oferta	  hídrica	  (	  ml/kg/dia	  )	  

<1000g	   15-‐20	   80*-‐130**	  
>1000g	   10-‐15	   70*-‐120**	  

	   	   	  
2ª.	  Fase	  :	  estabilização	   	   	  

<1000g	   0	   130-‐160	  
>1000g	   0	   120-‐150	  

	   	   	  
3ª.	  Fase	  :	  crescimento	   	   	  
Ganho	  de	  peso	  (	  g/kg/dia	  )	   Oferta	  parenteral	  (	  ml/kg/dia)	   Oferta	  enteral(	  ml/kg/dia)	  
15-‐20	   140-‐160	   150-‐200	  

• Ana	  Lucia	  Goulart,	  DistúrbiosMetabólicos	  e	  hidroeletroliticos	  –	  Secção	  4	  ,	  Editora	  Atheneu	  –	  pp	  295	  
*no	  primeiro	  DV;	  **no	  quinto	  DV	  
A	  oferta	  hídrica	  deve	  ser	  diminuída	  se	  houver	  umidificação	  da	  incubadora	  ou	  do	  trato	  respiratório	  ou	  se	  for	  utilizada	  
incubadora	  de	  parede	  dupla	  ou	  cobertura	  plástica	  e	  aumentada	  quando	  fototerapia	  ou	  berço	  aquecido	  forem	  utilizados.	  
	  

Administração	  nos	  primeiros	  3	  dias	  de	  vida	  (	  ml\kg\d)	  
Dia\peso	   <1000g	   1000-‐1500g	   1500-‐2000g	   >2500g	  

1	   100-‐120	   80-‐100	   60-‐80	   60-‐80	  
2	   120-‐140	   110-‐130	   90-‐110	   80-‐100	  
3	   140-‐150	   120-‐140	   110-‐140	   100-‐120	  

Jose	  Sabino	  de	  Oliveira	  –	  Terapia	  Intensiva	  Pediátrica	  e	  Neonatal	  	  2013	  –	  PP	  143	  -‐	  Adaptado	  de	  Cloherty,	  Manual	  	  
Of	  Neonatal	  Care	  –	  6ª.	  Ed	  
	  

Perda	  insensível	  de	  água	  (PIA)	  
Perda	  insensivel	  de	  água	  e	  peso	  nascer	  

Peso	  nascer	  (g)	   PIA(ml/kg/dia	  )	  
<750g	   4-‐8	  

750-‐1000g	   1,5-‐3,5	  
1000	  a	  1500g	   1,5-‐2,3	  
1500	  a	  2000g	   0,7-‐1,0	  

3000g	   0,5	  
Diagnostico	  e	  tratamento	  em	  Neonatologia	  –	  Kopelmann	  ,	  2004	  ;	  pp	  293	  
	  
Necessidades	  hídricas	  recém	  nascido	  :	  

	   termo	   Pretermo	  
	   D1	   D2	   D1	   D2	  

ml/kg/dia	   60-‐80	  (SG	  10%)	   • 10-‐20	  
ml/kg/dia	  

*	   *	  

Na	   0	   2-‐4	  mEq/kg/d	  
	  (	  manter	  Na+	  entre	  
135-‐145	  mEq/L))	  

	   	  

K	   0	   1-‐2,5	  mEq/kg/d	  (	  
manter	  K+	  entre	  4-‐5,5	  

mEq/L)	  
	   	  

Ca	   1-‐2	  mEq/Kg/dia	   1-‐2	  mEq/Kg/dia	   	   	  
Glicose	   10%	   >10-‐15%	   	   	  

	  
	  
	  
*Necessidades	  hídricas	  conforme	  peso	  :	  
Dia	   <750g	   <751-‐1000g	   1001-‐1500g	   1501-‐1500g	  

1	   90-‐120	   90-‐120	   80-‐100	   70-‐90	  
2	   100-‐140	   100-‐130	   100-‐120	   90-‐110	  
3-‐4	   120-‐150	   120-‐140	   120-‐140	   100-‐140	  
5-‐7	   130-‐150	   130-‐150	   130-‐150	   130-‐150	  

Atenção	  a	  saúde	  do	  recém	  nascido	  -‐	  MS,	  volume	  2	  ,	  2011,	  pp54	  
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Tabela:	  Recomendações	  diárias	  de	  líquidos	  segundo	  peso	  nascimento:	  
Peso	  (g)	   DIAS	  

1	   2	   3	   4	   5-‐7	  
<600g	   110-‐120	   140-‐180	   170-‐240	   170-‐240	   140-‐180	  
<1000g	   90-‐110	   110-‐130	   130-‐160	   130-‐170	   140-‐160	  

1000-‐1500g	   70-‐90	   90-‐110	   110-‐130	   120-‐140	   130-‐150	  
>1500g	   60-‐80	   80-‐100	   100-‐120	   100-‐130	   120-‐130	  
termino	   60	   70-‐80	   90-‐100	   100-‐120	   120-‐130	  

Guia	  de	  manejo	  de	  líquidos	  e	  electrolitos	  –	  Fundação	  Hospitalar	  de	  san	  Jose	  –	  ES	  –	  tab	  4;	  
	  
Tabela:	  Taxas	  hídricas	  iniciais	  e	  tipo	  de	  líquido:	  
Taxa	   Pêso	  (g)	  

<	  750	   750-‐1000	   1000-‐1500	   1500-‐2500	   >2500	  
1º.	  dia	   90-‐120	  

SG	  5%	  
90-‐120	  
SG	  5%	  

80-‐100	  
SG	  10%	  

70-‐90	  
SG	  10%	  

60-‐70	  
SG	  10%	  

2º.	  dia	   100-‐150	  
SG	  5%	  

100-‐130	  
SG	  5%	  

100-‐120	  
SG	  10%	  

90-‐110	  
SG	  10%	  

80-‐90	  
SG	  10%	  

3º.	  dia	   120-‐160	  
SG	  5%	  

120-‐150	  
SG	  5%	  

120-‐140	  
SG	  10%	  

100-‐140	  
SG	  10%	  

100-‐110	  
SG	  10%	  

Adaptada	  da	  Rotina	  Neonatal	  John	  Hopkins	  Divisio	  of	  Neonatology	  –	  Apud	  RN	  de	  alto	  risco	  ,	  pp	  96	  –	  PRO	  RN	  Ciclo	  9	  –	  modulo	  2	  –	  
pp	  44	  –	  Tabela	  2.	  
	  
Tabela:	  recomendação	  MCD	  (	  atual	  ):	  	  
Peso	  nascer	   1-‐5	  dias	   Até	  10-‐15	  dias	   Perda	  de	  peso	  esperada	  

<1000g	   80*-‐130**	   130-‐160	  ml/kg/d	   15-‐20%	  
>1000g	   70*-‐120**	   120-‐150	  ml/kg/d	   10-‐15%	  

(*)	  primeiro	  dia	  de	  vida	  /	  (**)	  –	  quinto	  dia	  de	  vida	  
	  
Após	  15	  dias	  de	  vida	  (	  MCD)	  :	  
Ganho	  de	  peso	   15-‐20	  g/dia	  
Oferta	  parenteral	   140-‐160	  ml/kg/dia	  
Oferta	  enteral	   150-‐200	  ml/kg/dia	  

	  
Se	  incubadora	  sem	  umidificação	  (MCD)	  :	  
Peso/tempo	   0-‐2	  dias	   3-‐14	  dias	   15	  dias	  em	  diante	  

0,750	  –	  1,000	   105	   140	   140	  
1,001-‐1,250	   100	   130	   140	  
1,251-‐1,500	   90	   120	   130	  
1,501-‐1,750	   80	   110	   130	  
1,751-‐2,000	   80	   110	   130	  

	  
Perda	  de	  peso	  esperada	  :	  10%	  RNT	  e	  15%	  RNPT	  
	  

 
METAS DO MANEJO HIDRICO EM NEONATOS: 

• Permitir uma perda gradual de peso na primeira semana de vida , de uns 5-6% 
nas 48 hs e de 12-15% na primeira semana de vida ; 

• Manter a diurese horaria acima de 1 ml/kg/hora 
• Prever perdas insensiveis elevadas , conforme idade gestacional; 
• Se as perdas insensiveis emais a diurese são maiores que os liquidos 

administrados, a perda de peso pode ser maior que a desejada ( ficar atendo 
nos RN de MBP); 

• Não infundir sódio até que aja redistribuição do extracelular, pois pode ocorrer 
hipernatremia, devido a perda essencialmente de água livre pela pele. 

• Os requerimentos de glicose são variáveis. 
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• Reconhecer deficit de volume intracelular é dificil ( apenas 1/3 dos neonatos 
doentes apresentam sintomas clinicos de desidratação ); 

• A administração excessiva precoce de liquidos e eletrolitos, está relacionada 
com Displasia BP; 
Em primeiro lugar, a quantidade de liquido iniciada é igual a produção 
de urina mais as perdas insensiveis, sendo estas as principais 
determinantes do balanço hidrico , em RN muito prematuros. 
 
Lembrar:  
A ausência de perda de peso ou ganho de peso nas primeiras 48 hs de vida 
indica excesso de líquido. 
O manuseio dos RNPT é complexo e multifatorial , na dependencia de: 
 - idade gestacional 

- Peso 
- ambiente 
- patologias concomitantes 
- Imaturidade de órgãos e sistemas 

 
 
DISTÚRBIOS DO SÓDIO: 
 

• Homeostase de sódio : 
• Causas gerais : 

• Oferta hidrica aumentada 
• Oferta de sodio menor 
• Redistribuição osmotica de de água ( hiperglicemia) 
• Excreção renal de água diminuida 

• Imaturidade renal ( menor TFG) 
• IRA oligúrica 
• IRC 
• ICC 
• SIADH 
• Drogas ( indometacina, corticoides) 

• Perda renal de sodio 
• Imaturidade tubular renal 
• Uropatias obstrutivas 
• Alcalose metabolica 
• Variante de Barter antenatal 
• IRA poliurica 
• Recuperação de IRA oligurica 
• Diuretico de alça/ tiazidico/ espironolactona 
• Drogas vasoativas( PG, dopamina, tolazolina ) 
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• O sódio está envolvido na manutenção de volume extracelular (VEC); , mineralização 
óssea e síntese proteica; normalmente inicia-se o sódio quando a perda de peso for de 
aproximadamente 6% do peso de nascimento, por volta do terceiro dia, se o nivel de 
sodio estiver menor que 135 mMol/L. 

• RN Termo : balanço de sódio positivo e menor excreção renal nas primeiras 48 hs. 
• RN Pré termo :  excreção aumentada de sódio ( FENa de 4-5%), criando risco para 

balanço negativo de sódio; a FENa fica aumentada até a terceira semana de vida e 
atinge os valores de RN a termo , entre 4-6ª. Semana pós natal. Normalmente deverá 
ser mantida entre 1-2%. 

 
• Hiponatremia : sódio sérico < 130 mEq/L 

 
     CLASSIFICAÇÃO: 

 
• Imediata ( Pós nascimento) : dilucional ( por aumento da oferta hídrica ): 

Restrição de 20ml/kg – furosemida : 1-2 mg/kg se Na serico < 120 mEq/L. 
 

• Precoce ( hiponatremia da primeira semana): 
        Excesso de oferta hídrica  ou alteração da função renal ( IRA intrínseca oligúrica  ou 
funcional ); relacionada a ganho de peso ou falta de perda de peso ( < 5-10% do peso no final 
da primeira semana ); 

Tratamento : restrição hídrica com correção do excesso  de volume quando for 
assintomática, ou Na+ plasmático  entre 120-130 mEq/L; 
Excreção de Na+  alterada : asfixia, hiperbilirrubinemia, IRA renal tipo poliúrica, IRA 
pós renal , SSIADH ( frequente em Rn termo ou prematuros graves) . 
Tratamento:  correção de Na+ na forma de reposição  com aumento da oferta VO ou IV ; 
se Na+ < 120 mEq/L fazer correção EV, elevando-o para 125-130 mEq/L, segundo a 
formula : 
                        mEq de Na+= 0,6 * peso(kg)*(130 –Na+ encontrado) 

 
               NaCl 3% = NaCl 20% - 15 ml + AD 85 ml ( 0,51 mEq/ml ) 
O sódio a corrigir se administra : metade nas primeiras 8 hs e a outra metade para as 16 
hs restantes. 
Em caso de sobrecarga hídrica ( hiponatremia dilucional) : restringe-se 20 ml/kg/dia os 
líquidos de manutenção ( caso Na < 120 mEq/L , adicionar furosemida 1-2 mg/kg) 

 
                Hiponatremia sintomática: 
        NaCl 3% : 1 ml/kg/hora até nível do Na+ ficar em 125 mEq/L – o aumento 
de Na+ não deve ser maior que 0,5-1 mEq/kg/hora ( risco de mielinólise pontina ) ou 
NaCl 3% - 10-12 ml/kg EV em 1 h. 

 



	  

	  

37	  

Formulas correção rápida de sodio ( PRO RN ): 
• Na+ < 120 mEq/L: corrige para 125 mEq/L com NaCl 3% ( máximo 5 

ml/kg/hora a 0,51 mEq/L); 
• Na+ >120 e <130 mEq/L: corrige para 130 mEq/L com NaCl 20% ( 1 ml = 3,4 

mEq ) : administrar Na+  em 24 hs 
 

SSIADH:  Osmolaridade plasmática diminuída, osmolaridade urinária aumentada, 
hiponatremia, VEC normal, função renal normal, FENa aumentada. 
 

• Tardia: ou da prematuridade ( acontece entre segunda e quarta semana de vida): 
• Baixa oferta de Na+ 
• Perda de Na+ relacionada com imaturidade tubular renal; 
• Aumento da retenção ou acumulo de Na+ corporal, 
• Ação do ADH no túbulo distal, com aumento da reabsorção da água 
• Uso de diuréticos de alça tiazídicos; 
• Osmolaridade urinaria diminuída, aumento da concentração plasmática e 

excreção urinária do ADH e de aldosterona; 
• Incidência nos RNMBP de 23% 

 
• Hipernatremia: Na+ plasmático> 150 mEq/L:  

• Risco de hiperosmolalidade plasmática levando a HPIV nos RNPT. 
• Nos RNMBP atentar para desidratação hipernatrêmica ( Na+ > 150 mEq/L 

com perda de peso > 2% em relação ao dia anterior ); a causa maior é a não 
adequação das perdas insensíveis ( no RNMBP perdas do pulmão e pela 
ficam entre 2-6 ml/kg/hora ); 

• Tratamento:  
• Correção da causa básica – correção lenta de forma 

que o Na+ não baixe além de 0,5-1,0 MeQ\kg\hora : primeiro 
ajusta-se  volume e após o Na+. 

• Restrição aporte de Na+ 
• Evitar perdas insensíveis elevadas 
• Se hipernatremia por aporte excessivo : restrição liquida +diuréticos. 
• Usar água livre ( SG 5% ou ABD) – correção lenta ( não diminuir 

sodio < 0,5 mEq/kg/h) Utilizar 4 ml/kg de SG 5% ou ABD para cada 
mEq/L que se queira diminuir;  
Ou  Deficit água = peso x 0,6 x ( Na encontrado-140) 

                                                       140 
• Se choque pode utilizar SF 0,9% 
• Manter requerimento básico de sódio. 
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Tabela	  :	  Causas	  dos	  diferentes	  tipos	  de	  distúrbios	  do	  sódio:	  
VOLUME	  EXTRACELULAR	  

	   DIMINUÍDO	   NORMAL	   AUMENTADO	  
Na	  <	  130	  mEq/L	   Diuréticos,	  diurese	  

osmótica,,	  hiperplasia	  
congênita	  de	  supra	  renal,	  
tubulopatias	  perdedoras	  de	  
sal,	  perdas	  GI,	  pêrdas	  para	  
terceiro	  espaçio	  

Prematuros	  MBP	  com	  FENa	  
aumentada;	  excesso	  de	  oferta	  
de	  agua	  livre,	  SSIADH,	  drogas	  (	  
indometacina	  e	  opiáceos	  )	  

Sepse	  associada	  a	  baixo	  débito	  
cardíaco;	  ICC;	  drogas	  
(PANCURÔNIO,	  INDOMETACINA)	  
,	  IRA,	  aporte	  excessivo	  de	  água	  
livre.	  

Na>150	  mEq/L	   Inadequada	  oferta	  de	  leite	  
materno;	  
Diarreia,	  calor	  radiante,	  
sudorese,	  displasia	  renal,	  
diurese	  osmotica.	  

	  

Diminuição	  da	  produção	  de	  
ADH	  (	  diabetes	  insipidus,	  
trauma	  craniano,	  
craniofaringiona,	  meneingite	  
ou	  encefalite	  ).	  
Diminuição	  ou	  ausência	  de	  
resposta	  renal	  	  (	  diabetes	  
insipidus,	  imaturidade	  
extrema,	  medicações	  como	  
anfotericina,	  hidantoina	  e	  
aminoglicosideos).	  

Formula	  inapropriada	  
Adminhistração	  de	  NaHCO3;	  
Administração	  excessiva	  de	  
NaCl;	  
Hiperaldosteronismo	  primário.	  

Bell	  EF,	  Oh	  Fluid	  and	  electrolyte	  management.	  In	  Avery	  GB,	  Fletcher	  MA,	  Macdonald	  MG	  editors,	  Neonatology.	  
	  

A hiponatremia sugere excesso de líquido. Já a hipernatremia indica a restrição de 
líquido. 
	  
	  
	  
	  

DISTÚRBIOS DO POTÁSSIO: 
• Homeostase do potássio : o K+ é o principal cátion do espaço intracelular;um 

aumento de 0,1 no pH sérico, resulta em 0,6 mEq por Litro do potássio sérico. Os 
valores normais séricos, com pH sérico normal, varia de 3,5 a 5,5 mEq por Litro. 
 

Hipopotassemia : 
Concentração K+ plasmático menor que 3,5 mEq/L ( MCD: < 3,7 mEq/L) ( limites 
críticos < 2,5 mEq/L); no ECG : prolongamento do intervalo QT, aplainamento da 
onda T, presença de ondas U e depressão do ST ; 

• Fatores predisponentes : 
• Aumento da captação celular de K+:  

• Baixa oferta 
• Alcalose metabólica 
• Hipotermia 
• Excesso de insulina 

• Excreção de K+ aumentada: 
• Perdas aumentadas por sonda ou vômitos, diarreias, 

ileostomia 
• Sindrome de Bartter antenatal 
• Diuréticos ( osmóticos ou de alça ); 
• Antibióticos ( anfotericina, gentamicina ) 
• Corticoides 



	  

	  

39	  

• Distúrbios metabólicos : hiperglicemia, 
hipercalcemia, hipomagnesemia 

• Uropatia , estenose de artéria renal ( > aldosterona) 
 

• Sintomatologia: 
Arritmias,bradicardias,  íleo, vômitos, distensão abdominal, defeitos de 
concentração renal. As alterações incluem aumento da exscitabilidade 
neuromuscular e card 

  
• Tratamento: 

• Reduzir as perdas GI e renais; 
• Monitorização em UTINeo 
• Medir K+ sérico de 6-8 hs 
• Observar distúrbios metabólicos:  alcalose respiratória ou metabólica : o 

aumento do pH em 0,1 diminui o potássio de 0,3 a 1,3 mEq/L ( cuidado 
com a correção da acidose , pois pode agravar a hipopotassemia );. 

• Solução de KCl 19,1% : 
•  administrado VO ou EV de acordo com as alterações da concentração 

plasmática e do ECG; concentração de 20-40 mEq/L e dose de 0,3-0,5 
mEq/kg/hora ( correr EV em 3-5 horas );  

• dose máxima de 1 mEq/kg/hora. 
• Em veias periféricas :   
• concentração de 1 mEq/ 2ml e nas centrais de 1 mEq/ml ( em SF 0,9% ); 
• Via oral o KCl 19,1% pode ser oferecido no leite na dose de 2,5-3 

mEq/kg/dia; 
• KCl 6% : pode ser usado via oral na reposição do K+, quandop a 

hipopotassemia for leve ou na sua prevenção em RN com uso crônico de 
diuretico e digital. Dose : 3 mEq/kg/dia ( 200 mg/kg/dia |) de 6/6 hs. 

 
 
 
 
 

• Esquema: 
• Se K+< 2,5 mEq\l ou não há sintomas :  repor KCl EV, na dose de 0,3 a 

0,5 mEq\kg\h de potássio, em 4-6 horas, sem ultrspassar a concentrção 
maxima de 8 mEq\ 100 ml ( usar SG 5%). 

• K+ entre 2,5-3,5 mEq\L => aumentar K+ para 3-5 mEq\L VO usando 
KCl xpe 6%  ( 1 ml = 0,8 mEq ) ou KCl EV e aumentando ingesta de K+ 

• Em casos refratários, considerar hipomagnesemia. 
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Hiperpotassemia :  
        Concentração de K + maior que  5,5 - 6,5 mEq/L ( RNPT extremo : 7 mEq/L -> 
50% dos RNPT MBP apresentam k+> 6 mEq\L nas primeiras 48 hs de vida ); 

 
• Fatores predisponentes: incidencia de 32-50% nos RNPT MBP 

• Aumento da liberação de K+: secundário a destruição tecidual; trauma, céfalo-
hematoma, hipotermia, sangramento, hemólise, asfixia , isquemia e HPIV , 
iatrogenia , uso de digoxina, propanolol, fenilefrina e indometacina. 

• Diminuição clearence de K+ devido IRA, oligúria, hiponatremia e hiperplasia 
congênita de suprarrenal; 

• Misto : transfusão, desidratação em RNMBP, excesso de oferta, 
exsanguineotransfusão. 

 
• Diagnóstico: 
• Assintomático ou apresentando bradicardia, taquiarritmia, instabilidade CV ou 

colapso; 
• ECG: 
• Alterações da onda T( alterações da repolarização); 
• Achatamento da onda P e aumento do intervalo PR, complexo QRS alargado; 

depressão segmento ST ( alteração de condutibilidade ); 
• Taquicardia ventricular ou supraventricular, bradicardia ou fibrilação; 
 

• Tratamento: 
• Leve :  sem alterações do ECG : 

• suspender oferta de K+ 
• avaliar nivel de K cada 6-8 hs 
• Kayexalate : 1 g elimina 1 mEq de potássio – dose habitual 1g/kg via retal 

cada 2-6hs ( a via oral está contraindicada em RN de baixo peso ); 
• Moderada ou grave com alterações do ECG:  

• Interromper infusão potássio 
• Medir potássio cada 6-8 hs 
• Estabilização da condutibilidade dos tecidos : 

• Gluconato de Calcio 10% - 1 a 2 ml/kg ( 0,5 a 1 mEq/kg)  EV em 30-
60 minutos ( pode-se repetir infusão em 5-10 minutos : reduz a 
excitabilidade do miocárdio); ou cloreto de cálcio  ( 0,25 a 0,50 
mEq/kg em 5-10 min ); 

• Diluição e aumento da captação intracelular de K+: 
• Bicarbonato de sódio – 1 a 3 mEq/kg em 10 minutos ( evitar em 

RNMBP );para cada 0,1 unidade de aumento do pH, o nível sérico 
de K+ diminui  de 0,3-1,3 mEq/L; 
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• Evitar em RNPT < 34 sem e menores de 3 dias; 
• Alcalinização respiratória em RN tratados com IMV \ VM ( lembrar 

que hipocapnia  leva  risco de diminuição de perfusão cerebral); 
• Insulina simples: EV 0,2 UI para cada grama de glicose + 0,5g/kg de 

glicose ( solução 5-10%) , com infusão superior a 2 horas ; 
( segundo Cloherty : Insulina 0,05 U/kg com 2 ml/kg de dextrose 
10%, seguido de infusão de SG 10% a 2-4 ml/kg/hora e IR 10 
U/100 ml, a 1 ml/kg/h); a aderência ao equipo da insulina pode 
ser evitada, com o acrescimo de albumina dentro do equipo ( 
ACRESCENTAR 1 ml de ALBUMINA 5% para cada 10 ml de 
volume com insulina – a dose de insulina seria 0,03 UI/kg/hora : 
PRO RN – Ciclo 9 , Modulo 2 pp 50). 

• Salbutamol : 3-5 mcg/kg ( 1 ml => 0,5 mg => 500 mcg)EV com 
tempo de infusão maior de 30 minutos ou inalatória; 

• Aumentar a eliminação de K+: 
• Resinas de troca : Sorcal ou Kayexalate – suspensão de 15g/60 ml – 

dose de 1g/kg ou 4 ml/kg da solução de 6/6 hs ( VO ou VR – RN 
termo) – retenção por 30 min, com tubo de silicone em enema a 1-3 
cm do esfíncter anal; apresentam risco de ECN e hipomotilidade 
intestinal. 

• Uso de diurético de alça ( furosemida ) se função renal normal, dose 
de 2-4 mg/kg/dia – de 6/6 hs ou se necessário, em infusão continua; 

• Diálise peritoneal : situações de urgência ou se medidas anteriores 
ineficazes , com hipercalemia refratária; 

 
Orientações gerais : 

• Iniciar precocemente o uso de aminoácidos 
• Não usar potássio nas primeiras 72 hs de vida 
• Evitar transfusões sanguíneas sempre que possível 
• Dosar potássio 2-3x ao dia nos RN de risco e monitorizar a diurese; 
• Evitar desidratação; 
• Manter pH normal 
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HIPOGLICEMIA NEONATAL 
 

Gerais: 
É o problema metabólico mais comum observado tanto no Centro Obstétrico, no 

Alojamento Conjunto, quanto na Unidade Neonatal. 
A glicose é o principal substrato energético para o Recém-nascido (RN), sendo 

fundamental para o metabolismo cerebral. 
Após o clampeamento do cordão umbilical,  o suprimento materno de glicose é 

interrompido de forma abrupta e a manutenção dos adequados níveis de glicose para o 
RN dependerá do consumo da reserva de glicogênio hepático e da utilização dos 
nutrientes exógenos ofertados pela amamentação. 

Havendo uma transição fisiológica normal, os níveis de glicose neonatais caem da 
1ª para a 2ª horas de vida (chegando a níveis de 30 mg/dL) sem que haja grandes 
repercussões. Estes níveis aumentam e estabilizam  entre 65 a 70 mg/dL entre 3ª a 6ª 
horas de vida. 

Ainda não se conseguiu definir com precisão que valor glicêmico possa resultar 
em dano cerebral que evolua para lesão neurológica crônica  irreversível para o RN. Por 
este motivo é importante tratar a hipoglicemia de maneira agressiva, afim de minimizar 
suas sequelas cerebrais.  
 

Definição: 
1 – RN de termo:   
< de 24 horas de vida:  limiar de 30 – 35 mg/dL aceitável apenas num primeiro momento, 
no RN que está sendo amamentado, os posteriores deverão estar ≥ a 45 mg/dL. 
   Após 24 horas de vida:  limiar a partir de 45 – 50 mg/dL. 
2 – RN com alteração de sinais ou sintomas:  
limiar de 50 mg/dL 

3 – RN assintomático e com fatores de risco para hipoglicemia:  
limiar de 36 mg/dL  (que não aumentam após amamentação, ou se houver surgimento de 
sintomas). 
4 – Qualquer RN, cujos níveis de glicose estiverem entre  < 20 – 25 mg/dL  (Glicose EV 
será necessária para manter glicose sérica > 45 mg/dL).  
 
Indicações para rastreamento : 

• RN pequenos para a idade gestacional (PIG) 
• RN prematuro (RNPT) 
• RN filho de mãe diabética (FMD) 
• RN grande para a idade gestacional (GIG) 
• Sepse 
• Anóxia perinatal 
• RN cuja mãe foi medicada com beta-adrenérgico ou hipoglicemiante oral 
• RN sintomático. 
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Sintomas: 
• Irritabilidade 
• Tremores 
• Choro estridente 
• Sucção débil 
• Recusa alimentar 
• Convulsões  
• Mioclonias 
• Letargia 
• Hipotonia 
• Reflexo de Moro exagerado 
• Cianose 
• Apnéia  
• Irregularidade respiratória 
• Taquipnéia 
• Hipotermia 
• Instabilidade térmica 
• Instabilidade vasomotora 
• Coma 

 
Causas: 
 1 – Hipoglicemia transitória: 

• Estresse perinatal 
• Sepse 
• Anóxia perinatal 
• Hipotermia 
• Policitemia 
• Choque 
• Filho de mãe diabética (FMD) 
• Administração insuficiente de glicose 
• Medicamentos maternos ( terbutalina, ritodrina, clorotiazida, clorpropamida, 

labetalol, propranolol) 
• Exsanguineotransfusão 
• Grande para a idade gestacional (GIG) 

 
  2 – Redução da reserva  de glicogênio: 

1) Restrição do crescimento intra-uterino (RCIU) 
2) Pequeno para a idade gestacional (PIG) 
3) Prematuro 
4) Pós-termo 
5) Ingestão calórica inadequada  
6) Dificuldades na amamentação 
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3 – Hipoglicemia persistente: 
• Síndrome de Beckwith-Wiedemann (hepatomegalia, macroglossia e 

hipoglicemia) 
• Adenoma de células das ilhotas pancreáticas 
• Hiperplasia ou displasia das células beta-pancreáticas 
• Adenomatose 
• Nesidioblastose  

 
4 – Deficiências hormonais: 

1. Deficiência do hormônio de crescimento 
2. Deficiência tireoidiana 
3. Deficiência de epinefrina 
4. Deficiência de glucagon 
5. Deficiência de cortisol 
6. Deficiência hipofisária 
7. Deficiência hipotalâmica 
8. Hipoplasia congênita do nervo óptico 
9. Falta de resposta à corticotropina 
10. Malformações de linha média do sistema nervoso central 

 
5 – Defeitos hereditários no metabolismo dos carboidratos: 

1. Glicogenose tipo I 
2. Intolerância à frutose 
3. Galactosemia 
4. Deficiência na síntese de glicogênio 
5. Deficiência de frutose 1,6 difosfatase 

 
6 – Defeitos hereditários no metabolismo dos aminoácidos: 

6. Doença da urina do xarope de bordo 
7. Acidemia propiônica 
8. Acidemia metilmalônica 
9. Tirosinemia 
10. Deficiência de 3-hidroxi 3-metilglutaril-CoA-liase 
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Fluxograma para rastreio de hipoglicemia e tratamento inicial utilizado no serviço de 
neonatologia do Hospital Universitário - UFSC: 
 

TRIAGEM E CONDUTA PARA HIPOGLICEMIA  
RN ASSINTOMÁTICO 

 
RISCO PARA HIPOGLICEMIA 

(FMD, GIG, PIG, PMT) 
 

 

HGT com 2, 6 e 12 horas de vida. 

Após manter de 8/8 horas se necessário. 

 

 

 

 

< 25 mg/dl                              Entre 25 e 45 mg/dl               ≥ 45 mg/dl 
 
 

Complementação alimentar:  
Nas 1ªs 24 horas de vida àNidex 5% 

Após 24 horas de vida à  Fórmula láctea 

 

 

 

 

< 45 mg/dl                       ≥ 45 mg/dl 
 
 
 

Tratar EV                                                                             Manter triagem até: 
FMD e GIG por 12 horas 

PMT e PIG por 36 horas 

(se alimentação estiver efetiva) 
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 Exames (deverão ser coletados durante a crise hipoglicêmica): 
 

1 – Sangue: 
• Glicemia 
• Gasometria arterial ou venosa 
• Eletrólitos (sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro) 
• Cetonemia 
• Lactato 
• Amônia 
• Ácido úrico 
• Transaminases 
• Insulina 
• Cortisol 
• GH (Hormônio de crescimento) 
• ACTH (Hormônio adrenocorticotrófico) 
• Perfil de acilcarnitinas 
• Cromatografia de ácidos orgânicos 
• Cromatografia de aminoácidos 

 
2 – Urina: 

• Cetonúria 
• Substâncias redutoras 
• Ácidos orgânicos 

 
 
Tratamento: 
1 – Hipoglicemia sintomática ou níveis inferiores à 25 mg/dL ou inferiores à 45 mg/dL 
que não responderam à oferta de complementação VO (conforme fluxograma acima 
descrito): 
 

• Inicial: Glicose 10% em bolus  EV na dose de 200 mg/Kg/dose   (2 ml/Kg/dose). 
Esta dose poderá ser repetida conforme persistência de hipoglicemia. 
 

• Manutenção: Infusão de glicose EV contínua na velocidade de 6 a 8 mg/Kg/min. 
Este valor poderá ser aumentado progressivamente até 12 a 15 mg/Kg/min 
conforme valores dos hemoglicotestes (HGT)  que deverão ser realizados  de 30 a 
60 minutos após cada aumento da velocidade de infusão da glicose contínua 
(VIG). 

 
• Com valores de VIG próximos de 12 , considerar a avaliação de um 

endocrinologista pediátrico. 
 

• Lembrar que concentrações superiores a 12,5% necessitarão de acesso venoso 
profundo. 
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2 – Drogas adjuvantes: 
 

7) Corticosteroides (Aumentam a resistência à ação da insulina, reduzem a 
secreção insulínica, ativam a gliconeogênese) – Hidrocortisona 5 mg/Kg/dia 
(EV ou VO, divididos em 2 vezes ao dia) 

 
8) Diazóxido (Inibe a secreção de insulina pela célula beta pancreática) – 5 a 8 

mg/Kg/dia (2 a 3 vezes ao dia, VO) 
 

9) Octreotide (Inibe a secreção de insulina pela célula beta pancreática) – 5 a 20 
mcg/Kg/dia  (3 a 4 x/dia, SC ou EV) 

 
10) Glucagon (hormônio contrarregulador da insulina) – 0,025 a 0,2 mg/Kg/dose,  

IM, SC ou EV 
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DISTURBIO DO CÁLCIO E DO MAGNÉSIO 
 
PRINCÍPIOS DO METABOLISMO DO CÁLCIO 
Existem 3 frações definíveis de cálcio no soro: 

è Ca  ionizado(50%). É a única forma biologicamente disponível de cálcio. 
è Ca ligado à abulmina (40%); 
è Complexos com ânions séricos (10%) fosfato/citrato/sulfato. 

Homeostase do cálcio. É importante na: 
 - coagulação; 
-excitabilidade neuromuscular; 
- integridade e função da membrana celular; 
- atividade celular enzimática secretora. 

 Fluxo de Ca mãe – feto no terceiro trimestre da gestação: hipercalcemia fetal crônica (ao 
nascimento, nível sérico umbilical está aumentado (10-11 mg/dl).   
No RNT sadio:  queda do cálcio sérico durante as primeiras 24-48 horas de vida e os 
valores normais ficam entre 7,5 e 8,5 mg/dl. 
Obs.: Após o nascimento ocorre uma queda em todos os RNs até o quinto dia de vida 
decorrente da interrupção do transporte deste íon e da baixa concentração de PTH 
(hipocalcemia fisiológica).  
 
HIPOCALCEMIA. 
      DEFINIÇÃO:  
RN termo Ca sérico total , 7,8 – 8 mg/dl (1,8 – mmol/l) 
  Ca ionizado , 4 mg/dl (1 mmol/l) 
RN Prétermo Ca sérico total < 7 mg/dl  (1,75 mmol/l) 
 
     ETIOLOGIA: 
- Hipocalcemia precoce (primeiros três dias de vida): 

- prematuridade: < cálcio > PTH ação diminuída do néfron por maior natriurese + 
>  calcitonina; 
- filho de mãe diabética: hipomagnesemia materna e fetal + < atividade do PTH 
(ele é ativo,  mas os órgãos receptores não); 
- asfixia perinatal grave; 
- RN filho de epiléptica. 

- Hipocalcemia tardia (no final da primeira semana de vida): 
 - Hipoparatireoidismo (hipocalcemia, hiperfosfatemia e resistência ao PTH); 
 - deficiência de vitamina D; 

- hiperfosfatemia – RN alimentado com dieta rica em fostatos (quanto > fosfato e 
calcitonina, então > depósito de cálcio nos ossos). 

 - hipoalbuminemia; 
- distúrbios do equilíbrio ácido – básico: Acontece na hiperventilação ou infusão 
de soluções alcalinas com bicarbonato  (uso de álcalis leva a tetania pós-acidótica 
com queda do cálcio total).  

 - infusão rápida de sangue  (citrato) – queda do Cálcio iônico; 
- infusão de lipídio (aumenta os ácidos graxos livres, formando complexos 
insolúveis de cálcio); 
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- infusão rápida de abulmina  (queda de Ca i); 
- furosemida (leva a alcalose e queda de Ca); 
- choque; 
- sepse; 
- hipotireoidismo; 
- fototerapia (queda da secreção de melatonina e aumento da captação óssea de 
cálcio). 

 
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: 

 Fisiopatologia: queda de Ca leva ao aumento da permeabilidade celular ao sódio, 
que leva a aumento da excitabilidade da membrana celular. 
Sintomas:  

- apnéia; 
 - convulsão; 
 -tremores; 
 - tônus extensor aumentado; 
 - clônus; 
 - hiperreflexia; 
 - laringoespasmo (estridor). 
 Obs.: Geralmente a hipocalcemia precoce é assintomática ou leve no RNPT. 
 
TRATAMENTO: 
RN sadio e assintomático – não tratar 
 Ca < 6,5 – infusão contínua 
 RN sintomático (geralmente nível sérico  encontra-se < 5 mg/dl): 

- Gluconato de cálcio a 10%  - 1 a 2 ml/Kg, diluído ao meio em água destilada, 
EV, na velocidade de 1 ml/min. Sem melhora, repetir em 10 minutos ( até 3 a 4 
vezes nas 24 horas). 
- manutenção: 2 ml/Kg/dia na perfusão venosa, perfazendo o total de 4 ml/Kg/dia. 
Manter o cálcio sérico total entre 8 -10 mg% e o Ca ionizado entre 3 – 4 mg%.  

Observações: 
1) O “push” só se justifica com clínica evidente, principalmente convulsão, caso 

contrário, fazer 4 ml/Kg/dia na perfusão venosa (ou via oral divididos em 3 a 4 tomadas) 
e controlar a calcemia 6 a 12  horas depois. 
              2) Monitorar FC e o local da infusão: Interromper a administração quando a FC 
cair abaixo de  110 a 120 bpm e/ou quando a clínica de hipocalcemia desaparecer. 
             3) Na hipocalcemia sintomática não responsiva à terapia com cálcio, investigar 
hipomagnesemia, hipofosfatemia, queda das proteínas totais e calciúria.  

 
RISCOS DO TRATAMENTO: 

- administração rápida: bradicardia e arritmia; ter sempre à mão Bicarbonato de 
sódio (antídoto) e lavar o cateter antes da infusão de bicarbonato; 
-A infusão pelo cateter umbilical venoso pode causar necrose hepática se cateter 
mal posicionado e pelo arterial pode causar espasmos (certificar que a ponta não 
esteja intracardíaca); 
- solução com cálcio é incompatível com solução de bicarbonato (precipitação); 
- extravasamento no subcutâneo: necrose grave e calcificações subcutâneas (usar 
injeção de hialuronidase). 
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HIPERCALCEMIA: 
DEFINIÇÃO 

 cálcio total > 11 mg/dl 
Ca ionizado > 5 mg/dl 
 

ETIOLOGIA: 
 Reabsorção óssea elevada: 

- Hiperparatireoidismo congênito associado ao materno-transitório; 
- Hiperparatireoidismo  primário neonatal  grave  (paratireóides refratárias ao 
cálcio). Cálcio sérico entre 15 e 30;   
- Hiperparatireoidismo secundário à acidose tubular renal; 
- Hipertireoidismo; 
- Hipervitaminose A; 
- Depleção de fosfato (aumento do Ca em RN alimentado com dieta pobre em 

fosfato). 
 Aumento da reabsorção intestinal de cálcio: 

- Hipervitaminose D (ingestão pela mãe na gestação ou o uso de fortificantes de 
LH). 
Redução da depuração renal de cálcio: 
  - diuréticos tiazídicos (hipocalciúricos); 

 - hipercalcemia hipocalciúrica familiar (autosômico dominante, benigno); 
Hipercalcemia infantil idiopática (relação com Síndrome de  Williams – fáscies de elfo + 
cardiopatia). 
Necrose de gordura subcutânea. 
Insuficiência renal aguda. 
 Insuficiência supra-renal aguda. 
 
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: 
 - hipotonia; 
 -encefalopatia (letargia irritabilidade/convulsões); 
 -hipertensão; 
 -dispnéia; 
 -recusa alimentar; 
 -vômitos; 
 -constipação; 
 -poliúria; 
 -calcificações extra-esqueléticas (nefrocalcinose); 
 -crescimento linear deficiente. 
EXAMES LABORATORIAIS : 
  - Ca no soro e urina; 
 - razão Ca : creatinina na urina; 
 - fosfatase alcalina; 
 - nível sérico de PTH; 

- Rx de mão e punhos – hiperparatireoidismo (desmineralização, reabsorção 
periosteal); 
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TRATAMENTO : Paciente sintomático ou Ca > 14 
- expansão com SF 0,9% (10 a  20 ml/Kg)  + furosemida 2mg/Kg  EV  (induz 
calciúria) – Pode repetir a cada 4 a 6 horas, monitorizando balanço hídrico e 
eletrolítico;  
- Glicocorticóide :  Prednisona 2 mg/Kg/dia (inibe a reabsorção de cálcio nos 
ossos, intestinos e rins, principalmente na adiponecrose e hipervitaminose A e D); 

  - Fosfato inorgânico para pacientes hipofosfatêmicos; 
 - Diminuir ingesta de cálcio e vitamina D. 
 
 
 
DISTÚRBIOS DO MAGNÉSIO  
O magnésio desempenha papel importante: 
- na excitabilidade cardíaca; 
- na contratilidade muscular; 
- na irritabilidade neuronal; 
- no controle do tônus vasomotor e canais de cálcio; 
- na regulação da adenilato-cidase e proteção da injúria oxidativa. 
 
 
HIPOMAGNESEMIA 
DEFINIÇÃO:  

Mg sérico < 1,6mg/dl (0,66 mml/l) 
Mg iônico < 0,97 mg/dl 

(o Mg iônico é dependente de outros fatores como pH sanguíneo, albumina sérica, 
concentração sérica de fosfato, cálcio e bicarbonato). 
 
ETIOLOGIA: 
-  filho de mãe diabética insulino-dependente (aumento de excreção renal de Mg); 
- coexistência com a hipocalcemia resistente; 
- hiperfosfatemia neonatal; 
- ex sanguíneo transfusão (o citrato forma quelato com o magnésio); 
- uso de aminoglicosídeos; 
- hipoparatrireoidismo neonatal; 
- síndrome de má-absorção; 
-  RN de baixo peso, especialmente se a mãe teve pré-eclâmpsia (mães que usaram 
Mg,podem dar à luz RN com hipermagnesemia + hipercalcemia sec a troca hiperiônica 
deCa por Mg no osso). 
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: 
Os sinais clínicos estarão mais presentes  quando o Mg sérico estiver abaixo de 1,2 mg/dl 
e são semelhantes à hipocalcemia, mas não responsiva ao cálcio, as convulsões são 
tônicas, focais ou mesmo generalizadas. 
 
TRATAMENTO: 
- sulfato de Mg 50%: de 0,125 a 025 ml/kg/dose  IM ou EV – a dose pode ser repetida 12 
a 24 horas se persistir a clínica ou se a dosagem deMg ainda estiver baixa. 
Obs.:  evitar hipermagnesemia, pois há risco de bloqueio neuromuscular (hipotonia). 
Antídoto: Gluconato de cálcio 10%  



	  

	  

52	  

Nota -  Sulfato de Mg 50% = 4 mEq/ml 
Sulfato de Mg 12,5% = 1 mEq/ml  (0,8 ml/Kg/dose). 

 
 
HIPERMAGNESEMIA 
DEFINIÇÃO: 

 Mg sérico > 2,5 – 3 mg/dl 
 
ETIOLOGIA: 
- Administração de Sulfato de magnésio à mãe para tratamento de pré-eclâmpsia; 
- Administração neonatal de Mg: NPP, antiácidos e enemas. 
 
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: 
- hipotensão; 
- retenção urinária; 
- depressão SNC; 
- hiporreflexia e letargia (devido ao bloqueio da produção de acetilcolina nos membros). 
- aumento no tempo de condução A-V e ventricular 
- depressão respiratória; 
- anomalias ósseas (Rx) relacionadas à duração do uso de Sulfato de  Mg na mãe; 
- diminuição do trânsito intestinal; 
- retenção de resíduos gástricos com distensão abdominal; 
- atraso na liberação de mecônio (síndrome do tampão meconial); 
- perfuração intestinal; 
- arritimias. 
 
TRATAMENTO: 
- hidratação adequada; 
- Gluconato de cálcio 10%: 1ml/EV (dosar cálcio sérico antes) – o cálcio é um 
antagonista direto do magnésio; 
- furosemida: 1 a 2 mg EV – acelera a excreção de magnésio; 
-  Em casos grave – exsanguíneo transfusão com sangue contendo citrato, que forma 
complexo com o magnésio, acelerando a sua remoção; 
- casos refratários – diálise peritonial 
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DISTÚRBIOS DO METABOLISMO ÁCIDO-BÁSICO 
 

MEDIDAS CLÍNICAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO 
1 – PH: Valor normal 7,35 a 7,45 (ideal 7,4). Isoladamente apenas quantifica o 
fenômeno, não o qualificando. 
2 – Pa Co²: Valor normal 35 a 45 mmHg (ideal 40mmHg). No RN  < 1.500g, sob 
ventilação mecânica, deve-se tolerar até 55 (hipercapinia permissiva neonatal).  Obs: Não 
esquecer que a Pa CO² espelha a ventilação pulmonar. Um aumento da Pa CO² indica 
hipoventilação e acidose resp.; uma queda da Pa CO² indica hiperventilação e alcalose 
respiratória. 
3 – Bicarbonato standard e real: Valor normal 24mEq/l (22 a 26) nos RNs  < 1500 g, 
devido ao menor limiar renal de bicarbonato. Considerar anormal abaixo de 14 mEq/l. 
 Real: representa a determinação do bicarbonato plasmático  quaisquer que sejam 
os valores de  Pa CO² do indivíduo. 
 Standard: representação da determinação do bicarbonato plasmático após o 
sangue ter sido equilibrado a uma Pa CO² de 40 mmHg ( em indivíduos normais seus 
valores são iguais). 
4 – Excesso de Base (BE): expressa o que teria de  acrescentar (BE negativo) ou subtrair 
(BE positivo) de bases para que o organismo mantenha o seu pH, corrigindo a 
anormalidade. Tem valor 0 (zero) em um pH = 7,4. Valor normal: 24 mEq/l (22 a 26) nos 
RNs < 1.500g, devido ao menor limiar renal de bicarbonato. Considerar anormal abaixo 
de 14 mEq/l. 
5 – Pa O²: a pressão  parcial de oxigênio do RN deve-se manter entre 50-70 mmHg. A 
única informação que a Pa O² nos fornece é a indicação da existência ou não de 
hipoxemia arterial (o que não deve levar à avaliação das condições ventilatórias e 
matabólicas). 
 
CLASSIFICAÇÃO 
Há dois tipos de distúrbios do equilíbrio ácido-básico (pH normal 7,35 a 7,45): 

 ALCALOSE:  Aumentando o teor de bicarbonato sanguíneo ou diminuindo a Pa 
CO², a relação bicarbonato/H²CO³ aumenta e o pH torna-se maior que o normal.  

ACIDOSE:  a concentração de bicarbonato no sangue ou aumentando a Pa CO², a 
relação bicarbonato/H² CO3 diminui e o pH torna-se menor que o valor normal. 

 
SUBDIVISÃO: 
- Metabólica: Ganho ou perda de ácidos e bases. 
-Respiratória: diminuição ou aumento da ventilação pulmonar ás custas da 

elevação ou baixa da Pa CO². 
 

ACIDOSE METABÓLICA   
Etiologia: 
1 – Excesso de produção ou de aporte de H2 (hipoxia tissular, jejum, erro inato do 
metabolismo dos glicídios, proteínas  e lipídios). 
2 – Deficiente contratilidade do miocárdio (a hipotensão arterial e a acidose metabólica 
ocorrem em aproximadamente 40% dos RNs ventilados, particularmente nas primeiras 24 
horas de vida e estão associados em quase 50% com deficiente contratilidade miocárdica, 
sendo que 90% respondem à (dopamina). 
3 – Alteração na excreção de H2 (IRA e acidose tubular renal). 
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4 – Perda de bicarbonato   (diarréia, oclusão intestinal, peritonite, acidose tubular renal 
proximal). 
Correção (usando a fórmula): 

mEq de HCO³- = peso x BE x 0,3 
Obs.: Diluir em água destilada 1:3 a 1:5 (correr lento). 
 
ACIDOSE RESPIRATÓRIA 
Etiologia: as principais causas estão relacionadas ao pulmão, como SALAM, DMH, 
broncoespasmo, pneumotórax, edema pulmonar, derrame pleural, depressão SNC. 
Correção: 
- Tratar a causa básica. 
- NaHCO³ nos casos de acidez metabólica concomitante e com controle das condições  
ventilatórias. 
 
ALCALOSE  METABÓLICA 
Etiologia: Nos RNs, as causas mais comuns são: perda de líquido gástrico pelo vômito 
(estenose hipertrófica de piloro) , condições que expoliam o potássio (furosemida) e 
excesso de bicarbonato. 
Correção: 
- Tratar a causa básica. 
- Dar ao rim condições de excretar o excesso de bicarbonato de sódio (aporte adequado 
de cloreto, Na+ e  K+).  
 
ALCALOSE RESPIRATÓRIA: 
Etiologia: No RN, as principais causas são encefalite, meningite, febre, doenças 
pulmonares localizadas, alterações no SNC, ventilação mecânica. 
Correção: 
- Tratar a causa básica.  
- Nos casos de pH > 7,6 está indicado ventilação mecânica com o objetivo de aumentar o 
espaço morto para reter o CO². 
 
ANION GAP (diferenciação de aniontes): 

Fórmula:  (Na+  +  K+) – (HCO³-   +  Cl -) 
Na presença de acidose metabólica: 
 - Anion gap > 16 mEq/l  (altamente preditivo de acidose láctica). 
 - Anion gap < 8mEq/l (altamente preditivo de ausência de ácido láctico). 

- Entre 8 e 16 não é útil no diagnóstico diferencial de acidose metabólica no RN 
criticamente doente ( acidose +anion gap anormal, o valor da diferença é 
habitualmente > 22 mEq/l) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

55	  

OBSERVAÇÕES FINAIS IMPORTANTES 
 
 A falta ou o excesso de CO² estimula o centro respiratório. Uma Pa CO² > 
65mmHg leva à depressão do SNC – narcose pelo CO². 
 Para cada aumento de 1mEq/l no HCO³- plasmático, a PaCO2 aumenta 0,7 a 0,8 
mmHg. 
 Para cada 10mmHg de aumento na PaCo², o HCO³- diminui de 1 (caso agudo) a 
3,5 mEq/l (caso crônico). 
 Para cada 10 mmHg de diminuição na Pa CO²,  o HCO³- aumenta de 2 (caso 
agudo) a 4  
mEq/l (caso crônico). 
 O rim compensa o excesso de ácidos produzidos durante o metabolismo normal, 
promovendo a excreção de ácidos e o retorno de bicarbonato ao plasma. 
 Normalmente o pH urinário é habitualmente ácido:  5,5 a 6,5. 
 Comportamento da urina na: 
 - Acidose: 
   pH vem 4,5; 
   excreção de bicarbonato cai ou desaparece; 
   excreção de sais de amônio aumenta. 
 - Alcalose: 
   pH  vem 7,8; 
   excreção de bicarbonato aumenta; 
   excreção de sais de amônio cai; 
   excreção de sódio e potássio aumenta. 
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MANEJO DA SEPSE NEONATAL PRECOCE 
 
Definição:  Ocorre nas primeiras 48h de vida 

 
Fatores de Risco: 
- Bolsa rota maior que 18h 
- Cerclagem 
- Trabalho de parto prematuro 
- Procedimentos obstétricos invasivos nas últimas 72h 
- ITU materna em tratamento há menos de 72h 
- Febre materna nas últimas 48h 
- Corioamnionite 
- Colonização por Strepto B, sem quimioprofilaxia intra-parto, quando indicada 
Indicações: 
  - Filho anterior com doença invasiva por Strepto B 
  - ITU por Strepto B em qualquer momento da gestação 
  - Cultura vaginal ou retal positiva para Strepto B, exceto se cesareana eletiva e bolsa 
íntegra 
  - Strepto B ignorado e TPP ou BR >18h ou febre materna 
 
 
Conduta no RN assintomático com fatores de risco: 
Observação clínica por 48h. 
 
 
Conduta no RN sintomático com fatores de risco: 
- Coletar 2 amostras de hemocultura ao nascer  
- Iniciar antibióticos (Ampicilina + Gentamicina com doses e intervalos, conforme idade 
gestacional, vide NEOFAX) 
- Coletar hemograma e Proteína C Reativa ( PCR) com 12-24h de vida 
- Coletar LCR 
- Se sintomas respiratórios, solicitar Rx de tórax 
- Repetir hemograma e PCR 24h após a primeira coleta para definir manutenção dos 
antibióticos. 
Se em 48h, hemoculturas negativas, dois hemogramas e dois PCR normais e boa 
evolução clínica, autoriza suspender antibióticos. 
Se exames alterados e sintomas persistem por mais de 24h, com quadro clínico 
compatível com sepse, manter tratamento por 7 a 10 dias.  Se pneumonia, 10 dias. Se 
meningite 14-21dia. 
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MANEJO DA SEPSE NEONATAL TARDIA 
 

Definição: ocorre com mais de 48h de vida 
 
Conduta na suspeita de sepse tardia: 
- Coletar 2 amostras de hemoculturas de sítios diferentes, podendo ser uma central e uma 
periférica. 
- Coletar hemograma  
-  Coletar PCR 
  A Proteína C  Reativa aumenta com 24h de evolução da infecção, atinge um pico 
máximo em 2 a 3 dias, permanece elevada até controle da infecção e retorna ao normal 
com 5 a 10 dias de tratamento adequado. 
- Iniciar antibióticos 
- Coletar LCR 
- Coletar urocultura (para aqueles com idade > 7 dias) 
- Repetir hemograma e PCR  em 48h 
 
  Se  em 48hs de tratamento, houver 2 hemogramas e 2 PCR normais com 24hs de 
intervalo, 2 hemoculturas negativas e RN com boa evolução clínica, suspender 
antibióticos e observar por 72h. 
  Se exames alterados e RN com quadro clínico, deverá ser mantido tratamento 
antibiótico completo de acordo com a etiologia. 
 
  Repetir hemocultura de controle 48h após iniciar tratamento se: 
- Catéter venoso central é mantido após diagnóstico de infecção 
- Hemocultura positiva para S. aureus ou Candida 
- Sem melhora clínica e/ou exames alterados, com PCR alto ou aumentando 
 
Tratamento: 
  Evitar o uso empírico de cefalosporinas de terceira  e quarta geração, carbapenêmicos e 
vancomicina, sempre que possível.  
  Remoção de cateter central sempre é uma medida segura. Remoção imediata se sepse 
por S. aureus e Candida.  A medida ideal é aguardar 48h de tratamento para passar um 
novo cateter central. 
   
Tratamento específico:  
- Depende do antibiograma 
  
 Tratamento empírico: 
- Iniciar Oxacilina associada a Amicacina.  
Aguardar identificação do microorganismo e TSA para definir troca de ATB e , se 
possível, monoterapia. 
Não manter antibiótico de amplo espectro quando um agente de pequeno espectro pode 
ser utilizado. Fazer descalonamento sempre. 
Deve ser suspenso imediatamente quando descartado o diagnóstico de infecção. 
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Tempo de Tratamento: 
Staphylococcus coagulase negativo: Remover CVC e tratamento por 5 a 7 dias. Se CVC 
mantido, tratamento por 10 a 14 dias e coletar hemocultura de controle em 48h. Se 
evolução clínica desfavorável, retirar CVC. 
Staphylococcus aureus: Remover CVC e tratamento por 10 a 14 dias, se sem 
complicações. 
Bacilo  Gram negativo: Remover CVC e tratamento por 14 dias. Se meningite, tratar por 
21 dias. 
Artrite/Osteomielite: 21 dias, no mínimo. 

Pneumonia: 10 a 14 dias 
ITU: 7  a 10 dias 

Meningite: 14 dias se Gram positivo ou 21 dias se Gram negativo. 
Onfalite: 7 a 14 dias. 
 
           Sugestão de tempo de tratamento para Sepse e Meningite ( Cloherty): 
Microorganismo	   Antibiótico	   Bacteremia	   Meningite	  
GBS	   Ampicilina	  ou	  Penicilina	  

G	  
10d	   14-‐21d	  

E.	  coli	   Cefotaxima	  ou	  
Ampicilina	  e	  
Gentamicina	  

10-‐14d	   21d	  

S.	  coagulase	  neg.	   Vancomicina	   7d	   14d	  
Klebsiella,	  
Serratia	  

Cefotaxima	  ou	  
Meropenem	  e	  
Gentamicina	  

10-‐14d	   21d	  

Enterobacter,	  
Citrobacter	  

Cefotaxima	  ou	  
Meropenem	  e	  
Gentamicina	  

10-‐14d	   21d	  

Enterococcus	   Ampicilina	  ou	  
Vancomicina	  e	  
Gentamicina	  

10d	   21d	  

Listeria	   Ampicilina	  	  e	  
Gentamicina	  	  

10-‐14d	   14-‐21d	  

Pseudomonas	   Ceftazidime	  ou	  
Piperacilina/Tazobactam	  
e	  Gentamicina	  ou	  
Tobramicina	  

14d	   21d	  

S.	  aureus	   Nafcilina	   10-‐14d	   21d	  
MRSA	   Vancomicina	   10-‐14d	   21d	  
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MANEJO DA SEPSE FÚNGICA NEONATAL 
 

 
Diagnóstico: 

Hemocultura positiva coletada de sangue periférico 
Urocultura positiva coletada por PSP 
Exame a fresco da urina, coletada por PSP, com presença de hifas, associada a fatores 
de risco e quadro clínico sugestivo. 

A investigação deve incluir: 
        * Hemograma: 

- Mais frequente: plaquetopenia 
- Leucocitose e desvio 
- Leucopenia é rara 
- Pode ser normal no início do quadro 
- Repetir 1x/semana 

         * PCR: 
- Geralmente aumentado 
- Tempo para normalizar pode ser maior que 7 dias 
- Pode ser normal no início 
- Repetir a cada 48-72hs 

         * Punção Lombar: 
- Sempre!! 
- Se plaquetopenia (< 50.000), contra-indicado. Fazer PL, assim que possível. 
- Pode ter celularidade e bioquímica normal com cultura positiva 
- LCR normal não exclui comprometimento de SNC 
- Se LCR alterado, repetir 1x/semana até normalizar 

         * Urina: 
- Exame a fresco 
- Urocultura por PSP: Repetir 1x/semana, mesmo que normal, até hemocultura 
negativa. 

          * Exame Oftalmológico 
          *  US Transfontanelar: 1x/semana 

          * US rins e vias urinárias: 
- Fazer 1x/semana se candidúria 
- Alterações podem ocorrer 1 a 6 semanas após detecção da candidúria 

          * Ecocardiograma: 
- Pesquisar endocardite ou massas fúngicas intra-cardíacas, principalmente se 
fungemia persistente. 
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            * Rx Tórax: 
- Infiltrado pneumônico específico 

 * US e/ou TAC: 
- Para detectar microabscessos em tecidos profundos, principalmente se 
hemocultura persistentemente positiva. 

             * Rx de Ossos: 
- Na suspeita de osteomielite 

 
è Repetir hemocultura no dia que iniciar tratamento e após, a cada 48 horas até 

negativar. O ideal é ter duas hemoculturas negativas, para confirmar. 
 

è Quanto maior o tempo de hemocultura positiva, maior o risco de morbidades e 
mortalidade. 

 
è Se terceira hemocultura de controle ainda positiva, ou seja 6 dias de 

tratamento, indica falha de tratamento. 
 

Tratamento: 
- Cuidados Gerais 
- Estabilização respiratória e hemodinâmica 
- Remover cateter vascular imediatamente após o diagnóstico!! 
 

1. Anfotericina B (Fungison): 

- Primeira escolha 
Exceto:  - IRA 
             -  PMT com < 1000g, pelo alto risco para disfunção renal 
             -  Uso de mais 2 drogas nefrotóxicas, caso não possam ser suspensas 
Nesses casos, a primeira escolha é a Anfotericina Complexo Lipídico (Abelcet) 
- Dose: 1mg/Kg/dia EV 24/24h 
- Tempo de infusão: 4h 
- Diluição: concentração máxima de 0,1mg/ml 
Exemplo: Solução A = Anfotericina B 1 frasco (50mg) + 10ml AD 
                Solução B = Solução A 1ml + 49ml SG5% 
- Monitorizar 1x/semana:  uréia, creatinina, K, Na, Mg, hemograma, TGO, TGP 
- Febre, tremores, rasch, hipotensão, náuseas, vômitos se infusão rápida 
- Arritmias se dose excessiva 
- Evitar uso concomitante de outras drogas nefrotóxicas e diurético 
- Critérios para suspender Anfotericina B: IRA de qualquer causa e hemocultura 
persistentemente positiva. 
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2. Abelcet ( Anfotericina B complexo lipídico): 

Indicações: 
- Disfunção renal com Fungison 
- IRA de qualquer causa 
- Falha do tratamento convencional 
- RN com extremo baixo peso 
Dose:  5mg/Kg/dia EV 24/24h 
Velocidade de infusão: 2,5ml/h em 2hs 
Diluição: SG5% 
Monitorizar 1x/semana: TGO,TGP, ureia, creatinina e hemograma 
 

3. Fluconazol: 

Ataque: 25mg/Kg EV em 30 minutos 
Manutenção: 12 mg/Kg /dose EV em 30 minutos 
Intervalos conforme a idade gestacional e cronológica ( vide NEOFAX). 
Monitorizar 1x/semana: TGO, TGP, ureia, creatinina, hemograma. 
Quando iniciar  tratamento empírico, optar pelo Fluconazol, devido a menor toxicidade, 
fácil administração, pequeno volume e bom espectro de ação. 
 

4. Micafungina: 

Indicações: Falha do tratamento convencional e deterioração clínica progressiva. 
Manter Anfotericina B associada 
Dose: Iniciar com 10mg /Kg 
Não é indicada se há envolvimento ocular 
Monitorizar 1x/semana: TGO, TGP, Ca, K, ureia e creatinina 
 

5. Caspofungina: 

Indicação: Falha do tratamento convencional e deterioração clínica progressiva 
Manter Anfotericina B associada 
Dose: 1mg/Kg/dia 
Diluição: 1 frasco 50mg + 10ml AD ( = 5mg/ml) 
Tempo de infusão: 1 hora 
Monitorizar 1x/semana: TGO, TGP, ureia, creatinina, hemograma. 
 
 
 
Fluconazol Profilático: 
- Não indicado como rotina 
- Indicação: RN < 1000g com catéter central, IOT, ATB, NPP 
- Dose: 3mg/Kg EV nas primeiras 6 semanas de vida 
  72/72h 2 semanas; 48/48h 2 semanas; 24/24h 2 semana 

 

 
Tempo de Tratamento: 
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Manter por 21 dias após todas culturas negativas e evidência de resolução clínica e 
laboratorial. 
 
Meningite:  
- Manter por pelo menos 4 semanas após culturas negativas, resolução clínica e 
radiológica. 
- Solicitar parecer da Neurologia em relação ao uso de Anfotericina B intra-tecal. 
 
Endoftalmite:  
- Associar Fluconazol 
- Pode necessitar de maior tempo de tratamento ( 4 semanas) 
- Solicitar parecer da Oftalmologia 
 
Acometimento Renal (Fungus Ball) ou Endocardite: 
- Pode necessitar maior tempo de tratamento ( 4 semanas) 
- Solicitar parecer da Nefro e Cardiologia 
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CHOQUE SÉPTICO 
 

 

DEFINIÇÃO: Choque séptico é definido com a presença de sepsis e resposta 
inflamatória sistêmica severa. RN com sepsis severa são impactados pelo estado hiper-
inflamatório que leva ao choque séptico e suas consequências sistêmicas. 

DEFINIÇÕES DA CRITICAL CARE SOCIETY para choque septico em pediatria: 

-> Choque séptico frio - perfusão reduzida com enchimento capilar > 2s., diminuição de 
pulsos periféricos, extremidades frias, diminuição da diurese(<1ml/kg/hora) 

-> Choque séptico quente- perfusão reduzida, enchimento capilar rápido < 2s.,pulso 
periférico amplo, diminuição da diurese (<1ml/kg/hora) 

-> Choque refratário a fluido/resistente a dopamina- Choque persiste independente da 
administração de fluidos(60 ml/kg na primeira hora) e infusão de dopamina de 10 
ug/kg/min 

-> Choque resistente a catecolamina- Choque persiste independente do uso de 
catecolaminas - epinefrina e norepinefrina 

-> Choque reflatário - Choque persiste independente do uso de inotrópicos, 
vasopressores, vasodilatadores e homeostase metabólica( glicose e calcio) e hormonal( 
hidrocortisona) 

DIAGNÓSTICO:  

O diagnóstico de choque em RN é basicamente clínico; 

1. TAQUICARDIA 

2. DESCONFORTO RESPIRATÓRIO 

3. DIFICULDADES DE ALIMENTAÇÃO 

4. ALTERAÇÃO DE TÔNUS 

5. DIMINUIÇÃO DE PERFUSÃO 

Sintomas associados ou não com hipotensão. RN a termo não necessitam de 
hipotensão para diagnóstico de choque; hipotensão com sinais clinicos é choque 
séptico até se provar o contrario. 
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VALORES SUGERIDOS PARA DIAGNÓSTICO DE HIPOTENSÃO( PAM) EM 
RN: 

Peso nascimento <1000g. 1000-1500g. 1500-2500g >2500g 

idade gestacional 23-27 sem 28-33 sem 34-37 sem >37 sem 

1-3 dias   PAM<IG < 30  < 35  <40 

4-7 dias   <30  <33  <35  <45 

> 7 dias   <30  <35  <40  <50 

 

TRATAMENTO DO CHOQUE:  

O sucesso do tratamento do choque septico neonatal depende da adoção de práticas com 
objetivo de recuperação hemodinâmica usando ressuscitação por volume e uso de drogas 
vasoativas. 

 

Volumes de reposição na primeira hora de tratamento: 

RN a termo- até 60 ml/kg 

RNBP< 1500g - até 30 ml/kg 

PMT extremos - até 20 ml/kg 

Obs: o fluido recomendado para expansão volumetrica e SF 0,9%. Em caso de sabida 
perda sanguinea com Hb < 12g/dl, o concentrado de hemacias pode ser usado. 

As variações grandes de glicemia não são recomendadas no choque séptico, manter a 
normoglicemia é fundamental e influencia a mortalidade. 

Evitar hipotermia, anemia(Hb< 12g/dl), correção de coagulopatia e manter requerimento 
nutricionais do RN durante o tratamento do choque são medidas importantes. 

 

MANEJO FARMACOLÓGICO: 

->VASOPRESSORES: dopamina, norepinefrina, vasopressina 

->INOTRÓPICOS: epinefrina, dobutamina, milrinona. 
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1. DOPAMINA: vasopressor mais usado em neonatologia, precursor natural da 
epinefrina e norepinefrina. Dose inicial de 5-10 ug/kg/min com aumentos de 2,5 
ug/kg/min a cada 10-15 min conforme a necessidade com dose máxima de 20 ug/kg/min. 

2. NOREPINEFRINA: uso limitado em choque neonatal, indicado para tratamento do 
choque "quente", condição rara em RN. Dose 0,05 a 0,5 ug/kg/min. Relatos de melhora 
da PAM quando hipotensão associada a quadro HPPRN. 

3.VASOPRESSINA: vasoconstritor potente. Indicado no choque distributivo, uso ainda 
experimental. 

4.EPINEFRINA: doses baixas(<0,03 mg/kg/min) é inotrópico, cronotrópico potente 
associado a vasodilatação sistêmica e pulmonar. Em doses maiores possui efeito 
vasopressor potente da circulação sistêmica e pulmonar. Melhora débito cardáico, 
perfusão miocárdicam e aumenta resistência vascular mesentérica. Indicado para choque 
refratário a volume e resistente ao uso de dopamina e dobutamina. 

5. DOBUTAMINA:  aumenta contractilidade e frequência cardíaca e diminue pós-carga. 
Doses recomendadas de 2,5-10 ug/kg/min após uso de volume previo. Em prematuros 
extremos é recomendado o uso de dopamina e dobutamina inicialmente com 
ressuciatação por volume mais cautelosa. 

6.MILRINONA: possue efeito inotrópico e vasodilatador pulmonar e sistêmico. 
Indicado para choque resistente ao uso da epinefrina ao associado a HPPRN. 

 

OBJETIVOS DE TRATAMENTO:  

1. Enchimento capilar < 2s. 

2. pulsos normais sem diferença entre pulsos periféricos e centrais, 

3. extremidades aquecidas, 

4. débito urinário > 1ml/kg/hora, 

5. lactato sérico baixo, 

6. saturação venosa > 70% e pressão venosa central>8mmHg 

7. PAM adequada para IG e PN 

8. FC adequada para IG 
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NUTRIÇÃO ENTERAL DO PRÉ-TERMO 
 

O trato intestinal do RNPT é imaturo em suas funções fisiológicas: digestão, 
absorção e atividade imunológica. Consequentemente ocorre limitação da função 
digestiva, maior permeabilidade aos nutrientes parcialmente digeridos, facilidade de 
translocação bacteriana.  

O leite humano além de ter função de prover imunoglobulina A (IgA) ao intestino 
imaturo, também fornece hormônios (fator de crescimento epitelial, insulina), outros 
elementos imunitários (imunoglobulinas não-A), células vivas (linfócitos B e T, 
macrófagos) elementos nutricionais (nucleotídeos, taurina, glutamina), que aceleram a 
maturação intestinal. 

Por todos estes motivos, o leite humano é de fundamental importância na nutrição 
enteral dos RNPT, especialmente nos gravementes enfermos. 

 
Nutrição Enteral Mínima (Nutrição Trófica) 
 
A integridade estrutural e funcional do trato gastro-intestinal depende da nutrição 

enteral. Quando esta não ocorre, ocorrem atrofia da mucosa intestinal com achatamento 
das vilosidades. A nutrição enteral mínima (volumes menores ou iguais a 10 ml/kg/dia) 
concomitante com a nutrição parenteral podem ser dados logo após o nascimento para 
crianças prematuras gravementes doentes. 

Achados relacionados à nutrição trófica: 
• Estimula resposta hormonal do TGI; 
• Promove a maturação motora do TGI; 
• Menor intolerância alimentar; 
• Ganho de peso mais rápido; 
• Menos dias de nutrição parenteral; 
• Prevenção da enterocolite necrotizante. 

Prática: 
• Iniciar após o nascimento, assim que o paciente esteja estável, idealmente 

no segundo ou terceiro dia de vida; 
• Usar o leite materno ou fórmula num volume menor ou igual a 10 

ml/kg/dia, a cada 3, 4, 6 ou 8 horas. 
• Os volumes podem ser aumentados quando a criança estiver pronta para 

nutrição enteral. Se a condição clínica se deteriorar e, a alimentação 
enteral não for apropriada, considerar a redução do volume para níveis 
tróficos. 

• Não utilizar a nutrição trófica em RN com suspeita de ou enterocolite 
confirmada, instabilidade hemodinâmica, em tratamento com 
indometacina, evidencia de íleo, ou sinais clínicos de patologia intestinal. 
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OBJETIVOS DA ALIMENTAÇÃO NO PREMATURO 

A nutrição adequada dos pacientes prematuros, em especial os muito baixo peso, 
é um dos aspectos mais desafiadores dos cuidados neonatais. Apesar da via enteral (NE) 
ser a preferida, o risco de ECN e a intolerância alimentar podem retardar o início e o 
avanço da nutrição enteral. A nutrição enteral adequada deve preencher a recomendação 
do Comitê de Nutrição da Academia Americana de Pediatria, que preconiza a oferta de 
nutrientes para os prematuros necessária para permitir crescimento pós-natal semelhante 
ao crescimento intraútero de um feto normal com mesma idade pós-concepcional. 
Decisões sobre NE que incluem tempo de início, progressão, indicação de interrupção e 
modo de administração são controversas e quase sempre baseadas em preferencias 
individuais e/ou institucionais. 

Após o início da nutrição enteral mínima, a progressão do volume da dieta deve 
ser gradual até que o volume pleno seja alcançado e a nutrição parenteral descontinuada. 
A progressão diária é variável e dependente da experiência médica e /ou institucional, 
habitualmente entre 15-20 ml/kg/dia (para alcançar o total de ~ 160 ml/kg/dia). A meta é 
obter um ganho de peso diário de 15-20 g/dia. O leite humano é a primeira opção para 
iniciar a alimentação devido seus efeito tróficos no tubo gastrointestinal e efeitos 
protetores contra ECN. A fortificação do leite humano está indicada para otimizar a 
ingesta mineral e protêica quando o volume de dieta plena é alcançado (~100 ml/kg/dia).  

Na falta de leite humano, as fórmulas para prematuros devem ser utilizadas. 
Fórmulas para prematuros são nutricionalmente mais densas que as fórmulas para 
primeiro semestre, possuem fontes de macronutrientes específicas para a capacidade 
digestiva dos prematuros e garantem ganho ponderal e mineralização óssea próximas às 
taxas intraútero.  

 
Métodos de administração da nutrição enteral: 
 

O método escolhido para cada paciente deverá ser individualizado com base na 
idade gestacional, condição clínica e adaptação à vida extrauterina. RN extremo baixo 
peso podem não tolerar alimentação enteral por longo período. Contudo, sempre que 
possível a via enteral é a preferida. A via enteral é geralmente segura, mais barata, 
nutricionalmente mais completa, e mais fisiológica. Sugerimos iniciar com baixos 
volumes (nutrição trófica) assim que possível. Esta nutrição costuma ser bem tolerada 
antes que o RN seja capaz de assimilar uma nutrição significante via enteral. 

• Amamentação - viável a partir da idade gestacional de 32-34 semanas, quando a 
coordenação entre a sucção e deglutição passa a estar presente.  

• Copo/mamadeira - A alimentação via copinho ou mamadeira requer alguns 
cuidados como: 

1. Temperatura: O leite materno ou fórmula devem ser oferecidos na 
temperatura corpórea ou ambiente. 

2. Posição: A criança deverá ser apoiada de forma segura, reclinada ou 
sentada no colo do nutriz. 

3. Esquema: Administração a cada 3 horas, ou de acordo com a demanda. 
• Cateter orogástrico ou nasogástrico: 
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Indicado para pacientes menores de 32 semanas de idade gestacional; crianças com 
dificuldade no mecanismo sucção-degluticão (portadoras de encefalopatia, hipotonia, 
anormalidades maxilo-facial); crianças com desconforto respiratório(por patologias 
cardíacas e/ou pulmonares). 

1. gavagem 
2. contínuo 

 
• Cateter transpilórico:  
Reservados para grupos de pacientes onde o refluxo gastroesofágico e suas 
repercussões são relevantes.  
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NUTRIÇÃO PARENTERAL 
 
 O nascimento de uma criança prematura representa uma urgência nutricional. O 
impacto da desnutrição precoce pode ter efeitos deletérios a longo prazo no sistema 
nervoso central e no crescimento somático. O suporte de nutrição parenteral no RN é de 
grande auxílio na profilaxia e no tratamento da desnutrição precoce. Está sempre 
indicado quando as necessidades metabólicas e nutricionais não são satisfeitas apenas 
com a alimentação enteral, podendo ser usada como única fonte de suporte nutricional ou 
ser complementar à alimentação enteral. 
 
1.1 Objetivo 

• Prevenir estado catabólico; 
• Prover substrato para gerar um balanço nitrogenado positivo; 
• Prover nutrientes para o crescimento. 

 
1.2 Exemplos de indicações 

• RN com peso de nascimento ≤ 1500 g; 
• Doenças do Tubo Gastrointestinal (TGI) como: Enterocolite Necrosante, 

Síndrome do Intestino Curto, atresia de esôfago, etc; 
• Pré e pós-operatórios; 
• Insuficiência respiratória e cardiovascular; 
• Intolerância alimentar e RN em progresso lento da alimentação enteral 

(geralmente em RN Muito Baixo Peso (RNMBP). 
 

1.3 Princípios 
A NP pode ser TOTAL, quando for exclusiva; ou PARCIAL, quando estiver 

associada à dieta enteral. 
É sempre de uso endovenoso. Pode ser administrada em veias periféricas ou 

centrais. Na veia periférica, a concentração máxima de glicose permitida é de 12,5% e a 
faixa de osmolaridade recomendada é de 300-900 mOsm/L. A concentração máxima de 
glicose recomendada em infusões na artéria umbilical é de 12,5%. Nas veias centrais, a 
concentração de glicose pode ser gradualmente aumentada até 25%. 
 
1.4 Necessidades Energéticas 
 A oferta de 60 kcal/kg/dia não protéicas com infusão adequada de aminoácidos 
pode suprir as necessidades metabólicas em repouso. Ocorre crescimento e ganho 
ponderal quando a oferta calórica for superior a 80 kcal/kg/dia com infusão de 
aminoácidos entre 2,5 a 3 g/kg/dia. 
 Esses valores basais deverão ser ajustados de acordo com a atividade do paciente, 
temperatura corpórea, grau de stress e sua patologia. 
 
1.5 Composição 

• Fluidos 
As necessidades hídricas são variáveis e dependentes da idade gestacional 

(IG), idade cronológica e das condições clínicas associadas. Os prematuros são 
particularmente susceptíveis à perda líquida pela sua grande área de superfície 
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corpórea em relação ao peso associado à alta permeabilidade da pele. Quanto 
maior o peso de nascimento, menor é a perda insensível de água.  

O volume inicial preconizado varia entre 60-120 ml/kg/dia. A tabela 1 
mostra a necessidade hídrica do RN no primeiro dia de vida. RN Muito Baixo 
Peso pode necessitar de volume inicial maior.  
 
Tabela 1 ♦ Necessidade hídrica do RN no primeiro dia de vida 

RN (peso em 
gramas) 

1-2 dias 
(ml/kg/dia) 

<750 100-120 
750-1000 100-110 

1001-1250 90-100 
1251-1500 80-90 
1501-1700 70-80 
1701-2000 70-80 
RN a termo 60-70 

 
O aumento é diário, em quotas de 10-20 ml/kg/dia até o máximo de 130-

180 ml/kg/dia (caso não haja diminuição anormal e inesperada de peso ou 
indicação de restrição hídrica).  

RN mantidos em berços de calor radiante e em fototerapia necessitam de 
maior aporte hídrico. Quadro respiratório, temperatura, umidade do ar ambiente e 
estresse metabólico também alteram o equilíbrio hídrico. RN em incubadoras e/ 
ou acoplados em respiradores mecânicos podem necessitar de um volume hídrico 
menor. 

As condições clínicas que requerem restrição hídrica são RN com 
persistência do canal arterial, displasia broncopulmonar, desconforto respiratório 
grave, encefalopatia hipóxico-isquêmica, insuficiência cardíaca ou renal.  

A avaliação da hidratação é realizada por meio da pesagem corporal diária, 
débito urinário, densidade urinária e dosagem de sódio sérico. Também servem 
como parâmetros: frequência cardíaca, perfusão periférica, tensão fontanelar, 
suturas, saliva, dosagem de ureia, glicemia e hematócrito. 
 
 

• Carboidratos 
A glicose é a principal fonte de energia da NP (4kcal/g). O estoque de 

glicogênio no RN pré-termo é limitado, pois o feto não produz glicogênio 
adequadamente até o terceiro trimestre.  

As necessidades mínimas de glicose suficientes para a manutenção das 
necessidades basais podem ser estimadas pela produção endógena de glicose num 
RN estável com depósito adequado de glicogênio. Estima-se que a produção 
hepática de glicose no RN prematuro seja de 5-6 mg/kg/min. Esse valor pode 
servir como ponto de partida para cálculo da taxa de infusão de glicose inicial. 
Usualmente inicia-se com uma velocidade de infusão de glicose (VIG) em torno 
de 4-6 mg/kg/min. O aumento deve ser diário (1-2 mg/kg/dia), de acordo com a 
tolerância. RN muitíssimo baixo peso podem requerer um aumento mais lento 
para manter o estado euglicêmico. O limite superior geralmente tolerado situa-se 
na faixa de 11-14 mg/kg/min. 
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 Se hiperglicemia, procede-se a redução da infusão de glicose. Eventualmente as 
soluções de soro glicosado a 2,5% associadas aos sais de sódio, cálcio e potássio 
ou aminoácidos são necessárias. A administração precoce de aminoácidos tende a 
estabilizar as altas concentrações de glicose nas soluções por estimular a secreção 
de insulina endógena. Quando a diminuição da glicose e o aumento da proteína 
forem insuficientes para reverter a hiperglicemia, pode-se utilizar a infusão 
contínua de insulina. A insulina regular é iniciada na dose de 0,01-0,05 U 
/kg/hora, para manter a glicemia na faixa de 100-200 mg/dl. 

O controle deve feito através de destrostix®, glicemia e glicosúria. Em 
caso de intolerância, podem ocorrer hiperglicemia, hiperosmolaridade, diurese 
osmótica e desidratação. Efeitos adversos da infusão excessiva de carboidratos 
são: aumento da produção de CO2, acúmulo de gordura no fígado, gerando 
infiltração gordurosa e colestase. 

 
 

• Aminoácidos 
A infusão de aminoácidos deverá ocorrer no primeiro dia de vida para 

prevenir o estado catabólico. Esta conduta permite um balanço protêico positivo 
precoce e melhor controle da glicemia. Em geral, 1,5-2 g/kg/dia de aminoácidos 
são suficientes para evitar o catabolismo em RN. Esses valores devem ser 
considerados como valores mínimos para se iniciar a infusão protêica. Cada 1 g de 
proteína contém 4 kcal.  O ajuste é diário, com aumentos de 0,5-1 g/kg/dia. 

A necessidade mínima de energia para uma ingestão de aminoácidos de 
2g/kg/dia é de 50 kcal/kg/dia e, para 3g/kg/dia de aminoácidos, 60 kcal/kg/dia. 

As soluções disponíveis são: Aminoped 10%®, Primene 10%®, e 
Pediamino 10%®. Para o RN prematuro (RNPT) alguns aminoácidos são 
condicionalmente essenciais, como a cisteína, taurina e tirosina. Recomenda-se 
ainda para o RNPT o aumento da concentração de aminoácidos de cadeia 
ramificada e diminuição da glicina, metionina e fenilalanina. A composição de 
algumas soluções de aminoácidos disponíveis no nosso meio está na tabela 2, 
discriminada abaixo 
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Tabela 2 ♦ Composição de algumas soluções de aminoácidos/1000ml 

Composição Aminoped 10% Primene 10% Pediamino 10% 
L.isoleucina 6,4 6,7 8,2 
L.leucina 10,75 10 14 
L.lisina 7,09 11 8,2 
L.metionina 4,62 2,4 3,4 
L.fenilalanina 4,57 4,2 4,8 
L.treonina 5,15 3,7 4,2 
L.triptofano 1,83 2 2 
L.valina 7,09 7,6 7,8 
L.cisteína 0,38 2,46 <0,16 
L.arginina 6,4 8,4 12 
L.histidina 4,14 3,8 4,8 
Glicina 4,14 4 3,6 
L.alanina 7,16 8 5,4 
L.serina 9,03 4 3,8 
L.prolina 16,19 3 6,8 
L.tirosina 5,49 0,45 2,4 
L.ácido málico 4,83 0 0 
L.ácido glutâmico  10 5 
Taurina  0,60 0,25 
mOsm/l 848 780 875 
relAA 
essenciais//total 

1/0,95  1,08/1 

Nitrogênio g/l 14,43 15 15,5 
Calorias kcal/l 400 400 388 

 
 

• Lipídeo 
Administração de lipídeos permite prover calorias adequadas para o 

crescimento e ácidos graxos essenciais. Ácidos graxos de cadeia longa são 
essenciais para o desenvolvimento do cérebro e da retina. A deficiência de ácidos 
graxos essenciais pode ser prevenida com a ingestão de 0,5 a 1 g/kg/dia de 
lipídeos intravenosos. As soluções a 20% proporcionam um melhor perfil 
plasmático de lipídeo, ofertam mais calorias em menor volume e diminuem a 
ocorrência de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia.  

Inicia-se com 1 g/Kg/dia (no primeiro dia, preferencialmente), com ajustes 
diários de 0,5 a 1 g/kg/dia (máximo de 3 g/kg/dia). Intralipid 10% (1,1 
kcal/ml=0,1 g/ml) e do Intralipid 20% (2 kcal/ml=0,2 g/ml). Vantagens: baixa 
osmolaridade e alto conteúdo calórico. A velocidade de infusão máxima de 0,15 
g/kg/hora junto com o aumento progressivo da dosagem e o estabelecimento da 
dose máxima de 3 g/kg/dia trouxeram maior segurança.  

Os efeitos adversos são hipertrigliceridemia, hiperbilirrubinemia 
(deslocamento da bilirrubina do sítio da albumina pelos ácidos graxos livres), 
aumento do gradiente alvéolo/arterial de PaO2 (piorando a função pulmonar), 
interferência na função imune e plaquetária.  
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Os níveis de triglicérides devem ser monitorados 1-2x por semana. Os 
valores aceitáveis estão na faixa de 150-200 mg/dl. Valores acima de 200 mg/dl 
autorizam a diminuição ou interrupção da infusão. Condições como sepse, 
insuficiência respiratória grave, icterícia com bilirrubina indireta acima de 12 
mg/dl devem ter o nível máximo de lipídeo reduzido para 1 g/kg/dia (quantidade 
suficiente que provê os ácidos graxos essenciais). 

 
• Eletrólitos 

Sódio: Fisiologicamente a dose recomendada é de 3-5 mEq/Kg/dia. 
Habitualmente é iniciado no segundo dia de vida. Os prematuros, devido ao maior 
ritmo de crescimento e espoliação seja pela imaturidade do sistema renal ou pelo uso 
de diuréticos, poderão necessitar de uma infusão maior de sódio (8-10 mEq/kg/dia). 
Nesta situação, para evitar o estabelecimento da acidose hiperclorêmica, 50% do 
sódio poderia ser ofertado na forma de acetato. Padrão: cloreto de sódio a 20% (NaCl 
20% - 3,4 mEq/ml). 
 

Potássio: Dose recomendada: 2-3 mEq/Kg/dia. Geralmente é prescrito a partir do 
terceiro dia de vida. Padrão: cloreto de potássio a 19,1% (KCl 19,1% - 1,3 mEq/ml). 

 
Cloro: Dose de 2-6 mEq/kg/dia; usualmente supridos na forma de NaCl e KCl. 
 
Cálcio: 1 ml de Gluconato de cálcio a 10% tem 100mg de cálcio e 9,4 mg de 

cálcio elementar (valor que será útil para o cálculo da relação cálcio/ fósforo – rel 
Ca/P). A dose preconizada de manutenção é de 1 a 4 mEq/kg/dia de Gluconato de 
cálcio a 10%. Relação Ca/P: A relação ideal em mg é em torno de 1,7.  

 
Fósforo: A dose preconizada é de 1-2 mEq/kg/dia. Considerando o uso da solução 

de parenteral 3:1, somente o fósforo orgânico possui maior solubilidade, permitindo 
misturas estáveis e sem precipitações (glicerofosfato de sódio: 1ml tem e 2mEq de 
sódio e 3 mEq de fósforo). No caso do Fosfato ácido de Potássio, sabe-se que 1 ml 
tem aproximadamente 2 mEq de potássio e fósforo, com 32 mg de fósforo elementar, 
e, obrigatoriamente, seu uso implica em fracionamento da solução de NP em duas 
etapas, evitando o risco de precipitação, que pode ocasionar embolia pulmonar e 
óbito. 

 
Magnésio: A dose recomendada é de 0,25 a 1 mEq/Kg/dia, na forma de Sulfato de 

magnésio a 50%, onde 1 ml = 4mEq. 
 
• Micronutrientes 

Zinco - Iniciar no 1°dia de parenteral. Dose recomendada: 400 ug/Kg (RN 
prematuro) e 250 ug/Kg (RN a termo). O programa utiliza o sulfato de zinco, onde 
1ml tem 200 ug . Lembrar que no Ped element® 1 ml = 500mcg de zinco. 

 
Oligoelementos: Deverão ser iniciados apenas na 2a semana exclusiva de NP. 

Dose: 0,2 ml/Kg de Ped element®. Cada ml tem 500mcg de zinco, 100mcg de cobre, 
10 mcg de manganês, 1 mcg de cromo. O cobre e o manganês devem ser reduzidos 
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em crianças com icterícia colestática ou disfunção hepática e, o selênio junto com o 
cromo, no caso de insuficiência renal. 
 
• Vitaminas 

Não há formulação vitamínica ideal para RN. A mais adequada é o MVI 
pediátrico-Opoplex®. Dose: 1,7 ml/kg/dia, dose máxima de 5ml por dia. Vitamina A 
é particularmente problemática e é impossível, através da formulação, ofertar 
quantidade adequada sem dar em excesso as outras vitaminas, além de ser susceptível 
a fotodegradação e absorção pelo cateter e a bolsa de NP. Estudos sugerem que a 
suplementação de vitamina A pode reduzir o risco de doença pulmonar crônica. A 
suplementação de vitamina A nos pacientes com PN < 1000g na dose de 5000UI, 
intramuscular, 3X/semana, nas primeiras 4 semanas de vida, a partir de 72 horas de 
vida é preconizada. As vitaminas do complexo B também sofrem fotodegradação. Por 
esta razão todo o circuito de NP deve estar protegido da luz.  

 
Tabela 3♦ Sugestão de administração de vitaminas na nutrição parenteral 

 
Vitaminas 

Necessidades 
estimadas do RN a 
Termo (dose/dia) 

Necessidades 
estimadas do RN 

Prematuro                                   
(dose/kg/dia) 

MVI Pediátrico 
Opoplex® (1 frasco 
ampola recontituído 
em 5 ml de diluente) 

A (µg)a 700 500 600 
D (UI) a  400 160 200 
E (UI) a 7 2,8 7 
K (µg) 200 80/100 200 
Tiamina (mg) 1,2 0,35 1,2 
Riboflavina (mg) 1,4 0,15 1,4 
Niacina mg) 17 6,8 17 
Pantotenato (mg) 5 2 5 
Piridoxina (mg) 1 0,4/0,18 1 
Biotina (µg) 20 8/6 20 
Vitamina B12(µg) 1 0,4/0,3 1 
Vitamina C (mg) 80 32/25-31 80 
Folato (µg) 140 56 140 
a  700 µg de retinol = 2300 UI; 7 mg de alfa-tocoferol = 7 UI; 10 µg de vitamina D = 400UI. 

 
 

• Heparina 
Dose: 0,5 UI/ml de solução nos cateteres centrais. Sabe-se que a heparina libera as 
lipases lipoprotéicas endotelial e hepática, estimulando a lipólise. Além da 
prematuridade, condições como choque, trauma e infecção diminuem a atividade 
lipolítica do organismo. Isto justificaria a adição da heparina nas emulsões 
lipídicas. 
 

1.6 Complicações 
• Hepatite colestática; 
• Colelitíase; 
• Esteatose hepática; 
• Doença metabólica óssea; 
• Anormalidades metabólicas; 
• Hiperlipidemia e hipercolesterolemia; 
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• Trombocitopenia; 
• Infecção; 
• Hiperbilirrubinemia. 

 
1.7 Sumário da NP 
 
Componentes Dose inicial Aumentos Dose alvo ou 

manutenção 
Monitorização 

Fluidos 60-100ml/kg/dia 10-20 ml/kg/dia 130-150 ml/kg/dia Peso, débito e 
densidade 
urinária, sódio 
sérico 

Glicose 4-6 mg/kg/min 1-2 mg/kg/min 11-14 mg/kg/min Glicemia, 
glicosuria, 
destrotix® 

Aminoácido  1,5-2 g/kg/dia 1 g/kg/dia 3-4 g/kg/dia  
Lipídeo  1 g/kg/dia 0,5-1 g/kg/dia 3 g/kg/dia Triglicerídeos 
Sódio  3-5 mEq/kg/dia  3 mEq/kg/dia Na 
Potássio  2-3 mEq/kg/dia  2 mEq/kg/dia K 
Cálcio  1-4 ml/kg/dia  1-4 ml/kg/dia Ca, P 
Fósforo  1-2 mEq/kg/dia  1-2 mEq/kg/dia Ca, P 
Magnésio  0,5-1 

mEq/kg/dia 
 0,5 mEq/kg/dia Mg 

Vitaminas 1,7 ml/kg/dia  Máximo 5 ml/dia  
Oligoelementos  0,2 ml/kg/dia  0,2 ml/kg/dia Cu, Zn 
Heparina 0,5 UI/ml    
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1.8 Monitorização: 
 

TESTE LABORATORIAL Esquema regular de 
monitoramento Outros critérios 

Na Diariamente nos D2-3 e após 
2x/semana 

Se Na sérico <130 ou > 145; 
Se NP contém <2 ou > 

5meq/kg/dia 

K Diariamente nos D2-3 e após    
2 x/semana 

Se K sérico < 3 ou > 5; 
Se NP contém <1 ou > 3 

mEq/kg/dia 

Ca Dias 1, 2, 3, 7, 10, 15, após 
semanalmente 

Se Ca <8 ou > 11; 
Se NP contém >4ml/kg/dia 

P Semanalmente  

Diariamente se P sérico< 3,5; 
Dias alternados se P sérico 

entre 3,5 -4,5 
Se fosfatase alcalina > 400 

Mg Semanalmente Se Mg sérico<1 ou>3; 
Se Np contém 1mEq/kg/dia 

Glicemia Diariamente 6/6h, 8/8h, 
12/12h, 1x/dia  

Ureia Dias 3 e 8, após 
semanalmente Se ureia > 15 

Creatinina Dias 3 e 8, após 
semanalmente Se Cr > 1 

Bilirrubina, proteína total e 
frações, TGO, TGP, 
Fosfatase alcalina) 

Dia 4 e após semanalmente Se BT>3; BD>1,2; paciente 
instável 

Amônia Somente se clinicamente 
indicado Se amônia > 150 

Triglicerideos Semanalmente Se TG>150 
Cobre, zinco Mensalmente  
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APNEIA DA PREMATURIDADE 
 

 
Apneia é a interrupção do fluxo de ar nas vias respiratórias por um período de 20 

seg ou mais ou de menor duração acompanhado de bradicardia, cianose ou palidez. É 
importante diferenciar apneia de respiração periódica. Respiração periódica se caracteriza 
por movimentos respiratórios por um período de 10 a 15 seg intercalados por pausas de 5 
a 10 seg, sem bradicardia, cianose ou palidez, e é um padrão típico do prematuro e não 
necessita tratamento. 

Podemos classificar a apneia em: 
-Central (10-25% dos casos): interrupção do fluxo aéreo e do fluxo respiratório 

simultaneamente; 
-Obstrutiva (10-20% dos casos): interrupção do fluxo de gazes por obstrução das 

vias aéreas com movimentos respiratórios; 
-Mista (50-75% dos casos): apnéia central seguida de episódio obstrutivo ou vice-

versa. 
 
A incidência e gravidade é inversamente proporcional a idade gestacional e peso. 
Geralmente inicia no 1º ao 3º dia de vida e cessa por volta de 34 a 36 semanas, 
podendo persistir ao termo principalmente em prematuros extremos. 
Ocorre em  cerca de 85% nos prematuros extremos ou com menos de 1000g, 50% 

nos RNs com peso entre 1000g e 1500g e 25% nos RNs com peso entre1500g e 2500g . 
 
Existem diversas causas de apneia no período neonatal que devem ser 

investigadas antes de se diagnosticar apnéia da prematuridade. Lembrar que apneia em 
RN termo deve ser sempre investigada, pois sempre é secundária a uma patologia de 
base. Pode ser uma manifestação convulsiva, se outras causas foram afastadas, devendo 
ser investigado. 

 
As causas de apneia no período neonatal são as seguintes: 
 
-Oxigenação deficiente: SDR, pneumonia, atelectasia, DBP, PCA, anemia, 

hipovolemia 
 
-Distúrbios hidro-eletrolíticos: hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipo 

ou hipernatremia, erros inatos do metabolismo 
 
-Infecções: sepsis, meningite, ECN 
 
-Condições neurológicas: encefalopatia hipoxico-isquêmica, encefalopatia 

bilirrubínica, hemorragia intracraniana, convulsões, malformação do SNC 
 
-Instabilidade térmica: hipo ou hipertermia 
 
-Drogas: uso materno de opióides levando a depressão do centro respiratório 
 
-Pós anestésico: os anestésicos inalatórios diminuem o tônus da musculatura das 

vias aéreas, da parede torácica e do diafragma favorecendo a apnéia e tambem alteram a 
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resposta ventilatória e a resposta à hipercapnia e hipóxia. Esta suseptibilidade aos 
anestésicos pode persistir até 50 a 60 semanas de idade pós conceptual. 

 
 
-Refluxo gastro-esofágico: é controverso que o RGE seja causa ou consequência 

da apnéia. Alguns estudos mostram que após um episódio de apnéia o EEI relaxa e com 
isso ocorre o refluxo e não o contrário. Não é consenso o uso de tratamento 
farmacológico para RGE em RNs que apresentem apnéia. 

 
OBS: Na apnéia da prematuridade não se tem evidência que as transfusões se 

relacionam com apnéia, como pode ocorrer relação entre transfusão com DBP e ECN. 
Não está recomendado transfusão em RNs com diagnóstico da apnéia da prematuridade 
sem anemia que a indique. 

 
Fisiopatologia da apneia da prematuridade: 
 
-Imaturidade do sistema nervoso central do prematuro 
 
-Resposta atenuada ao CO2 ( menor sensibilidade aos quimioreceptores no 

prematuro) e uma resposta paradoxal à hipoxemia ( no RN a hipóxia deprime a respiração 
ao contrário do adulto) 

 
-Influência do sono: durante o sono REM se observa irregularidade do padrão 

respiratório, diminuição do tônus da musculatura intercostal e menor atividade 
diafragmática. (cerca de 90% do sono dos prematuros menores que 31 sem é REM) 

 
-Características anatômicas do prematuro: vias aéreas mais finas e propensas ao 

colabamento, caixa torácica mais complacente, diafragma mais sensível à fadiga, falta de 
coordenação entre os músculos respiratórios e os músculos que controlam a 
permeabilidade das VAS. 

 
-Inibição do centro respiratório por neurotransmissores secretados durante a 

hipóxia como a adenosina. O uso de metilxantinas( antagonistas da adenosina) previne a 
depressão respiratória como resposta a hipóxia. 

 
Investigação diagnóstica: Em RNs a termo a apneia deve ser sempre investigada. 

Em prematuros deve-se iniciar a investigação após 2 ou mais episódios de apnéia em 24 
hs.  

Pesquisar história materna, fazer exame físico detalhado e verificar 
posicionamento do RN (afastar apnéia postural).  

Solicitar: hemograma e PCR, eletrólitos, bilirrubinas( se icterícia), glicemia, 
gasometria, HMC e líquor em casos de infecção, RX tórax, US crânio, Ecocardiograma 
(se suspeita de cardiopatia) e eletroencefalograma na suspeita de convulsões. 
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Tratamento: 
-Medidas gerais: Tratar a causa ,se diagnosticada ( ex: hipoglicemia, infecção, 

etc...) 
                             Oxigenioterapia ( manter saturação entre 88-92% de sat); a 

hipóxia leva a liberação de adenosina que deprime o SNC 
                              Posicionamento: corrigir o posicionamento do pescoço, evitar 

hiperextensão e flexão. A posição prona( barriga para baixo) favorece os movimentos 
respiratórios, estabilização da caixa torácica, resposta ventilatória à hipercapnia e 
aumento da proporção de sono não REM com melhora do controle ventilatório e 
mecânica respiratória.A posição prona do lado esquerdo reduz o RGE, já do lado direito 
leva ao esvaziamento gástrico mais rápido aumentando assim o RGE.  

 
MANTER MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA EM RNs MANTIDOS EM 

POSIÇÃO PRONA. 
                               Evitar aspirações vigorosas da orofaringe 
                               Temperatura  ambiente para manter tax RN em torno de 36,5  
                               Corrigir anemia ( Ht menor que 25% em Rns com apnéias 

frequentes ou severas que já fazem uso de metilxantina) 
                               Nutrição adequada 
 
-Medicamentoso: 
 
 Metilxantinas: aumento da sensibilidade dos quimiorreceptores ao CO2 levando a 

estimulação do centro respiratório, inibição da adenosina (neurotransmissor inibitório 
secretado durante a hipóxia) e da fosfodiesterase ( elevando os níveis de AMPc 
estimulando o centro respiratório) e melhora da contratilidade diafragmática. Efeitos 
colaterais: hiperglicemia, taquicardia, irritabilidade, tremores, convulsões, disfunção 
gastrointestinal com vômitos ou aumento dos resíduos gástricos, distensão abdominal, 
aumento do RGE( relaxamento do EEI). 

A medicação pode ser suspensa com 34 semanas de idade corrigida ou após 7 
dias do último episódio de apnéia ( com idade corrigida maior que 34 semanas). 

 
*Aminofilina:  Ataque: 8 mg/Kg  EV lento em 30 min 
                        Manutenção: 1,5 a 3 mg/Kg EV de 8/8 ou 12/12 hs ( avaliar dose e 

intervalos com o nível sérico da droga)  
                        Nível sérico: 6 a 13 mcg/ml 
 
*Cafeína: Anidra: ataque: 10 mg/Kg EV ou VS/VO 
                              Manutenção: 5 mg/Kg EV ou VS/VO 1x/dia 
 
                 Citrato: ataque: 20 mg/Kg EV ou VS/VO 
                              Manutenção: 10 mg/Kg EV ou VS/VO 1 x/dia 
                 Nível sérico: 8 a 20 mcg/ml 
 
As vantagens da cafeína são: maior efeito estimulante do centro respiratório, 

menos efeitos colaterais, maior limiar entre o nível terapêutico e tóxico e administração 
mais fácil( pode ser usada VS ou VO e 1x/dia). O controle do nível sérico deve ser feito 
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após 48 a 72 hs do início do tratamento e coletado 1h após a administração quando EV e 
2 hs após quando via enteral. 

Estudos mostram que o uso de cafeína diminui a incidência de BDP, de paralisia 
cerebral e de atraso cognitivo. Também notou-se a diminuição da retinopatia severa da 
prematuridade provavelmente pela menor exposição a pressões positivas pela ventilação 
mecânica e o menor tempo de uso de oxigênio.Pode ser observado um ganho de peso 
insatisfatório nas primeiras 3 semanas de uso da cafeína, que será recuperado após sem 
maiores repercussões clínicas. 

 
*Doxapran: uso restrito e ainda controverso, quando tratamento habitual não 

apresenta resultados positivos ( falha às metilxantinas e CPAP nasal).Tem atuação nos 
quimiorreceptores periféricos e no SNC e pode induzir ao aumento de consumo de O2 
cerebral associado a uma diminuição do fluxo cerebral. Efeitos colaterais: hiperatividade, 
tremores, convulsões, hiperglicemia, hipertensão, arritmia e disfunção hepática. 

 
 
 
-Suporte ventilatório: 
 
 CPAP nasal: mantém a permeabilidade das vias aéreas, regulariza o ritmo 

respiratório, estabiliza a caixa torácica e aumenta a capacidade residual funcional. 
Previne entubações traqueais e está indicado nas apnéias obstrutivas e mistas.O uso 
adequado do CPAP deve promover uma oxigenação adequada do RN sem 
hipersinsuflação e sem retenção de CO2. 

 
  IMVnasal: alternativa com bons resultados para diminuir a incidência de apneia 

pós extubação . 
 
   Ventilação mecânica: usada quando todas as medidas falham. Devem ser usados 

parâmetros mínimos para reduzir as complicações nos RNs . 
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IMUNIZAÇÃO DO PREMATURO 
 
 

A idade gestacional e o peso não devem servir como empecilho para que se faça a 
imunização em RNs ( alguns estudos mostram que a resposta imunológica está mais 
relacionada com a idade cronológica do que com a idade gestacional). Embora, em 
alguns casos, é sabido que a resposta imunológica se faz de maneira um pouco menos 
eficaz em comparação a RNs  maiores de 2 Kg e 35 semanas, a imunização de todos os 
RNs deve ser feita considerando um esquema especial conforme vamos relatar. As 
reações adversas não se mostraram como contra-indicação das vacinas, visto que em 
alguns casos se usa vacinas diferenciadas. 
 

Os RNs acima de 35 semanas e com mais de 2 Kg devem seguir o esquema 
vacinal semelhante aos RN a termo. 

Os RNs menores de 35 semanas e com menos de 2 Kg , apresentam algumas 
particularidades que fazem com que o esquema vacinal deva ser diferenciado. São RNs 
com maior tempo de hospitalização, recebimento de medicações como corticóides e uso 
de derivados de sangue e imunoglobulinas. A segurança das vacinas bem como a duração 
de imunidade não são modificados  pela idade gestacional. Alguns trabalhos mostram que 
RNs menores de 1 Kg e com menos de 29 semanas tem uma resposta imunológica menor 
, porém os níveis de anticorpos são suficientes para induzir imunidade e  proteção contra 
determinada doença. As doses das vacinas em prematuros abaixo de 35 semanas e baixo 
peso devem ser as mesmas usadas em RNs maiores, não devendo ser fracionadas, porém 
deve se ter cuidado com o tipo de agulha a ser usada visto que a massa muscular destes 
Rns são menores. Alguns efeitos indesejáveis da imunização neste grupo de RNs são 
apnéia até 72 hs após o uso da tríplice com células inteiras ( não acelular como se 
preconiza) e crise convulsiva febril após o uso da vacina pneumocócica heptavalente e a 
vacina contra hemófilus tipo b. 

 
 

A imunização pode ser ativa ou passiva.  
 
Passiva se faz pela administração de anticorpos a um receptor, fornecendo 

proteção imediata contra um agente microbiano ou substância tóxica. As indicações de 
imunização passiva são: 

-imunodeficiência congênitas ou adquiridas 
-indivíduos susceptíveis expostos a determinadas doenças 
-determinadas doenças , se o anticorpo pode suprimir a ação de determinada 

toxina. 
 
Os produtos usados para imunização passiva são os seguintes: 
*imunoglobulina standart (IVIG) IM ou EV 
*imunoglobulinas hiperimunes ( específicas) 
*soros animais e anti toxinas 
*anticorpos monoclonais 
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Imunização passiva em infecções bacterianas 
 
A imunoglobulina endovenosa não é recomendada como rotina no tratamento em 

prematuros extremos com infecção, podendo ser usada em alguns casos especiais como 
coadjuvante em RNs com neutropenia. 

 
Imunização passiva em infecções virais 
 
Hepatite A: mãe com doença aguda diagnosticada 2 semanas antes e 1 semana 

após o parto, a imunoglobulina padrão deve ser usada em dose única 0,5 ml IM. 
 
Hepatite B: a imunoglobulina hiperimune contra hepatite B (IGHB) deve ser 

administrada 0,5 ml IM quando: RNs de mãe HbsAg positiva até 12 hs após o parto. Se o 
estado imunológico da mãe é desconhecido , deve ser feito logo após o parto e , se RN 
maior que 2 Kg e mãe positiva, o RN deve receber a  IGHB até 1 semana de vida ; se RN 
menor que 2 Kg , este deve receber a IGHB até 12 hs de vida, a menos que feita 
avaliação da mãe e a mesma for negativa. 

 
Varicela: a imunoglobulina humana anti varicela zoster (IGHAVZ) na dose de 

1,25 ml IM deve ser administrada em RNs considerados de risco para infecção grave 
como: RNs de mães que tiveram varicela 5 dias antes e 2 dias após o parto, prematuros 
hospitalizados com história de exposição e idade gestacional maiores ou igual a 28 
semanas filhos de mães susceptíveis à varicela , prematuros hospitalizados com história 
de exposição e idade menores que 28 semanas e menores que 1 Kg independente do 
estado imunológico da mãe. 

 
Vírus sinsicial respiratório: existem 2 tipos de imunizações para esta doença: 

imunoglobulina intravenosa contra o VSR e o palivizumab ( anticorpo monoclonal 
humanizado para uso IM). RNs com maior risco de apresentar complicações em contato 
com este vírus que devem ser imunizadas são: prematuros, portadores de cardiopatia 
congênita cianótica e doença pulmonar crônica.  

A imunoglobulina intravenosa deve ser usada em prematuros e RNs de risco ( 
com exceção a cardiopatia congênita cianótica em que está contra indicado pelas 
complicações que podem ocorrer), diminuindo assim o tempo de hospitalização e 
gravidade destas crianças , bem como diminui também as infecções por outros vírus 
como o da influenza e a otite média nestes pacientes. A dose preconizada é 15 ml/Kg EV 
em 4 horas mensalmente por 5 meses do ano. 

O palivizumab neutraliza os tipos A e B do VSR e deve ser usado na dose de 15 
mg/Kg IM, mensalmente por 5 meses de maior incidência do VSR conforme  a região ( 
na Região Sul deve ser usado de maio a setembro). Devem receber o palivizumab: 

-crianças menores de 2 anos com doença pulmonar crônica que necessitaram 
tratamento 6 meses antes do meses de maior incidência do VSR; 

-prematuros menores ≤ 32 semanas com ou sem doença pulmonar crônica. 
Prematuros ≤ 28 semanas devem receber profilaxia por 12 meses e aqueles de 29 a 32 
semanas devem receber profilaxia nos primeiros 6 meses de vida; 

-prematuros entre 32 e 35 semanas , menores de 6 meses com 2 ou mais fatores 
relacionados a seguir: doença neuromuscular grave, exposição ao fumo e outros 
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poluentes, irmão em idade escolar, freqüência à creche ou anomalia congênita de vias 
aéreas; 

-lactentes com idade igual ou menores de 2 anos com doença cardíaca 
hemodinamicamente significativa , cianótica ou acianótica devem receber o palivizumab 
mensalmente durante os meses de maior incidência do VSR. 

Os critérios de inclusão determinados pelo Ministério da Saúde em portaria de  
maio de 2013, para uso em todo território nacional são: 

-crianças com menos de 1 ano de idade que nasceram prematuras  com idade 
gestacional menor ou igual a 28 semanas; 

-crianças com até 2 anos de idade com doença pulmonar crônica ou doença 
cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica. 
Está sendo disponibilizada a dose intra-hospitalar para Rns que preencham os critérios de 
inclusão, quando estiverem próximos da alta hospitalar no período da sazonalidade do 
VSR. 

 
  

Imunização Ativa 
 
Devemos considerar alguns cuidados que devem ser observados quando 

indicamos a imunização ativa em RNs prematuros. Como é um grupo de pacientes em 
que o tempo de hospitalização é maior e o uso de medicamentos ou derivados de sangue 
se faz necessária, temos que atentar para: 

- o uso de corticosteróides ( dose equivalente ou maior que 2 mg/Kg/dia de 
prednisona) por mais de 14 dias contra indica o uso de vacinas com vírus vivo, devendo 
ser aplicadas 1 mês após a suspensão do medicamento; 

- derivados de sangue interferem na eficácia das vacinas com vírus vivos: no caso 
das imunoglobulinas deve se aguardar 3 meses e imunoglobulina contra varicela zoster 5 
meses para aplicação da vacina. No caso de concentrado de hemácias aguardar 5 meses e 
sangue total 6 meses. Caso seja necessária a imunização ( por condição epidemiológica 
indicativa) esta deve ser repetida observando o tempo descrito acima; 

-anticorpos monoclonais não interferem com as vacinações. 
 

As crianças estáveis devem ser vacinadas de acordo com a idade cronológica. 
Antes da alta os contatos familiares devem ser imunizados contra a influenza. Os RNs 
devem receber esta vacina aos 6 meses de idade. Os profissionais de saúde devem ser 
imunizados contra sarampo, rubéola, coqueluche, caxumba, varicela, hepatite A e 
influenza (esta última anualmente). 

As vacinas indicadas no prematuro são: 
BCG : acima de 2 Kg 
 
Hepatite B: menor resposta com níveis de anticorpos para proteção adequada em 

RNs com menos de 2 Kg que receberam vacina ao nascer. A vacinação com 1 mês de 
idade já mostra resposta adequada independente do peso de nascimento. Os RNs com 
menos de 2 Kg que receberam a vacina ao nascimento, devem receber uma dose extra 
cerca de 6 meses após a terceira dose. Os RNs de mães HbsAg positivas ou sorologia 
desconhecida devem receber a vacina dentro das primeiras 12 hs de vida e vacinadas com 
4 doses. 
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Vacina DPT: preferencialmente usar a acelular (DPTa) para diminuir os efeitos 
colaterais como apnéia, bradicardia e convulsões febris. Iniciar o esquema aos 2 meses de 
idade cronológica. 

 
H. influenza ( HIB): deve ser iniciada aos 2 meses de idade cronológica. Deve 

ser aplicada 15 dias após a DPTa 
 
Poliomielite oral atenuada ( VOP) e injetável inativada ( VIP):a partir dos 2 

meses de idade, embora os níveis de anticorpos são protetores porém inferiores nos RNs 
de muito baixo peso. As crianças internadas devem receber a VIP. 

Pneumococos: deve ser usada a partir de 2 meses independente do peso em todas 
as crianças ou  pelo menos naquelas com doença pulmonar . Quando usada conjugada 
com a DPT de células inteiras foi observado maior risco de convulsões em prematuros. 

 
Rotavirus: deve ser usada a partir dos 2 meses de idade quando não estiver mais 

internada. O prazo máximo para primeira dose é com 3 meses e 7 dias de idade. RNs 
INTERNADOS NÃO DEVEM RECEBER.  

 
Vacina tríplice viral, febre amarela e contra varicela seguir esquema de vacinação 

semelhante ao utilizado para RNs a termo. 
 
Vacinas combinadas: o uso de vacinas conjugadas como a hexavalente 

(DPTa/IPV/hepB/HIB) facilita a aplicação conjunta e , mesmo ocorrendo alguns efeitos 
colaterais, estes são de fácil controle e benignos. 
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USO DO SURFACTANTE NO RECÉM-NASCIDO 
 
A terapêutica com surfactante exógeno reduz a mortalidade e a gravidade da SDR, 

assim como diminui a incidência de barotrauma, sem aumento da incidência de 
hemorragia intracraniana ou persistência do canal arterial .  

Os efeitos fisiológicos imediatos do tratamento da SDR com surfactante exógeno 
incluem a melhora da oxigenação poucos minutos após o tratamento, havendo aumento 
da capacidade residual funcional em virtude do recrutamento de alvéolos atelectasiados e 
melhora rápida da complacência pulmonar com diminuição da pressão de abertura e 
maior estabilidade na expiração. 
 TIPOS DE SURFACTANTE: 

Os surfactantes exógenos naturais são o tratamento de escolha.  
 
MOMENTO DO TRATAMENTO  

O momento ideal para o tratamento permanece controverso. Existem basicamente 
duas grandes estratégias de tratamento baseadas no tempo após o nascimento: estratégia 
profilática(nos primeiros 15 minutos de vida) e terapêutica, esta última podendo ser 
subdividida em terapêutica precoce (até duas horas após o nascimento) e tardia ( intervalo 
entre o nascimento e o tratamento superior a duas horas). 

 
TRATAMENTO PROFILÁTICO OU TERAPÊUTICO PRECOCE: 

O tratamento profilático diminuiu a incidência e gravidade da insuficiência 
respiratória, da mortalidade, do pneumotórax e do enfisema intersticial, porém alguns RN 
que não iriam desenvolver SDR serão tratados sem necessidade. A administração do 
surfactante nas primeiras 2 horas de vida ou tão cedo quanto possível após o diagnóstico 
de SDR é mais efetiva do que o tratamento tardio. 

 

DOSE DE SURFACTANTE E RETRATAMENTO: 
Pelo menos 100mg/kg de fosfolípides, porém existem evidências de que a dose de 

200 mg/kg pode ser mais efetiva particularmente em caso de SDR estabelecido ou 
tratamento tardio. Uma segunda ou terceira dose pode ser necessária, em RN que 
permanecem entubados com PMVA acima de 7 cm de H2O e FiO2 maior que 0,3. Os 
intervalos dependem do Surfactante utilizado (SURVANTA, até 4 doses de 6/6 hs e 
CUROSURF até 3 doses,12/12 hs). 
 
 
TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO: 

Por administração intratraqueal em bolo ou infusão rápida em até 1 minuto, 
através  de sonda introduzida no tubo traqueal ou orifício lateral no mesmo. 

Pode levar a dessaturação e bradicardia transitória.  RNs podem responder 
rapidamente e necessitar de ajustes cuidadosos dos parâmetros respiratórios, evitando 
hipotensão ou pneumotórax secundários à aumento súbito da complacência. 
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Apenas cerca de 40% do surfactante administrado pode ser recuperado após a 
administração, sendo que a aspiração traqueal pode ser realizada, se necessário, cerca de 
15 a 30 minutos após o tratamento. 
 
COMPLICAÇÕES: 

A hemorragia pulmonar é uma complicação infrequente, ocorrendo mais em RN 
de EBP, do sexo masculino, com persistência do canal arterial. 

Não altera a incidência de HIC, ECN ou retinopatia da prematuridade. Não há 
diferença no desenvolvimento neuropsicomotor ou físico dos RN tratados. Pode prevenir 
DBP em alguns prematuros. 
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USO DO CPAP NASAL EM RN PREMATUROS: 

 
 
Consiste em um sistema respiratório de fluxo contínuo, não invasivo que mantém 

pressão positiva nas vias aéreas do RN durante respiração espontânea. 
Aumenta a capacidade residual funcional (CRF), adequando os distúrbios da 

relação ventilação-perfusão. Como resultado diminui o shunt intrapulmonar e melhora a 
oxigenação arterial. 
  Previne o colapso alveolar e melhora a complacência pulmonar. Em 
consequência, aumenta o volume corrente efetivo, estabiliza a ventilação minuto e 
diminui o trabalho respiratório.  

Estabiliza a caixa torácica e otimiza a atividade do diafragma, adequando a sua 
contratilidade. - Preserva a função do surfactante alveolar prevenindo os ciclos repetidos 
de colapso e insuflação das vias aéreas distais.  

Redistribui o líquido pulmonar. 
  Estabiliza e aumenta o diâmetro das vias aéreas superiores, prevenindo a sua 
oclusão e diminuindo a sua resistência. 
  Reduz a resistência inspiratória por dilatação das vias aéreas, o que torna possível 
a oferta de maior volume corrente para uma determinada pressão, diminuindo, assim, o 
trabalho respiratório. 
 
 
Indicações: 
-  Prematuros com PN menor que 1200g ou com menos de 30 semanas de IG podem ser 
tratados com CPAP nasal já na sala de parto, antes de ocorrer colapso alveolar, 
prevenindo assim a intubação traqueal e a ventilação mecânica. . Assim alguns RN 
podem ser tratados sem receber surfactante, porém esta conduta leva a um aumento na 
incidência  de pneumotórax. 
- Prematuros com mais de 1200g podem se beneficiar do CPAP nas seguintes situações:                              
Frequência respiratória maior que 60 MRM, gemência leve a moderada, retrações 
intercostais leves a moderadas, saturação pré-ductal menor que 93%, apneias frequentes. 
 
 
Contra-indicações: 
- Atresia de coanas 
- Hérnia diafragmática 
- Condições onde o CPAP provavelmente  falharia na sala de parto: IG igual ou menor 
que 24 semanas, RN deprimidos com apnéia devido à anestesia materna. 
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Equipamento: 
Pode ser utilizado  o CPAP derivado do respirador ou o CPAP de bolhas, onde o 

CPAP é regulado pela submersão do ramo expiratório do circuito de gás a uma 
determinada distância sob a água. Este tipo de CPAP se mostrou mais efetivo em 
prevenir a reentubação após a extubação de RN ventilados por menos de 14 dias. 

Utilizar pronga nasal curta de tamanho apropriado e levemento encurvada, 
devendo ficar confortável, sem pinçar o septo. Se a pronga for muito pequena, vai ocorrer 
vazamento em torno das mesma, sendo difícil a manutensão da pressão apropriada. Se for 
muito grande pode levar à erosão do septo e da mucosa. 
 
Técnica: 
- Iniciar com uma pressão de 5 a 7 cm de H2O, usando um fluxo suficiente para evitar a 
reinalação (5 a 10 L/min), fazendo incrementos de 1 a 2 cm de H2O até um máximo de 8 
cm H2O. Manter o pH entre 7,25-7,4, uma PaO2 entre 50-70 mmHg e o pCO2 entre 40-
65 mmHg. 
- Manter uma SOG aberta para descompressão. 
- Com a melhora do quadro clínico, diminuir a FiO2 < 0,3 e o CPAP até 5 cm de H2O 
antes de descontinuar. 
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 TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA PERSISTÊNCIA DO CANAL 
ARTERIAL 

 
A persistência do canal arterial (PCA) é influenciada por muitos fatores, sendo a idade 
gestacional o principal deles.  
Incidência de fechamento espontâneo do canal arterial conforme a idade gestacional: 

Idade	  gestacional	   Fechamento	  até	  4	  
dias	  de	  vida	  (%)	  

Fechamento	  até	  
7	  dias	  de	  vida	  
(%)	  

Termo	   100	   100	  
≥	  30	  semanas	   90	   98	  
27-‐28	  semanas	   22	   36	  
25-‐26	  semanas	   20	   32	  
	  	  

 QUANDO TRATAR 
Atualmente, a maioria dos autores recomenda tratar apenas os casos com repercussão 
hemodinâmica (nos casos sem repercussão o tratamento precoce e manejo expectante 
resultaram em desfechos semelhantes). Não há consenso, entretanto, da definição de PCA 
com repercussão hemodinâmica, sugerindo-se a combinação da presença de sinais 
clínicos e ecocardiográficos.   
Sinais clínicos de PCA com repercussão: 
- Deterioração respiratória: acidose, retensão do CO2, aumento da necessidade de O2, 
impossibilidade de desmame ventilatório. 
Cardiovascular: hipotensão, alteração de perfusão, sinais de insuficiência cardíaca 
congestiva. 
Critérios ecocardiográficos de PCA com repercussão: diâmetro do canal arterial ≥1,5 
mm, aumento de câmaras esquerdas (relação átrio esquerdo/artéria aorta > 1,2), direção e 
quantidade do shunt pelo canal. 
 

 COMO TRATAR 

 Medidas de suporte 
 

-‐ Restrição hídrica: restrição moderada (20% da necessidade básica ou 110 a 130 
ml/kg/dia). O Objetivo é reduzir edema pulmonar nos casos de PCA com 
repercussão hemodinâmica. Embora recomendado, não há evidências 
comprovando benefício.  

-‐ Diuréticos: não há evidência de benefícios do uso de rotina de diuréticos, sendo 
que a Furosemida aumenta a síntese renal de PGE2, vasodilatador que pode 
dificultar o fechamento do canal.  Utilizar diuréticos apenas quando clinicamente 
necessário, se possível optar por hidroclorotiazida. 
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-‐ Suporte respiratório: manutenção da saturação-alvo de O2 (91-95%). O uso de 
PEEP melhora as trocas gasosas e pode diminuir o shunt esqueda-direita.  

-‐ Manutenção de hematócrito entre 35-40%. 

-‐ Inotrópicos se houver evidência de ICC: Dopamina 

  

 Tratamento farmacológico (Ibuprofeno) 
 
Os inibidores da Cicloxigenase são utilizados no tratamento farmacológico da PCA. O 
Ibuprofeno é tão efetivo quanto a Indometacina no fechamento do canal arterial, e tem 
menor risco de enterocolite necrosante (ECN) e insuficiência renal transitória, sendo 
atualmente a droga de escolha. O uso por via oral parece ser tão efetivo quanto o uso 
endovenoso, podendo ser indicado quando houver alguma tolerância à dieta. 
 
Dose: usar 3 doses com intervalo de 24h, sendo a primeira de 10mg/Kg e as demais 
5mg/Kg Um estudo sugere melhores resultados com o dobro da dose usual de 
Ibuprofeno, que seria útil especialmente no tratamento tardio, mas outros estudos são 
necessários.  
 
Considerações práticas: administrar em 30 a 60 min, proteger da luz. Se o RN já está 
recebendo dieta não há necessidade de suspensão.  
Precauções: monitorar o débito urinário/creatinina, pode aumentar a bilirrubina sérica. 
 
Contraindicações:  
-enterocolite necrosante,  
- sangramento ativo (cerebral ou gastrointestinal), distúrbios de coagulação ou 
plaquetopenia severa (<25.000); 
- alteração significante da função renal: oligúria (<1ml/Kg/h) ou creatinina 
>2,5mg/dl(alguns autores consideram>1,6); 
-hiperbilirrubinemia: o Ibuprofeno pode interferir na ligação da bilirrubina com a 
albumina. Não utilizar se nível de bilirrubina próximo do nível de indicação de 
exsanguineotransfusão; 
-cardiopatias congênitas dependentes do canal arterial. 
 

 Seguimento e conduta na falha do tratamento: 
 
Repetir ecocárdio 24h após ciclo completo do Ibuprofeno: 
Falha de tratamento: repetir o ciclo de Ibuprofeno e realizar nova ecocárdio 24h após o 
término do segundo ciclo. Considerar ligadura cirúrgica, principalmente se canal muito 
grande. Evidências ainda limitadas sugerem que um segundo curso de tratamento com 
inibidores da Cicloxigenase está associado a uma taxa de 40% de fechamento do canal 
em pacientes que não responderam ao primeiro ciclo. 
Falha do retratamento: fechamento cirúrgico. 
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 Tratamento cirúrgico 
 
O tratamento cirúrgico é indicado quando o RN permanece sintomático após um ou dois 
cursos de Ibuprofeno, ou quando o uso de Ibuprofeno é contraindicado. O tratamento 
farmacológico deve ser a opção terapêutica inicial, sempre que possível, pois a ligadura 
cirúrgica está associada a riscos como: flutuações na pressão arterial, infecção, 
hemorragia intraventricular. Estudos avaliando RN tratados inicialmente com cirurgia 
mostraram associação com displasia broncopulmonar, retardo no neurodesenvolvimento 
e óbito, mas, por tratar-se de estudos observacionais, não é possível afirmar se o 
fechamento cirúrgico do canal contribuiu para piora no prognóstico, ou se estes pacientes 
já eram mais graves.   

  

 OUTRAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS 
 
O Paracetamol, oral ou endovenoso, está surgindo como uma promissora alternativa 
terapêutica, mas mais estudos são necessários para que possa ser indicado na prática 
clínica. Embora os estudos realizados indiquem sucesso no fechamento do canal, há 
dúvidas sobre dose a ser utilizada e segurança da droga em RN nestas doses (maiores do 
que as indicadas para analgesia). 
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Protocolo	  de	  abordagem	  da	  persistência	  do	  canal	  arterial	  em	  RNMBP	  	  
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Suspeita	  de	  PCA	  pelo	  exame	  clínico:	  fazer	  
ecocárdio	  

Sem	  PCA	   Com	  PCA	  ou	  ecocárdio	  não	  disponível	  

Tratamento	  conservador:	  
-‐	  Ambiente	  térmico	  neutro	  
-‐	  Restrição	  hídrica	  (110	  a	  130ml/Kg/dia)	  
-‐	  PEEP	  
-‐	  Manter	  Ht	  35	  a	  40%	  
-‐	  Hipercapnia	  permissiva	  e	  SatO2	  alvo	  91	  
a	  95%	  
-‐	  Diuréticos	  se	  e	  quando	  necessário,	  se	  
possível	  tiazídicos.	  

Repetir	  ecocárdio,	  avaliar	  repercussão	  
hemodinâmica	  

Não	  tratar	  

PCA	  sem	  
repercussão	  

PCA	  com	  
repercussão	  

Manter	  
tratamento	  
conservador	  

Iniciar	  Ibuprofeno	  se	  não	  houver	  
contraindicação.	  

Resposta	  clínica	   Sem	  resposta	  ou	  reabertura	  do	  
canal	  

Segundo	  ciclo	  de	  Ibuprofeno.	  
Considerar	  ligadura	  cirúrgica	  se	  
canal	  grande.	  

Sem	  resposta:	  indicar	  ligadura	  
cirúrgica	  se	  condições	  clínicas	  

2	  a	  7	  
dias	  
de	  
vida	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Após	  
7	  dias	  
de	  
vida	  

Manter	  
tratamento	  
conservador	  
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VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA (VMNI) 
 
A ventilação mecânica não invasiva é uma variação da técnica de CPAP, que acrescenta 
insuflações até uma pressão de pico, através de máscara ou pronga nasal. Estudos 
sugerem que a sincronização possa desempenhar papel importante no sucesso da VMNI, 
porém os dispositivos disponíveis na prática clínica, até o momento, impedem uma 
sincronização adequada. Embora ainda haja controvérsias sobre a superioridade da 
VMNI em relação a outros modos de suporte respiratório, ressalta-se que a literatura não 
demonstrou riscos com sua utilização, quando comparada ao CPAP nasal (sem diferença 
quanto à perfuração gastrointestinal, enterocolite necrosante, tempo para atingir dieta 
enteral plena). 

a. Indicações: 

• Apnéia da prematuridade: a VMNI pode reduzir os episódios de apneia em 
prematuros, quando comparada AP CPAP nasal, sendo utilizada nestes casos na 
tentativa de evitar a entubação. 

• Após extubação: o uso de CPAP nasal ou VMNI está associado e menor 
necessidade de reintubação. Em revisão sistemática, a VMNI reduziu as falhas na 
extubação, quando comparada ao CPAP, entretanto, não houve redução de 
mortalidade, DBP ou ECN. 

Em pacientes com doença da membrana hialina, parece não haver diferença significativa 
entre CPAP nasal e VMNI, sendo preferido o CPAP por ser mais estudado e haver maior 
experiência com a modalidade.  

b. Parâmetros Iniciais: 
Os parâmetros devem ser ajustados de acordo com a clínica, resultado da gasometria e Rx 
de tórax. 
Fluxo	   8l/min	  

Pressão	  inspiratória	   15-‐20cmH2O	  

Pressão	  expiratória	   5-‐6cmH2O	  

Tempo	  inspiratório	   0,4s	  

Frequência	  respiratória	   20-‐25min	  

FiO2	   Para	  manter	  SatO2	  91-‐
95%	  

	  

c. Perpectivas: 
O uso de uma técnica que utiliza a atividade elétrica do diafragma para desencadear a 
ventilação mecânica mostrou melhora na interação entre paciente-ventilador e na 
sincronia, mesmo na presença de grandes escapes de ar. Os resultados do uso desta 
técnica na VMNI ainda precisam ser avaliados, assim como os custos para sua utilização. 
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DISPLASIA BRONCOPULMONAR 
 
 
INTRODUÇÃO 

A displasia broncopulmonar (DBP) continua sendo a complicação mais frequente 
da prematuridade. A incidência de DPB em bebês prematuros nascidos com menos de 
1000g é de 77% e tem se mantido estável nos últimos anos, graças à diminuição da 
mortalidade dos pacientes mais prematuros. 

Os maiores riscos para o desenvolvimento da BPD são a idade gestacional, a 
necessidade de suplementação de oxigênio/ventilação com pressão positiva, a 
persistência do ducuts arteriosus e as infecções pré e pós-natais. Esses fatores 
desencadeiam uma resposta inflamatória pulmonar e sistêmica exagerada responsável 
pela DBP. 

A displasia broncopulmonar isoladamente está associada a um considerável 
aumento da mortalidade, baixo desenvolvimento neuropsicomotor, e sequelas pulmonares 
que vão da hipertensão pulmonar a alterações da função pulmonar. Pacientes portadores 
de DBP tem mais episódios de bronco-espasmo, pneumonia e necessidade de 
hospitalização que a população em geral e essa diferença persiste por boa parte da 
infância. 
 
DEFINIÇÃO 

O National Institute of Health em 2001 estabeleceu através de um consenso a 
nova definição de DBP, sumarizada na tabela abaixo, que contemplava pela primeira vez 
não só a necessidade de oxigênio suplementar, mas também a gravidade da doença, de 
acordo com a idade gestacional ao nascimento. 
Tabela . Definição de DBP, de acordo com a idade gestacional e gravidade.  
  
 < 32 SEMANAS DE 

GESTAÇÃO 
> 32 SEMANAS DE 

GESTAÇÃO 

Avaliação com 36 semanas IGC* 
ou na alta 

Tratamento com oxigênio por 
mais de 28 dias 

Avaliação entre 28 e 56 dias de 
vida ou na alta 

Tratamento com oxigênio por 
mais de 28 dias 

LEVE Ar ambiente com 36 semanas 
(IGC*) ou na alta hospitalar 

Ar ambiente com 56 dias de vida 
ou na alta hospitalar 

MODERADA 

Necessidade de oxigênio (<30%) 
com 

36 semanas (IGC*) ou na alta 
hospitalar 

Necessidade de oxigênio (<30%) 
com 56 dias de vida ou na alta 

hospitalar 

SEVERA 

Necessidade de oxigênio (>30%) 
ou pressão positiva com 36 
semanas (IGC*) ou na alta 

hospitalar 

Necessidade de oxigênio (>30%) 
ou pressão positiva com 56 dias de 

vida ou na alta hospitalar 

*IGC, Idade Gestacional Corrigida. 
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PREVENÇÃO / TRATAMENTO 
A prevenção da displasia broncopulmonar começa ainda no período pré-natal 

evitando-se a própria prematuridade. O uso de corticoide antenatal nas gestantes com 
risco de parto prematuro mostrou-se bastante eficaz na redução da incidência de síndrome 
do desconforto respiratório, mas não da DBP.  

Os cuidados pós-natais se iniciam ainda na sala de parto com a oferta controlada e 
não excessiva de oxigênio, assim como o uso precoce do CPAP (Contínuos Positive 
Airway Pressure). O uso de PEEP (Positive End Expiratory Pressure) durante a 
reanimação e as manobras de “insuflação pulmonar sustentada” parecem bastante 
promissoras, mas ainda necessitam de adequada comprovação sobre sua segurança e 
efetividade.  

Existe uma íntima ligação entre o tratamento com oxigênio/suporte ventilatório e 
o aparecimento de DBP. Sendo assim, essas opções devem ser instituídas e usadas com 
bastante critério, por um curto espaço de tempo e de forma menos invasiva possível.  

O uso do oxigênio suplementar continua sendo a intervenção terapêutica mais 
usada em neonatologia. Existe uma clara associação entre hipóxia/hiperóxia e DBP. As 
recomendações atuais sugerem que todo recém-nascido prematuro de muito baixo peso 
recebendo oxigênio deve ter sua saturação continuamente monitorada e mantida entre 90-
95%.  

Na necessidade do suporte ventilatório, a técnica não invasiva com CPAP deve 
ser a opção ideal. Evidências atuais suportam que o uso de CPAP em substituição a 
ventilação mecânica invasiva tem um impacto pequeno, entretanto significativo na 
redução de DPB. 

Outra opção é aquela que envolve a combinação de intubação traqueal, 
administração de surfactante exógeno e extubação precoce (<1 hora) para CPAP. Quando 
comparada a estratégia convencional (surfactante e extubação tardia), mostrou-se estar 
associada a uma menor incidência de DBP e pneumotórax.  

Existe uma íntima associação entre DPB e a lesão pulmonar induzida pela 
ventilação mecânica. É Fundamental na prevenção da DBP que os princípios 
fisiopatológicos da lesão induzida por ventilação sejam reconhecidos e possivelmente 
evitados.  

O volutrauma pode ser minimizado através de estratégias que envolvem o 
controle rigoroso do volume de ar oferecido pelo ventilador a cada ciclo mecânico. A 
ventilação dita limitada a volume é superior aquela limitada a pressão e as evidências 
concluem que esta prática está associada a uma redução da incidência de DBP e do tempo 
de ventilação. 

O trauma sofrido pelos pulmões causado pela pressão imposta pelo ventilador 
sobre as vias aéreas pode potencialmente ser reduzido quando existe a possibilidade do 
paciente iniciar o ciclo mecânico do ventilador. Os modos de ventilação que permitem a 
sincronização estão associados a uma menor incidência de pneumotórax e tempo de 
ventilação mecânica.  

A presença de infecções intrauterinas pré e/ou pós-natais aumentam a chance de 
desenvolvimento de DBP. A resposta inflamatória a presença de microrganismos 
potencializa o dano pulmonar e interfere no crescimento do pulmão. A presença de 
algumas bactérias nas vias aéreas de prematuros (Ureaplasma sp) está possivelmente 
implicada no aparecimento de DBP, porém os tratamentos antimicrobianos propostos, 
não foram capazes de diminuir o aparecimento da doença.  
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A nutrição é fundamental para o crescimento e maturação pulmonar. Pacientes 
portadores de DBP necessitam de 20 a 40% mais calorias quando comparados a bebês 
saudáveis. A nutrição adequada, onde as demandas de líquidos, proteína e energia são 
respeitadas deve-se iniciar o mais precocemente possível através da nutrição parenteral 
que progressivamente vai sendo substituída pela dieta enteral. A nutrição parenteral 
agressiva acompanhada da dieta enteral precoce, parece diminuir a incidência de DBP em 
prematuros de muito baixo peso. 

O ductus arteriosus (PCA) deve ser rigorosamente monitorado e adequadamente 
tratado quando estiver acompanhado de repercussão hemodinâmica significativa. Apesar 
do conhecimento que o PCA é fator de risco para DBP, seu tratamento profilático não se 
mostrou eficaz na redução da incidência de DPB.   

A apneia da prematuridade é uma complicação comum dos prematuros de muito 
baixo peso e é rotineiramente tratada com metilxantinas. Tanto a cafeína como a 
aminofilina são eficazes no tratamento/prevenção da apneia e facilitam a extubação. 
Recentemente foi demonstrado que a cafeína reduz o risco de desenvolvimento de DBP e 
está associada a uma melhora também dos aspectos neuropsicomotores. A cafeína é 
segura, de baixo custo, reduz o tempo de intubação traqueal e a necessidade de ventilação 
com pressão positiva e oxigênio suplementar em pré-termos. Os benefícios da cafeína 
mostram-se mais significativos quando o tratamento é iniciado nos primeiros três dias 
após o nascimento. 

Considerando que a inflamação é  um mecanismo fundamental na patogênese da 
DBP, os esteroides foram recomendados inicialmente como uma opção natural de 
tratamento. As evidências mostraram que o uso precoce (< 7 dias) diminui o risco de 
morte e/ou BPD com 28 dias de vida ou 36 semanas de idade gestacional corrigida. 
Infelizmente esse benefício veio acompanhado de severos efeitos adversos que se 
estendem desde o crescimento até o desenvolvimento neuropsicomotor. O benefício do 
uso precoce de esteroides pode não ser superior aos conhecidos e devastadores efeitos 
adverso. 

O uso tardio de esteroides sistêmicos (> 7 dias) diminuir o risco de morte e/ou 
BPD com 28 dias de vida ou 36 semanas de idade gestacional corrigida, mas está também 
associada a efeitos adversos. Baseado nas evidências atuais, o uso de esteroides nessa 
situação deve ser limitada a pacientes dependentes do ventilador, com doses e duração de 
tratamento menores possíveis. 

O uso disseminado de diuréticos, tanto de alça como tiazídicos e poupadores de 
potássio, não promovem um efeito clinicamente significativo e não possuem benefício de 
longo prazo. Sua utilização deve ser de curta duração e restrita a casos de pacientes com 
baixa complacência pulmonar e dependentes do ventilador.  
 
CONCLUSÃO 

O manejo clínico da displasia broncopulmonar exige um olhar multifatorial que 
inclui nutrição adequada, medicações seguras e efetivas e um suporte ventilatório com 
foco na minimização do dano pulmonar. O uso precoce da cafeína tem-se mostrado 
seguro e com importante papel preventivo no desenvolvimento desta enfermidade.  
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HIPOTERMIA TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE ENCEFALOPATIA 
HIPÓXICO-ISQUÊMICA DO RN 

	  
Conceito de encefalopatia hipóxico-isquêmica: 
  Estado neurocomportamental anormal, consistindo em nível diminuído de consciência e 
outros sinais de disfunção motora e/ou do tronco cerebral, causado por mecanismo 
hipóxico-isquêmico. 
A hipotermia consiste atualmente na única medida terapêutica neuroprotetora disponível, 
reduzindo a mortalidade sem aumento de sequelas nos sobreviventes. 

Mecanismo de ação: 
Reduz o metabolismo cerebral e a utilização de energia, previne o edema. 

Reduz/suprime o acúmulo de aminoácidos citotóxicos e ácido nítrico 
Inibe o fator de ativação plaquetário e a cascata inflamatória 

Suprime a atividade dos radicais livres 
Atenua a falência secundária de energia 

Inibe a apoptose 
Reduz a extensão da lesão cerebral. 

 
Indicações: 

Para diminuir a morte ou sequelas no seguinte grupo de RN: 
a) IG maior ou igual a 36 sem, com menos de 6 hs de vida 

b) Evidência de asfixia: pelo menos 1 dos 4 critério abaixo: 
                 - Apgar com 10 minutos < ou = a 5 

                 - pH art/ven/cap nos 1° 60 min de vida <7 
                 -Ventilação ou reanimação por ao menos 10 min após o nascimento 

       E c ou d: 
c) Presença de encefalopatia moderada ou severa: estado de consciência anormal e 
hipotonia ou reflexos, atividade ou postura anormais, sucção ou Moro ausentes 
d) Convulsões 

Se disponível a EEG, atividade de fundo anormal ou convulsões. 
 

 
 

Contra-indicações: 
- Anomalias congênitas maiores 
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- Síndromes que envolvam disgenesia cerebral 

- RN em estado terminal 
 

Monitorização e suporte: 
- Admissão na UTI Neonatal 

- Colher gasometria na 1ª hora de vida. 
- Temperatura retal contínua: inserir o termômetro retal entre 2 e 4 cm no reto e fixar. 

- Evitar a hipertermia até o início do resfriamento. A hipertermia está relacionada  ao 
aumento do risco de morte e sequelas. 

- Suporte ventilatório: manter normocapnia (entre 41 -51 mmHg).O pCo2 é diminuído 
4% por grau centígrado de diminuição da temperatura corporal. Um pCO2 mais alto 
melhora o fluxo sanguíneo cerebral e aumenta o limiar para convulsões. Manter pO2 e 
pH nos limites normais. 

- Função cardiovascular: a hipotermia leva a uma diminuição do débito cardíaco e da 
frequência cardíaca, sem causar arritmia. Passar catéter arterial e venoso umbilical e 
monitorizar continuamente a PAM. Corrigir prontamente a hipotensão, que pode afetar o 
fluxo sanguíneo cerebral devido a alteração da autorregulação. 

- Se possível, monitorar a atividade cerebral com aEEG. Tratar as convulsões. 
- Monitorizar a glicose sanguínea e os eletrólitos, principalmente o magnésio, já que a 
hipomagnesemia pode aumentar a frequência dos tremores relacionados à hipotermia. 
Hipo e hiperglicemia pode interferir com a neuroproteção. 

- Tratar coagulopatias, que frequentemente acometem RN com asfixia. A hipotermia 
aumenta o tempo de sangramento sem aumento de manifestações clínicas relacionadas. 

- Sedação adequada com morfina ou fentanil. Sedação inadequada leva à perda do 
benefício do tratamento. 

- Controle rigoroso da diurese. 
- Cuidados com a pele, evitando lesões decorrentes de má perfusão. 

 
Formas de oferecer hipotermia terapêutica: 

Hipotermia seletiva da cabeça: Olympic Cool-Cap System 
Com hipotermia sistêmica leve ( temp retal entre 34-35°C) 

Temperatura inicial do equipamento 8-15°C 
 

Hipotermia Corporal Total: 
- Idealmente  feita com equipamentos de resfriamento servo controlados, que provocam 
uma rápida indução da hipotermia, sem causar diminuição excessiva da temperatura, 
comum durante a indução, com variabilidade mínima da temperatura.  
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 São seguros e adequados para usar durante o transporte do RN. 

 Consistem em um colchão de hipotermia, que pode ser colocado sob ou envolver o corpo 
da RN, termometro retal ou esofágico , monitor de temperatura e uma unidade de 
resfriamento do sistema, que regula a temperatura corporal conforme solicitado. 
 Na falta de equipamentos adequados, a hipotermia pode ser feita usando luvas ou bolsas 
de gel resfriadas. 
  Manter o RN despido em berço aberto, removendo todas as fontes de calor. Manter a 
temperatura ambiente entre 25-26°C. Colocar luvas com água a 10°C perto das coxas, 
axilas e pescoço. Monitorizar a temperatura retal continuamente, que deve ser mantida 
entre 33-34°C, com mínima variação. Usar cobertores e trocar as luvas tão 
frequentemente quanto necessário. A hipotermia deve ser mantida por 72 hs. 

  O reaquecimento pode ser feito descontinuando o resfriamento ativo ou usando uma 
fonte de calor, com o cuidado de manter o crânio protegido por uma superfície refletora. 

 
Reaquecimento: 

- Iniciar após 72 hs de hipotermia 
- Aquecer lentamente, entre 0,2 e 0,5°C por hora. 

- Durante esta fase, podem ocorrer convulsões por aumento do metabolismo cerebral e 
hipotensão por vasodilatação. Tratar as convulsões de forma habitual, descontinuando o 
aquecimento até o controle. Controlar a hipotensão com volume e/ou drogas vasoativas. 
- Manter monitorização da temperatura retal por 24 hs após término da hipotermia. 

 
Complicações: 

- A hipotermia é um procedimento bastante seguro, não levando ao aumento dos casos de 
arritmia ou hipertensão pulmonar. 

- Níveis séricos de morfina, fenobarbital e topiramato aumentados. 
- Trombocitopenia. 

- Necrose gordurosa da subcutâneo. 
 
Exame de imagem: 
- Providenciar ressonância magnética do crânio entre 1 e 2 semanas de vida. 
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HIPERTENSÃO PULMONAR PERSISTENTE DO RECÉM NASCIDO 
 
A hipertensão pulmonar (HP) é uma grave condição cardiopulmonar caracterizada por 
um aumento da pressão média da artéria pulmonar e uma exposição prolongado do 
ventrículo direito a uma alta pós-carga. 
 
DEFINIÇÃO 
Shunt direita-esquerda pelo foramen ovale e/ou ductus arteriosus em um coração 
anatomicamente normal. 
 
EPIDEMIOLOGIA 
Incidência de 2/1000 nascidos vivos com uma mortalidade de 10%, responsável por 4% 
de todas as internações em unidades neonatais. Os resultados neurológicos dependem da 
patologia de base, mas estima-se que 7% dos pacientes apresentaram alteração do 
desenvolvimento neuropsicomotor incluindo atrasos cognitivos e deficiência auditiva. 
Morbidades respiratórias são também bastante frequentes, sendo que 25% dos pacientes 
tratados para HP terão maior uso de terapia broncodilatadora, visitas ao setor de 
emergência e novas hospitalizações. 
 
 
FISIOPATOLOGIA 
Durante o período intra-uterino somente 5% do débito cardíaco do ventrículo direto 
efetivamente perfundem os pulmões. O restante é desviado pelo ductus arteriousus em 
direção a aorta. Imediatamente após o nascimento a resistência vascular pulmonar (RVP) 
cai e o sangue alcança os pulmões. Esse processo é mediado por um balanço dinâmico 
entre substâncias vasoconstrictoras e vasodilatadoras, quando esse balanço é perturbado 
por diversas situações clínicas a RVP não cai e estará criada as condições para o 
aparecimento da HP. A perpetuação de uma alta RVP causa hipoxemia, acidose e 
interfere no funcionamento cardíaco impactando a pré e pós carga, assim como a 
contratilidade. A hipoxemia e a queda do débito cardíaco levam a uma oferta inadequada 
de oxigênio aos tecidos contribuindo para a anaerobiose e a manutenção da alta RVP 
 
 
DIAGNÓSTICO 
Paciente com HP geralmente se apresenta com cianose, acidose e hipotensão nas 
primeiras 12 horas. A dificuldade respiratória costuma não ser intensa e a resposta ao 
teste da hiperóxia é inadequado. Existe uma diferença entre a saturação pré ductal 
superior a 5% da pós ductal com uma diferença  não inferir a 10% na PaO2. 
O diagnóstico definitivo se dá através da ecocardiografia e a documentação do shunt 
direita esquerda, deslocamento do septo interventricular e disfunção ventricular. 
 
TRATAMENTO 
O tratamento visa combater a hipoxemia e a disfunção miocárdica. Inicialmente atenção 
deve ser dada ao parênquima pulmonar com o uso de surfactante e optimização do 
volume pulmonar (volume corrente / PEEP). 
A alta resistência vascular pulmonar e tratada com substâncias vasodilatadoras. O óxido 
nítrico inalatório (ONi) tem efeito vasodilatador pulmonar seletivo e deve ser iniciado na 
dose de 20 ppm quando o índice de oxigenação está acima de 25. Atenção deve ser dada 
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a monitorização diária da metahemoglobinemia e da formação de dióxido de nitrogênio. 
A terapia com ONi não impacta a mortalidade nem melhora resultados neurológico a 
longo prazo, mas diminui a necessidade de ECMO. 
Uma nova família de drogas com efeito vasodilatador e inotrópico positiva tem sido 
ultimamente utilizada no tratamento da HP. O inibidor da fosfodiesterase (PDE) 5 
Sildenafil foi testado em um pequeno ensaio e se mostrou eficaz na redução da 
mortalidade em unidades que não dispõe de ONi. 
O inibidor da PDE 3 Milrinona mostrou-se através de relatos de casos eficaz na redução 
do índice de oxigenação em pacientes portadores de HP. 
A disfunção cardíaca deve ser tratada individualmente conforme resultado da 
ecocardiografia. Pacientes portadores de disfunção ventricular direita podem se beneficiar 
de doses baixas de dobutamina devido a seu efeito inotrópico positivo e vasodilatador. 
No caso da ocorrência concomitante de sepses e hipotensão, o uso de vasopressores e 
drogas com efeito alfa adrenérgico potencialmente diminui o shunt direita-esquerda e 
melhora a hipoxemia. 
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RN EXPOSTO AO HIV 
 

 O Brasil tem como meta a eliminação da transmissão vertical do HIV (menos de 
1% de transmissão) até este ano de 2015. Além das medidas indicadas à gestante 
portadora do vírus HIV, condutas ao recém-nascido exposto devem ser realizadas para 
esta redução. 
 
AO NASCIMENTO: 
 
1. Limpar, com compressas macias, todo sangue e secreções visíveis na superfície 
corporal do RN, logo após o nascimento, e encaminhá-lo imediatamente para banho em 
água corrente e sabão. Está contraindicado o primeiro banho em banheiras pediátricas.   

2. Quando for necessária a realização de aspiração de vias aéreas do recém-nascido, 
deve-se proceder delicadamente, evitando traumatismo em mucosas.   

3. Após os cuidados básicos de rotina, é recomendado o alojamento conjunto em período 
integral, com o intuito de aprimorar o vínculo mãe-filho.  

 

ALEITAMENTO MATERNO: 
1. Recomenda-se a não amamentação e a substituição do leite materno por fórmula 
infantil após aconselhamento. O aleitamento misto também é contraindicado. A criança 
exposta, infectada ou não, terá direito a receber fórmula láctea infantil, pelo menos até 
completar 6 meses de idade.  

2. Terminantemente contraindicados o aleitamento cruzado (amamentação da criança por 
outra nutriz) e uso de leite humano com pasteurização domiciliar. 

 
 
QUIMIOPROFILAXIA ANTIRRETROVIRAL: 

1. Todo recém-nascido exposto deverá receber Zidovudina (AZT) solução oral, 
preferencialmente ainda na sala de parto, logo após os cuidados imediatos, ou nas 
primeiras 4 horas após o nascimento. Na impossibilidade da via oral, excepcionalmente, 
o AZT deve ser administrado endovenoso. Não há evidências científicas que comprovem 
a eficácia da profilaxia quando iniciada com mais de 48 horas após o parto.  

2. Em crianças cujas mães não fizeram uso de terapia antirretroviral combinada durante o 
pré-natal, ou não recebeu AZT injetável por 3 horas antes do parto, ou não têm carga 
viral menor que 1.000 cópias/ml documentada no último trimestre de gestação, 
acrescentar nevirapina (NVP) ao esquema da profilaxia, com início o mais precoce 
possível, nas primeiras 48 horas de vida. 
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Os esquemas indicados para o RN devem seguir os seguintes cenários: 

CENÁRIO MATERNO ARV POSOLOGIA DURAÇÃO 

I. Uso de ARV no pré-natal 
e peri-parto, com carga viral 
documentada <1.000 cp/mL 
no 3° trimestre 

AZT (VO) 

- RN com IG >35sem:   
4mg/kg/dose, de 
12/12h 
���- RN IG 30 - 35 sem: 
2mg/kg/dose, de 
12/12h por 14 dias e 
3mg/kg/dose de 12/12h 
a partir do 15° dia. ��� 
- RN com IG < 30sem: 
2mg/kg/dose, de 
12/12h 

4 semanas 

II. Não utilização ���de ARV 
durante ���a gestação 
             ou 
Não uso AZT peri-parto  
              ou 
Uso de ARV na gestação, 
mas carga viral 
desconhecida ��� ou maior ou 
igual a 1.000 cópias/ml no 
3° trimestre  

AZT (VO) Igual esquema acima 4 semanas 

NVP (VO) 
3 doses 

Peso de nascimento > 
2 kg: 12mg/ dose 
(1,2ml) ��� 

- Peso de nascimento 
1,5 a 2 kg: 8mg/dose 
(0,8ml)  

- Peso de nascimento 
< 1,5kg: não usar 
NVP.  

  

Peso de nascimento > 2 kg: 12mg/ dose 
(1,2ml) ���- Peso de nascimento 1,5 a 2 kg: 
8mg/dose (0,8ml)  

1a dose: primeiras 48h 
de vida ���2a dose: 48h 
após 1a dose  

3a dose 96h após 2a 
dose  

 

1a dose: 
primeiras 
48h de 
vida 
���2a dose:    
48h  após 
1a dose  
3a dose: 
 96h após 
2a dose  

Quando criança sem condições de receber medicação VO: 
• IG > 35 semanas: 3mg/Kg/dose, EV, 12/12h 
• IG 30 – 35 semanas: 1,5mg/Kg/dose, EV, 12/12h até 14 dias;  

                                            2,3mg/Kg/dose, EV, 12/12h, a partir 15° dia de vida 
• IG< 30 semanas: 1,5mg/Kg/dose, EV, 12/12h 

NVP não utilizada  (não existe apresentação para uso EV) 
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PROFILAXIA DA PNEUMONIA POR PNEUMOCYSTIS  
        Sulfametoxazol (SMX) + Trimetoprima (TMP), a partir de 4 a 6 semanas de vida: 
25-40mg/kg/dia (0,7 a 1ml/Kg/dia)de SMX ou 5-10mg/kg/dia de TMP, divididos em 
duas doses diárias, três vezes por semana, ou em dias alternados 
 
OUTRAS RECOMENDAÇÕES: 
 
  Dada a possibilidade de ocorrência de anemia no recém-nascido em uso de AZT, 
recomenda-se a realização de hemograma completo, possibilitando avaliação prévia ao 
início da profilaxia. 

2. Anotar no resumo de alta do recém-nascido as informações do pré-natal, as condições 
do parto, o tempo de uso do AZT injetável na mãe, o tempo de início de AZT xarope e da 
nevirapina para o RN com dose e periodicidade, além do tipo de alimento fornecido à 
criança e outras informações importantes relativas às condições do nascimento. 

3. Preencher as fichas de notificações de RN exposto ao HIV. 

4. A alta da maternidade deve ser acompanhada de consulta agendada em serviço 
especializado para seguimento de crianças expostas ao HIV (Em Florianópolis, ligar para 
Hospital-dia (HIJG) – tel 32519000), de receitas de AZT xarope e de fórmula láctea de 
partida. Caso a consulta no HI for agendada para após 4 semanas, fornecer também a 
receita de SMX+TMP. 

5. As vacinas BCG e Anti-Hepatite B devem ser realizadas normalmente. 
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TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 
 

 A Toxoplasmose Congênita é uma doença parasitária transmitida da mãe para o 
concepto, quando ocorrer infecção aguda durante a gestação ou sua reagudização em 
mulheres imunocomprometidas. No Brasil, 70% a 80% dos indivíduos adultos já foram 
infectados, o que deixa 20-30% de mulheres susceptíveis à infecção durante a gestação. 
O risco de transmissão ao feto é diretamente proporcional à idade gestacional, ocorrendo 
em taxa média de 40%. A incidência é variável em diferentes populações mundiais; no 
Brasil encontrou-se incidência de 1 caso para 770 nascidos em Belo Horizonte e 1 para 
1867 nascidos vivos em Porto Alegre. Estudos têm sugerido a presença, no Brasil, de 
cepas de Toxoplasma mais virulentas e maior ocorrência de lesões oftalmológicas quando 
comparado com outros países. 
 A Toxoplasmose Congênita é assintomática ao nascimento em 70% a 90% dos 
casos, entretanto, até 90% destes irão desenvolver anormalidades nos primeiros meses ou 
ainda até a idade adulta, principalmente oftalmológicas ou neurológicas. Portanto, todo 
filho de mãe com diagnóstico de infecção aguda na gestação, deverá ser investigado. 
Quando presentes, as manifestações clínicas no recém-nascido são diversas e 
inespecíficas como: coriorretinite, hidrocefalia, calcificações cerebrais (tríade clássica), 
hepatoesplenomegalia, linfadenopatia, icterícia, anemia, prematuridade, restrição de 
crescimento intrauterino, erupções cutâneas, entre outras.  
 Para o diagnóstico da infecção aguda na gestação e da criança, são utilizados os 
testes sorológicos para detecção de anticorpos da classe IgG, IgM e IgA (este para o bebê 
a atualmente pouco disponível) e ainda a detecção do DNA do Toxoplasma no líquido 
amniótico por PCR. 
 
CONSIDERAR INFECÇÃO AGUDA NA GESTANTE: 

• Soroconversão durante a gestação -  mulheres que no início da gestação tinham IgG e 
IgM negativos, com teste positivos quando repetiram exames; 

• PCR positivo em amniocentese; 
• Primeiro teste sorológico com IgG e IgM positivos e índice de avidez de IgG baixo 

(<30%) – testes estes realizados até 12 semanas de gestação; 
• Gestante com história clínica sugestiva de Toxoplasmose e IgM positivo. 

  Não considerar infecção aguda na gestação: mulheres com IgG positivo e IgM negativo 
no início ou anterior à gestação, mulheres com testes sempre negativos, mulheres com 
IgM positivos e IgG positivo com alta avidez (>60%) no primeiro trimestre da gestação, 
mulheres com IgM positivo e IgG que mantém-se negativo. 

 
CONSIDERAR INFECÇÃO NO RECÉM-NASCIDO: 

• Filhos de mães com PCR positivo no líquido amniótico: 
• Crianças com IgM ou IgA antitoxoplasma positivos; 
• Crianças que no acompanhamento não reduzirem títulos de IgG e estes persistirem 

positivos após 12 meses de idade; 
• Crianças com sintomatologia sugestiva de Toxoplasmose, filhos de mulheres com IgG 

positivo na gestação, após exclusão de outras etiologias. 
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AVALIAÇÕES COMPLEMENTARES DO RECÉM-NASCIDO COM SUSPEITA DE 
TOXOPLASMOSE CONGÊNITA (além dos teste sorológicos): 

• Oftalmológica; 
• Auditiva; 
• Neurológica; 
• Ultrassonografia de crânio; 
• Hemograma; 
• Análise do líquor cefalorraquidiano. 

 

TRATAMENTO (deverá ser por 12 meses, independente da sintomatologia) 
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M I N I S T É R I O  D A  S A Ú D E 

Tabela 10 – Medicamentos utilizados para tratamento da toxoplasmose congênita durante o primeiro ano de vida2,7

Medicamento* Posologia
Sulfadiazina§ 

(comprimidos de 500mg)
100mg/kg/dia divididos em 2 doses diárias, durante 1 ano

Pirimetamina§ 
(comprimidos de 25mg)

1mg/kg/dia em 1 dose diária, durante dois a seis meses, 
dependendo da intensidade do acometimento
A seguir, 1mg/kg três vezes por semana, até completar 1 ano de 
utilização do medicamento

Ácido folínico§ 
(comprimidos de 15mg)

10mg administrados três vezes por semana
Na ocorrência de neutropenia:
se <1000 neutrófilos/mm3, aumentar a dose para 20mg diários
se <500 neutrófilos/mm3, suspender a pirimetamina até que 
ocorra recuperação

Manter por mais uma semana após interrupção do uso da 
pirimetamina
Atenção: o ácido fólico não deve ser utilizado em substituição ao 
ácido folínico

Prednisona ou 
prednisolona

1mg/kg/dia em duas doses diárias se houver retinocoroidite em 
atividade e/ou se proteinorraquia ≥ 1000mg/dL
Utilizar sempre em associação com sulfadiazina e pirimetamina.
Realizar retirada gradual após estabilização do processo 
inflamatório

Efeitos adversos Neutropenia, anemia (frequentes), trombocitopenia, 
hiperbilirrubinemia, reações de hipersensibilidade, intolerância 
gastrointestinal, cristalúria, erupção cutânea

*Utilização por via oral.
§Medicamentos disponíveis apenas sob a forma de comprimidos. Podem ser produzidas soluções em farmácias de manipulação com 
as seguintes concentrações:

Sulfadiazina 100mg/mL.
Pirimetamina 2mg/mL.
Ácido folínico 5mg/mL (ou fracionamento para comprimidos com 5mg cada).

Recomenda-se observar cuidadosamente a icterícia clínica e monitorar os níveis de bilirrubina quando a sulfadiazina for utilizada em RN.

A instituição do tratamento com sulfadiazina e pirimetamina ao longo do primeiro ano de 
vida pode levar à diminuição de sequelas tardias da doença. Entre os RN tratados, cerca de 
25% apresentarão anormalidades oftalmológicas e 20% alterações neurológicas. A porcen-
tagem de RN que terão novas lesões retinianas também é menor (29%) que a observada 
em controles históricos das décadas de 1980 e 1990.1,2,7,17 No entanto, não há estudo con-
trolado que responda definitivamente se o tratamento é benéfico.

Muitos serviços europeus utilizam ciclos de 21 a 30 dias de sulfadiazina, pirimetamina e 
ácido folínico, alternados ao longo do primeiro ano de vida com ciclos de quatro a seis 
semanas de espiramicina. Não há estudo comparativo da eficácia dos diferentes esquemas 
de tratamento,1,2 mas considerando que a espiramicina não evita a ocorrência de neuroto-
xoplasmose em RN imunossuprimidos,1 recomenda-se o esquema detalhado na Tabela 10.

Fonte:	  Ministério	  da	  Saúde.	  Atenção	  à	  Saúde	  do	  Recém-‐Nascido,	  vol	  2.	  2011.	  	  
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SÍFILIS CONGÊNITA 
 

 A sífilis congênita resulta da passagem transplacentária do Treponema pallidum 
da gestante com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto. A 
transmissão pode ocorrer em qualquer período gestacional ou estágio clínico da doença 
materna, porém com risco mais aumentado em fases primária e secundária da sífilis, 
atingindo 70 a 100% de comprometimento fetal. 
 A eliminação da sífilis congênita até 2015, definida como incidência <0,5 
caso/1000 nascidos vivos, é comprometimento do Brasil como um dos Objetivo do 
Milênio, que poderia ser atingido com acesso precoce ao diagnóstico e tratamento 
adequado da sífilis nas gestantes. 

Quadro Clínico 
 A infecção congênita pode resultar em aborto, óbito fetal, hidropsia fetal ou 
nascimento prematuro. A maioria das crianças afetadas, porém, será assintomática ao 
nascimento e desenvolverá sinais clínicos semanas, meses ou anos após. Será 
denominada sífilis congênita precoce e sífilis congênita tardia quando as manifestações 
surgirem, respectivamente, antes ou após os anos de idade. 
Sinais clínicos mais frequentes: 
  Sífilis congênita precoce – hepatomegalia, esplenomegalia, lesões cutâneas, 
periostite ou osteocondrite, rinite sero-sanguínea, pseudoparalisia de membros, 
pneumonia, meningite, icterícia e anemia. 

Sífilis congênita tardia – tíbia em “Lâmina de Sabre”, fronte olímpica, dentes 
incisivos medianos superiores deformados, nariz “em sela”, rágades periorais, ceratite 
intersticial, surdez neurológica e dificuldade no aprendizado. 
Diagnóstico 
 Por definição, será diagnosticado como portador de sífilis congênita: 
- toda criança, ou aborto, ou natimorto de mãe com sífilis na gestação que não tenha sido 
tratada ou tenha recebido tratamento inadequado; ou 
- toda criança com evidência clínica ou sorológica de sífilis congênita. 

 O tratamento na gestação será considerado adequado quando: tratamento for 
completo, adequado para o estágio da doença, feito com penicilina, finalizado pelo menos 
30 dias antes do parto e tendo sido o parceiro tratado concomitantemente e ainda, 
evidência de queda de títulos (teste sorológico não-treponêmico).  

Testes Sorológicos 
 Os testes sorológicos, de um modo geral, são a principal forma de estabelecer o 
diagnóstico de sífilis na gestação, e devem ser realizados no início do pré-natal, no início 
do terceiro trimestre e na admissão para parto ou curetagem. São divididos em testes não 
treponêmicos (VDRL e RPR) e treponêmicos (FTA-ABS, TPHA, ELISA, teste rápido). 
Os testes não treponêmicos possibilitam titulação e portanto úteis no monitoramento do 
tratamento, são de baixo custo, de elevada sensibilidade e de realização técnica simples e 
rápida. Os testes treponêmicos são utilizados para confirmação da infecção materna, 
permitindo a exclusão dos eventuais resultados falso positivos dos testes não 
treponêmicos. Os testes treponêmicos não correlacionam-se com a atividade da doença e 
permanecem positivos durante a vida do indivíduo, mesmo após o tratamento adequado. 
Na impossibilidade da realização do teste confirmatório, é recomendado considerar o 
diagnóstico de infecção na presença de sorologia não treponêmica reagente em qualquer 



	  

	  

108	  

titulação. O significado de testes positivos no recém-nascido é limitado em razão da 
transferência passiva transplacentária de anticorpos maternos. Não há recomendação da 
utilização de testes treponêmicos em recém-nascidos e os testes não treponêmicos 
servirão para orientação terapêutica (figura 1) e para o seguimento de criança com 
suspeita da infecção ou que tenha recebido tratamento. A pesquisa de anticorpos 
treponêmicos IgM não é útil para diagnóstico de sífilis materna ou congênita, devido as 
baixas taxas de sensibilidade e especificidade dos testes atualmente disponíveis. 
 
Em resumo: 

1) Definição de infecção materna na gestação: testes treponêmico e não treponêmico 
reagentes; 

2) Verificação de tratamento materno na gestação; 
3) Definição de sífilis no recém-nascido: mãe com sífilis na gestação sem tratamento 

adequado; 
4) VDRL e avaliação complementar no RN e tratamento do mesmo. 

Avaliação complementar do recém-nascido  
 Recomenda-se realizar punção lombar para avaliar a celularidade, o perfil 
proteico e o VDRL do líquido cefalorraquidiano (LCR) em todas as crianças com sífilis 
congênita para a exclusão do diagnóstico de neurossífilis. A avaliação radiológica dos 
ossos longos é de grande importância, uma vez que as alterações ósseas são frequentes e 
de aparecimento precoce, inclusive em crianças infectadas assintomáticas. Como a 
anemia pode acompanhar os casos de infecção congênita, o hemograma faz parta da 
investigação complementar. Demais exames deverão ser solicitados, à critério médico, de 
acordo com a sintomatologia observada. 

Tratamento 
 O manejo do recém-nascido, quanto a investigação complementar e opção 
terapêutica, dependerá do tratamento materno ter sido ou não realizado adequadamente 
na gestação, da sintomatologia da criança e dos resultados do teste não treponêmico e 
demais exames, de acordo com o algoritmo abaixo (figura 1).   
 
 
Seguimento 
 Realizar VDRL com 1, 3, 6, 12 e 18 meses de idade, interrompendo com dois 
exames negativos. Diante da elevação do título sorológico ou da não negativação até 18 
meses, reinvestigar e retratar. Nos casos acompanhados de neurossífilis, a punção lombar 
deve ser repetida a cada 6 meses até a normalização do LCR e, quando verificadas 
alterações persistentes do mesmo, recomenda-se reavaliação clinico-laboratorial completa 
e retratamento. O acompanhamento oftalmológico, neurológico e audiológico deve ser 
realizado semestralmente por dois anos 
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Opções terapêuticas: 

A1- Penicilina G Cristalina, 50.000 UI/Kg/dose a cada 12 horas durante os primeiros 7 
dias de vida e após a cada 8 horas, por 10 dias; ou Penicilina G Procaína 50.000 
IU/Kg/dose, IM, em dose única diária por 10 dias.  
A2- Penicilina G Cristalina, 50.000 UI/Kg/dose a cada 12 horas durante os primeiros 7 
dias de vida e após a cada 8 horas, por 10 dias. 

1. A3- Penicilina G Benzatina, 50.000 UI/Kg, IM, dose 
única. Na impossibilidade de seguimento 
ambulatorial, tratar como A1.  

B1- Tratar como A1. 
B2- Tratar como A2. 

C1- Realizar acompanhamento ambulatorial. Se seguimento incerto, tratar como C2. 
C2- Penicilina G Benzatina, 50.000 UI/Kg, IM, dose única. 
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CATETERISMO DA ARTÉRIA UMBILICAL 
 
Indicados principalmente para monitorar os gases artérias, infusão de fluídos e 

monitorização de pressão arterial contínua. 
Técnica:   

• Medir a distância umbigo ao ombro + 2 cm. No cateter umbilical alto sua 
localização deverá ser entre oitava e décima vértebra torácica. Na posição 
baixa o cateter deverá ficar entre a terceira e a quarta vértebra lombar. 

• Fazer assepsia com solução asséptica, procurando evitar uso de iodo pela 
agressão a pele, e depois lavar com água estéril. 

• Cortar o coto umbilical deixando 1 a 2 cm de comprimento. Identificar as 
duas artérias e uma veia. Utiliza-se cateter 3,5F e 5F, preenchidos com 
solução salina. 

Remoção do cateter: quando não há mais a necessidade de monitorização 
contínua, após o sétimo dia pós passagem é recomendada a retirada, pelo aumento do 
risco de infecção e complicações tromboembólicas, ou antes, quando há evidências de 
complicações. A remoção devera ser lenta, de 30 a 60 segundos, para evitar a constricção 
da parte proximal, preservando o fluxo, e permitindo a oclusão da parte distal. 

Complicações: significativa mortalidade tem sido associada, incluindo ainda 
fenômenos tromboembólicos para rins, intestinos, membros inferiores, e mais raramente 
para medula espinhal. Podem ser observados hematúria, hipertensão arterial, enterocolite 
necrosante, infarto renal, cianose ou palidez de períneo e membros inferiores além de 
civd. 

Qualquer dessas complicações são indicações de remoção do cateter. 
Se sinais de embolia ou diminuição de pulsos, coagulopatias ou hemorragia 

intracraniana, pode ser considerado fazer heparinização. 
A palidez de membros inferiores é a complicação mais comum observada e 

geralmente transitória. Uma técnica que pode ser aplicada é aquecer a perna oposta. Se o 
vaso espasmo regredir ou se resolver completamente, o cateter pode ser deixado, caso 
contrário deve ser removido. 

O uso de heparina como prevenção anticoagulante pode ser usada, mas não se 
sabe se reduz realmente as complicações tromboembólicas. Dose aplicada: heparina 0,5 
unid/ml da infusão. 

O cateter baixo L3 e L4 tem sido associado a mais chance de complicações como 
cianose e palidez de membros inferiores, enquanto embolia intestinal e renal tem maior 
associação aos cateteres altos T7 e T8.  

Não indicação de uso de antibióticos profiláticos para cateterização umbilical. 
 

 
 

CATETERISMO VENOSO UMBILICAL 
Usado para exsanguineo transfusão, monitoramento da pressão venosa central, 

infusão de fluídos, acesso vascular de emergência para fluidos, sangue ou medicação. 
Também quando se tem dificuldade de acesso venoso periférico ou impossibilidade de 
outro acesso, comum em prematuros extremos. 
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Posicionamento: deverá estar entre o diafragma e o átrio direito. Para acesso de 
emergência ou exsanguineo transfusão, usualmente 2 a 5 cm além da pele é o suficiente. 
Para monitoramento de pressão venosa central devera ser avançado através do ducto 
venoso no interior da veia cava inferior. 

Permanência aceitável de até 14 dias sem evidencia de complicações. Em extremo 
baixo peso após 7 dias deve se tentar cateter venoso central por acesso periférico. 
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SEDAÇÃO E ANALGESIA 
 

Princípios para o manejo da dor e stress no recém-nascido: 
• Componentes neuroanatômicos e sistema neuroendocrino dos recém-nascidos são 

suficientemente desenvolvidos para a transmissão de estímulos dolorosos; 
• Exposição a severa ou prolongada dor pode aumentar a morbidade neonatal; 
• Crianças que experenciam dor durante o período neonatal respondem de maneira 

diferente a eventos dolorosos subsequentes; 
• A ausência de respostas comportamentais (incluindo choro) não necessariamente indica 

ausência de dor; 
• Severidade da dor e efeito da analgesia podem ser avaliadas no recém-nascido; 
• Recém-nascidos usualmente não são prontamente confortados quando a analgesia é 

necessária. 
 
MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS: 

• Sucção não-nutritiva 
• Contato pele-a-pele (posição canguru) 
• Enrolamento / contenção 
• Glicose 25% VO, aprox. 2 minutos antes do procedimento. 
      Utilizado para punção venosa ou arterial, punção lombar ou lancetar   
          RN Termo: 0,5 – 1,5 mL 
          RN Pré-termo: 0,1 – 0,5 mL 
• Redução de estímulos sonoros e luminosos 

 
ANALGESIA PARA PROCEDIMENTOS INVASIVOS: 
PROCEDIMENTO RN em VM RN não entubado 

Intubação 
reintubação 

Fentanil 0,5-2mcg/Kg (EV, em 3 
min), ou 

Morfina 0,05-0,1mg/Kg EV ou 
SC 

Fentanil 0,25-1mcg/Kg (EV, em 
2 min), ou 

Morfina 0,025-0,05mg/Kg EV 
ou SC 

Ventilação 
Mecânica 

Fentanil 1-3mcg/Kg cada 4h e 
QN, ou 

 Morfina 0,05-0,15mg/Kg  cada 
4h e QN, ou 
    Fentanil 0,2-2mcg/Kg/h 

- 

Dreno de tórax 
 (inserção) 

Lidocaína local e 
  Fentanil 2-5mcg/Kg EV,ou 
  Morfina 0,1-0,2mg/Kg EV 

Lidocaína local e 
  Fentanil 1-2mcg/Kg EV,ou 
  Morfina 0,05-0,1mg/Kg EV 

Dreno de tórax 
 (manutenção) 

Fentanil 1-3mcg/Kg EV, cada 2-
4 horas e QN, ou 
Morfina 0,05-0,15mg/Kg EV, 
cada 2-4 horas e QN 

Fentanil 0,25-1mcg/Kg EV, cada 
4-6 horas e QN, ou 
Morfina 0,025-0,05mg/Kg EV, 
cada 2-4 horas e QN 

Dreno de tórax 
 (remoção) 

Fentanil 1-3mcg/Kg EV,  ou 
Morfina 0,05-0,15mg/Kg EV,  

Fentanil 0,5-2mcg/Kg EV,  ou 
Morfina 0,025-0,05mg/Kg EV,  

PICC 
(inserção) 

Fentanil 1-3mcg/Kg EV,  ou 
Morfina 0,05-0,1mg/Kg EV,  

Fentanil 0,25-1mcg/Kg EV,ou 
Morfina 0,025-0,05mg/Kg EV,  
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HEMOCOMPONETES PARA TRANSFUSÕES 
 

Os principais compostos de transfusões são: concentrados de hemácias, plaquetas, 
plasma fresco, plasma fresco congelado, crio precipitado e granulócitos. 

Durante a transfusão há um risco de contrair infecções como HIV, hepatite B e C, 
sífilis, CMV, malaria, doença de chagas. 

Sangue, plaquetas e concentrado de hemácias podem ainda serem filtrados e 
irradiados. 

- Filtrados: remove 99 % das células brancas. Reduz a reação febril, taxa de 
transmissão de CMV e o efeito imunomodulador do sangue transfundido. 

- Irradiação: previne a reação entre doador e receptor por leucócitos nas células 
vermelha. 
 
Concentrado de hemácias 

Objetiva melhorar o carregamento de oxigênio principalmente durante a anemia, 
hemorragia e hemoglobinopatia. 

Indicações: 
• Na presença de doenças respiratórias significativas ou cardiopatia, RN podem 

necessitar de Ht >40. 
• RN  assintomáticos para corrigir anemias. 
• Incompatibilidades sanguineas ABO ou Rh que não necessitaram de exsanguíneo 

transfusão por hemólise, ou que poderiam vir a necessitar de grandes transfusões 
com algumas semanas de vida. 

• Prematuros podem, para ficarem mais confortáveis, necessitar níveis superiores 
de Hb, acima de 6,5 a 7 mg/dl. 

• Na presença de sepse, pneumonia ou displasia bronco pulmonar para melhorar o 
carregamento de oxigênio. 

• Prematuros com baixo ganho de peso, apnéia ou dificuldade de alimentação. 

Dose: 10 a 20 ml/Kg, numa infusão de 5 ml/Kg/h. Recomenda-se irradiadas e 
filtradas 
 
 
 
 
 
 
Guidelines de transfusão para prematuros: 

1- RN assintomáticos com HT < 21 e reticulócitos < 100.000/UL (2%). 
2- RN com HT < 31% e FiO2  < 0,36% ou pressão media de via aérea <6 cm H2O 

por CPAP ou IMV ou > 9 apnéias e bradicardia por 12h ou 2/24h requerendo 
ventilação com balão e máscara em adequada terapia com metilxantina ou FC 
>180/min ou FR >80/min sustentada por 24h ou ganho de peso < 10g/d por 4 dias 
com 100 Kcal/Kg/d ou em ato cirúrgico. 

3- RN com Ht < 36% e requerendo FiO2 > 0,35 ou pressão média de via aérea de 6-
8 cm H2O por CPAP ou IMV.   
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Reações adversas são comumente encontradas por incompatibilidade das células 
vermelhas do doador com os anticorpos do plasma do receptor. Os mais comuns são 
devidas as hemaglutininas anti-A e anti-B. Essa reação é mais rara em neonatos devido a 
sua baixa taxa de produção, entretanto podem recebê-las oriundas da mãe e manifestarem 
sintomas como febre, hipotensão, taquicardia, dor e hematúria.  

Outras reações descritas: 
• Alergia a transfusão, o que não é frequente em neonatos. 
• Hipocalcemia: associada à rápida infusão. Apresenta-se comumente como 

hipotensão. 
• Hipotermia: devido ao sangue frio 
• Hipercalemia: não é significativa em transfusões de 5 a 20 ml/Kg, mas podem 

estar presentes nas exsanguineos. 
• Reação febril não hemolítica. 
• Contaminação bacteriana. 

 
Plasma fresco congelado 

São usados para administrar todos os fatores de coagulação. Cada componente 
tem cerca de 1 unit/ml de cada fator anticoagulante, 160-170 mEq/L sódio e 3,5-5,5 
mEq/l potássio, além de albumina e anticorpos. 

Indicação: corrigir coagulopatias devido à deficiência desses fatores. 
Dose: 10 a 20 ml/Kg, podendo repetir a cada 8 a 12 horas. 

Reações:  
• Hipercalemia, pouco comum. 
• Reação mediada por anticorpos, mais comum em plasmas contaminados.  
• Raramente hemólise.  
• Hipocalcemia induzida por citratos, freqüente em infusões rápidas e grandes 

volumes 

 
 
Plaquetas 

Obtidas de sangue total ou coletadas por aférese, sendo esta, mais usada em 
neonatos. Cada unidade oferece pelo menos 5 a 10 (elevada a 10 potencia) de plaquetas 
em 50 ml.  

Indicações: níveis de plaquetas abaixo de 50.000. Para reduzir a chance de 
hemorragia intra-craniana, deseja-se obter níveis de 50.000 a 100.000 plaquetas/mm³ 

Dose:  5 ml /kg para o aumento de cada 30.000/mm³ 
Reações: é o elemento de transfusão com maior chance de contaminação 

bacteriana levando a sepse.  Alguns casos de incompatibilidade ABO podem reagir às 
plaquetas, razão pela qual se prefere plaquetas de doador O. 
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Granulócitos 
Terapia controversa, indicada para neutropenia ou disfunção neutrofilica por 

infecção bacteriana ou fúngica, que não responde a antimicrobianos, e em crianças 
sépticas que apresentam doença por granulomatose crônica. 

Dose: 10 a 15 ml/kg, pode se repetir a cada 12 a 24 horas. 
Efeitos: reações imunológicas por transfusão de células branca, sendo comum a 

manifestação de sintomas pulmonares. 
 
IVIG – Imunoglobulinas 

É um concentrado de imunoglobulinas, sendo 90% imunoglobulina G e pequenas 
concentrações de imunoglobulinas A e M. 

Indicações: efeito de imunossupressão para distúrbios aloimunes, como em 
trombocitopenia ou anemia, geralmente por anticorpos maternos contra antígenos das 
células do neonato. Pode também ser usado para repor imunoglobulinas em pacientes que 
apresentem redução dos níveis de imunoglobulinas e em algumas síndromes de 
imunodeficiência congênita. Na sepse ainda não se tem comprovação de sua indicação. 

Dose: 500 a 900 mg/Kg. Pode haver outras recomendações de doses e intervalos 
de acordo com a patologia. 

Reações adversas são raras, e apresentam baixo risco de transmissão de infecções. 
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CONVULSÕES NEONATAIS 
ROTINAS(CONVULSOES(NEONATAIS(

(
(
(

CAUSAS((DE(CRISES(CONVULSIVAS(NO(PERIODO(NEONATAL:(
(

1. Encefalopatia,hipoxico/,isquêmica:,
!  Causa(mais(comum(em(RN(a(termo((40@60%(dos(casos)(e(responsáveis(

por(prognostico(reservado(
!  Geralmente(se(apresenta(nas(primeiras(24(horas(
!  Podem(ser(de(difícil(controle(

(
2. Hemorragia,intracraniana:(
!  Hemorragia(intraventricular(
!  Hemorragia(intracerebral(
!  Hemorragia(subdural(
!  Hemorragia(subaracnoide(

(
3. Infecções,do,sistema,nervoso,central:,
!  Meningite(bacteriana(
!  Meningite(viral(
!  Encefalite(
!  Infecções(congênitas((TORCH)(

(
4. Causas,metabólicas:,
!  Hipoglicemia(
!  Hipocalcemia(
!  Hipomagnesemia(
!  Hipo/hipernatremina(
!  Dependencia(de(pirodoxina(

(
5. Erros,inatos,do,metabolismo,

,
6. Sindrome,de,abstinência,a,drogas,

,
7. Congenitas:,
!  Anomalias(cromossômicas(
!  Anormalidades(congênitas(cerebrais(
!  Desordens(neuro@vegetativas(

(
8. Convulsões,neonatais,benignas:(
!  Usualmente(crises(convulsivas(clonicas,multifocais(que(iniciam(no(5(dia(

de(vida,(geralmente(parando(no(15(dia(de(vida(de(causa(desconhecida.(
(

9. Convulsões,neonatais,familiar,benigna:(
!  Geralmente(se(apresenta(como(crise(convulsiva(tonico@clonica(no(2(ou(3(

dia(de(vida(
!  Cessam(apos(algumas(semanas(com(bom(prognostico,

,
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TIPOS,DE,CRISES,CONVULSIVAS:,
,
,
FOCAIS, 10/35%,dependendo,da,

maturidade,
Mais,comum,em,RN,a,termo,
Ocorre,em,RN,com,insulto,
global,–EHI,e,HIC,

Olhos/,fixos,,piscando,,desvio,
horizontal,
Boca,–,mastigação,,sucção,,mov.,da,
língua,
Membros/,pedalada,,movimento,de,
natação,ou,boxe,
Autonômico/,apneias,,taquicardia,,alt,
pressão,arterial,

CLONICAS, 50%,
Mais,comum,em,RN,a,termo,

Consciência,geralmente,preservada,
Movimento,rítmicos,
Focais/,membros,ou,1,lado,da,face,ou,
hemicorpo,
Multifocal,–,padrão,irregular,,
fragmentado,,migratório,

TONICAS, 20%,
Mais,comum,em,RN,pre/
termo,

Pode,envolver,uma,extremidade,ou,
todo,corpo,
Extensão,generalizada,dos,braços,e,
pernas,com,postura,epistotona,
Focal/,postura,fixa,de,um,membro,

MIOCLONICA, 5%, Contraturas,isoladas,rápidas,
Focal,–,uma,extremidade,ou,multifocal,
Vista,em,abstinência,de,
drogas(especialmente,opioides),

,,
(

TRATAMENTO,DAS,CRISES,CONVULSIVAS:,
,
,
FENOBARBITAL:,
,
DOSE(E(ADMINISTRACAO(( Dose(de(ataque:(

20(mg/kg(EV(–(administrar(em(10@15(min(
Doses(adicionais:(5(mg/kg(ate(dose(total(de(40(
mg/kg(
Dose(manutenção:(2,5@5(mg/kg/dia(24@24h(
iniciado(apos(12@24(horas(da(dose(de(ataque(

COMENTARIOS( Primeira(opção(de(tratamento(
<50%(efetivo(
Reduz(crises(convulsivas(clinicas,(menos(
efetivo(no(traçado(EEG(
Adicao(de(uma(segunda(droga(e(geralmente(
necessário(–(ex.((Fenitoina(
Pode(causar(apneia/depressão(respiratória(em(
doses(altas(–(40mg/kg(
Meia@vida(muito(variável(em(RN(40@200h)(
Nivel(terapêutico:(
Dosagem(apos(48(horas(da(dose(de(ataque(
15@40(mcg/mL(

(
(
(
(
(
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FENITOINA:,
,
,
Dose(e(administracao( Dose(de(ataque:(

15@20(mg/kg(–(taxa(de(infusão(máxima(
0,5mg/kg/min(
Manutenção:(
4@8(mg/kg/dia(
Apos((1(semana:(ate(8(mg/kg/dose(

Comentarios( Não,pode,ser,administrado,IM,
Causa(necrose(tecidual/inflamação(se(
extravasado(
Pode(causar(arritmias(e(hipotensão(
Não(use(em(linhas(centrais(por(risco(de(
precipitação(
Nivel(terapêutico:(
Medir(apos(48(horas(da(dose(de(ataque(
6@15(mcg/mL(

,
,
MIDAZOLAM,
,
Dose(a(administracao( 0,15(mg/kg(EV(em(5(minutos(

Infusao(continua:(
60@400(mcg/kh/h(

Comentarios( Pode(ser(efetivo(em(RN(com(crises(convulsivas(
apos(fenobarbital(e/ou(fenitoina(
Pode(causar(depressão(respiratória(e(
hipotensão(se(injetado(rapidamente(

(
(
CLONAZEPAM,
,
Dose(e(administracao( 100(mcg/kg(

EV(em(2(minutos(ou(oral(
Comentarios( Pode(causar@(sonolência/(salivação(e(aumento(

de(secreção(brônquica(
Pode(causar(aumento(dos(níveis(de(fenitoina(
Uso(concomitante(com(fenitoina(diminui(meia@
vida(do(clonazepam(

(
(
LIDOCAINA,
,
Dose(e(adminstracao( Dose(de(ataque:(

2(mg/kg(EV(em(10(minutos,(apos(iniciar(
infusão.(
Infusão:(
6(mg/kg/hora(por(6(horas,(apos(
4(mg/kg/hora(por(12(horas,(apos(
2(mg/kg/hora(por(12(horas(
(

Comentarios( Pode(ser(efetivo(em(RN(que(apresentam(crises(
convulsivas(apos(uso(de(fenobarbital(
Não(pode(ser(administrado(em(pacientes(que(
receberam(fenitoina(
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ANEXOS 
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INSERÇÃO DE CATETER UMBILICAL – DISTÂNCIA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenção à Saúde do Recém-Nascido
Guia para os Profissionais de Saúde

19

Procedimentos Comuns na Unidade de Internação Neonatal   10 CAPÍTULO

Usando a pinça íris sem dente, abrir delicadamente a parede da artéria.
Introduzir o cateter arterial na medida previamente estabelecida.
Identificar a veia.
Introduzir o cateter delicadamente até a distância marcada.
Verificar se ambos os cateteres refluem.
Observar os pés do bebê, procurando algum sinal de isquemia, que pode estar associado 
à presença do cateter arterial.
Retirar a fita cardíaca e fazer sutura em bolsa ao redor do cateter, fixando separadamente 
o cateter arterial e o venoso.
Radiografar o tórax e o abdome do bebê para verificar a posição dos cateteres.

O cateter arterial desce até a ilíaca antes de entrar na aorta, e deve estar 
posicionado fora da emergência das artérias renais e outros ramos arteriais 
importantes acima de T12 ou entre L3 e L4. O cateter venoso deve estar 
acima do diafragma.

Retirar os campos e fixar os cateteres segundo o esquema da Figura1.

Deve-se evitar fixar esparadrapo na pele gelatinosa de RN pré-termo extremo. 
Assim, o método de fixação descrito na Figura 1 pode ser inadequado para 
essas crianças. Sugere-se a fixação semelhante a de cateter central, utilizando-
se linha de algodão 3,0 presa ao coto e envolvendo o cateter do modo bailarina.

Tabela 1 – Tamanho do cateter a ser inserido1

Distância
ombro-umbigo (cm)

Tamanho do cateter a ser inserido (cm)

Cateter arterial baixo Cateter arterial alto Cateter venoso
9 5,0 9,0 5,7

10 5,5 10,5 6,5
11 6,3 11,5 7,2
12 7,0 13,0 8,0
13 7,8 14,0 8,5
14 8,5 15,0 9,5
15 9,3 16,5 10,0
16 10,0 17,5 10,5
17 11,0 19,0 11,5

Fonte:	  Ministério	  da	  Saúde.	  Atenção	  à	  Saúde	  do	  Recém-‐Nascido,	  vol	  2.	  2011.	  	  
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MÉTODO NEW BALLARD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SOMA	   IDADE	  GEST.	  
-‐10	   20	  SEMANAS	  
-‐9	   20	  +	  3	  d	  
-‐8	   20	  +	  6	  d	  
-‐7	   21	  +	  1	  d	  
-‐6	   21	  +	  4	  d	  
-‐5	   22	  SEMANAS	  
-‐4	   22	  +	  3	  d	  
-‐3	   22	  +	  6	  d	  
-‐2	   23	  +	  1	  d	  
-‐1	   23	  +	  4	  d	  
0	   24	  SEMANAS	  
1	   24	  +	  3	  d	  
2	   24	  +	  6	  d	  
3	   25	  +	  1	  d	  
4	   25	  +	  4	  d	  
5	   26	  SEMANAS	  
6	   26	  +	  3	  d	  
7	   26	  +	  6	  d	  
8	   27	  +	  1	  d	  
9	   27	  +	  4	  d	  
10	   28	  SEMANAS	  
11	   28	  +	  3	  d	  
12	   28	  +	  6	  d	  
13	   29	  +	  1	  d	  
14	   29	  +	  4	  d	  
15	   30	  SEMANAS	  
16	   30	  +	  3	  d	  
17	   30	  +	  6	  d	  
18	   31	  +	  1	  d	  
19	   31	  +	  4	  d	  
20	   32	  SEMANAS	  
21	   32	  +	  3	  d	  
22	   32	  +	  6	  d	  
23	   33	  +	  1	  d	  
24	   33	  +	  4	  d	  
25	   34	  SEMANAS	  
26	   34	  +	  3	  d	  
27	   34	  +	  6	  d	  
28	   35	  +	  1	  d	  
29	   35	  +	  4	  d	  
30	   36	  SEMANAS	  
31	   36	  +	  3	  d	  
32	   36	  +	  6	  d	  
33	   37	  +	  1	  d	  
34	   37	  +	  4	  d	  
35	   38	  SEMANAS	  
36	   38	  +	  3	  d	  
37	   38	  +	  6	  d	  
38	   39	  +	  1	  d	  
39	   39	  +	  4	  d	  
40	   40	  SEMANAS	  
41	   40	  +	  3	  d	  
42	   40	  +	  6	  d	  
43	   41	  +	  1	  d	  
44	   41	  +	  4	  d	  
45	   42	  SEMANAS	  
46	   42	  +	  3	  d	  
47	   42	  +	  6	  d	  
48	   43	  +	  1	  d	  
49	   43	  +	  4	  d	  
50	   44	  SEMANAS	  
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