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Apresentação
Nos tempos modernos, o progresso do conhecimento e da tecnologia melhorou muito a
saúde das mães e das crianças. Entretanto, a última década foi marcada pelo pequeno
progresso na redução da mortalidade materna e por uma desaceleração do contínuo declínio
da mortalidade infantil, observado desde meados de 1950 em diversos países, devido,
em grande parte, à incapacidade de reduzir a mortalidade neonatal.

Todos os anos, mais de quatro milhões de bebês morrem no primeiro mês de vida, a
maioria deles durante a crítica primeira semana; para cada recém-nascido que morre,
outro é natimorto. A maioria dessas mortes é conseqüência do mau estado de saúde e de
nutrição maternos, associado aos cuidados inadequados antes, durante e após o nasci-
mento. Infelizmente, o problema não é reconhecido, ou, pior ainda, é aceito como
inevitável em várias sociedades, em grande parte pelo fato de ser tão comum.

Ao reconhecer o enorme peso da falta de saúde materna e neonatal na capacidade de
desenvolvimento dos indivíduos, comunidades e sociedades, os líderes do mundo reafir-
maram seu compromisso de investir em mães e crianças, mediante a adoção de metas e
alvos específicos para reduzir a mortalidade materna e infantil como parte da Declara-
ção do Milênio.

Há uma idéia muito difundida, porém errônea, de que para se melhorar a saúde do
recém-nascido são necessárias tecnologias avançadas e equipes altamente especializadas.
A realidade é que várias condições que resultam em morte perinatal podem ser evitadas
ou tratadas sem tecnologias sofisticadas ou caras. São necessários cuidados essenciais
durante a gravidez, a assistência de uma pessoa com habilidades de parteira durante o
parto e no período imediato pós-parto, e algumas intervenções críticas para os recém-
nascidos nos primeiros dias de vida.

Diante dessa conjuntura orgulhamo-nos de apresentar este livro: Conduta nos Pro-
blemas do Recém-nascido: Um Guia para Médicos, Enfermeiros e Parteiras, que
representa uma adição ao conjunto de instrumentos do Tratamento Integrado na Gravi-
dez e Parto. O guia fornece um amplo espectro de normas e padrões atualizados e baseados
em evidências que possibilitarão um atendimento de alta qualidade durante o período
neonatal pelos profissionais de saúde, considerando as necessidades da mãe e de seu
filho recém-nascido.

Acreditamos que o guia auxiliará planejadores, executores de programas e profissionais
de saúde a dirigir suas metas para as necessidades de saúde de todos os recém-nascidos.
Nós temos o conhecimento, e nosso maior desafio é traduzi-lo em ações para alcançar as
mães e os bebês que mais necessitam.

DR. TOMRIS TÜRMEN

Diretor Executivo
 Family and Community Health (FCH – Saúde da Família e da Comunidade)
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Prefácio
Este guia foi produzido pela Organização Mundial da Saúde para auxiliar países com
recursos limitados em seus esforços para reduzir a mortalidade neonatal e para assegu-
rar os cuidados a recém-nascidos com problemas causados por complicações da gravidez
e do parto, como asfixia, sépsis e baixo peso ao nascer ou nascimento prematuro.

A seção principal deste guia está organizada pelos sinais ou achados clínicos, faci-
litando a identificação precoce da doença e fornecendo diretrizes atualizadas para
tratamento clínico. A utilização dessas diretrizes é essencial para a promoção e avalia-
ção da qualidade dos serviços de saúde, treinamento de pessoal e apoio aos serviços de
qualidade mediante supervisão e retorno sobre o seu desempenho.

As intervenções neste guia são baseadas nas últimas evidências científicas disponí-
veis e ele será atualizado à medida que novas informações forem obtidas. Além disso, as
diretrizes de diagnóstico e conduta aqui apresentadas estão de acordo com outros mate-
riais da OMS na série Integrated Management of Pregnancy and Childbirth (IMPAC),
incluindo Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A Guide for Essential
Practice e Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: A Guide for Midwives
and Doctors. Ele complementa o Integrated Management of Childhood Illness (IMCI),
que inclui diretrizes para os cuidados com crianças doentes: a maioria das doenças
enfatizadas neste guia origina-se no nascimento ou na primeira semana de vida, enquan-
to as doenças abordadas nas diretrizes do IMCI geralmente têm origem depois desse
período.

Espera-se que este guia esteja prontamente disponível sempre que um médico, en-
fermeiro ou parteira se defrontar com um recém-nascido doente ou de baixo peso. Além
disso, todas as diretrizes dos guias da série IMPAC podem ser utilizadas pelos ministé-
rios nacionais de saúde para se assegurarem que os países tenham informações precisas
sobre as quais possam basear seus padrões de treinamento e atendimento.

Para que o guia seja totalmente eficiente, seus usuários também devem ser treinados
em um local em que suas habilidades possam ser praticadas.
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Introdução
Um recém-nascido de baixo peso ou que apresenta risco à vida é uma situação de emer-
gência que necessita diagnóstico e conduta imediatos. O atraso na identificação de um
problema ou na instituição do tratamento correto pode ser fatal. Este guia fornece dire-
trizes clínicas oficiais atualizadas para serem utilizadas como primeiro atendimento em
locais com poucos recursos, por médicos, enfermeiros, parteiras e outros profissionais
de saúde responsáveis pelos cuidados com recém-nascidos com problemas na(s)
primeira(s) semana(s) de vida. O guia também pode ser utilizado para identificar condi-
ções menos comuns que necessitam de encaminhamento a atendimento mais
especializado.

Para que essas diretrizes sejam realmente aplicadas no cuidado com o recém-nasci-
do doente ou de baixo peso, um médico generalista e enfermeiros com conhecimento de
cuidados com recém-nascidos devem estar disponíveis no hospital 24h por dia. Além
disso, são necessários sistemas básicos de apoio, incluindo:

• Laboratório básico com capacidade de dosar hemoglobina ou hematócrito (fra-
ção de volume eritrocitário), glicemia, bilirrubina sérica, assim como cultura e
antibiograma de sangue, pus e liquor.

• Medicamentos essenciais selecionados, incluindo antibióticos como ampicilina e
gentamicina.

• Equipamentos e suprimentos essenciais, incluindo balanças de peso precisas e
bombas de infusão e equipamento de microgotejamento.

• Capacidade de fornecer transfusões sangüíneas seguras.

Em certos locais, esses requisitos podem não estar disponíveis; este guia reconhece
essas situações e fornece métodos alternativos para avaliação e conduta onde for possí-
vel. Entretanto, todos os trabalhadores e planejadores da saúde devem lutar para maior
disponibilidade desses padrões básicos que possibilitam os cuidados com recém-nasci-
dos doentes e de baixo peso.

Como Utilizar o Guia
A ênfase do guia é para avaliação e tomada de decisão rápidas, a fim de priorizar os
recém-nascidos com doenças mais graves e as ações mais urgentes.

• A primeira prioridade é avaliar imediatamente em todos os recém-nascidos os
sinais de emergência (risco à vida) e identificar aqueles que necessitam de cuida-
dos imediatos.

• Uma avaliação adicional, incluindo história e exame completo, torna-se então
necessária para orientar o profissional de saúde na identificação da conduta ade-
quada para o(s) problema(s) identificado(s).
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O texto principal é organizado primariamente pelos sinais e sintomas clínicos (por
exemplo, dificuldade para respirar). Como essa abordagem é diferente da maioria dos textos
médicos, organizados por categorias de doenças, fornece-se uma lista de diagnósticos com o
número da página correspondente. O guia é formado por quatro seções numeradas. São
muito utilizadas em todo o texto referências cruzadas, para permitir que o leitor encontre
rapidamente as informações relevantes em todas as seções do manual.

Seção 1: Avaliação, achados e tratamento busca identificar os recém-nascidos com
risco imediato à vida e fornece diretrizes iniciais no tratamento imediato necessário para
estabilizar as condições do recém-nascido. Essa seção também inclui uma descrição da
avaliação adicional necessária para a identificação do(s) problema(s) específico(s) do re-
cém-nascido e inclui questões relevantes da história e exame físico completo. Uma tabela
orienta o profissional de saúde por meio do exame, fornecendo diretrizes no tratamento
inicial, direcionando-o para o tópico mais adequado ao tratamento do(s) problema(s)
específico(s). Os tópicos seguintes, com raras exceções, exploram cada sinal e sintoma
separadamente.

A maioria dos tópicos começa com abordagens gerais (quando apropriado) seguidas
de uma tabela de diagnóstico diferencial, que orienta o profissional de saúde para o diag-
nóstico que mais provavelmente está causando o problema. Os achados da história, exame
físico e exames laboratoriais (ou outros meios diagnósticos) são listados separadamente
em cada tabela. Para auxiliar o usuário a determinar a importância de um possível sintoma,
são destacados em itálico ou negrito para diferenciar sintomas: não se pode fazer um
diagnóstico se o recém-nascido não apresentar um sintoma assinalado em negrito. O en-
contro de sintoma marcado em negrito, entretanto, não garante o diagnóstico. O diagnóstico
é definitivamente confirmado se um sintoma listado em itálico estiver presente. Sintomas
em letras normais favorecem os achados, sua presença ajuda a confirmar o diagnóstico,
porém sua ausência não pode ser utilizada para excluir um diagnóstico.

Após a apresentação das tabelas de diagnóstico, seguem-se protocolos de condutas
simplificados. Havendo várias escolhas de tratamento, a mais eficiente e menos cara é
preferida. São fornecidas orientações claras sobre drogas e posologia, assim como as
alternativas. As condições que tornam necessária a referência a um nível mais especia-
lizado de tratamento são incluídas na tabela de exame e em capítulos individuais quando
apropriado.

Seção 2: Princípios do cuidado com recém-nascidos resume os princípios gerais
no tratamento de recém-nascidos doentes ou de baixo peso. Essa seção inclui princípios
gerais de cuidados contínuos, incluindo alimentação, manutenção da temperatura
corpórea, prevenção de infecção, imunização e avaliação do crescimento. Outros tópi-
cos orientam o fornecimento de oxigênio, antibióticos e transfusões de sangue. Também
são incluídas orientações sobre apoio emocional, visitas, alta e acompanhamento.

XIV – Conduta nos Problemas do Recém-nascido: Um Guia para Médicos, Enfermeiros e Parteiras
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Seção 3: Procedimentos descreve os procedimentos disponíveis no cuidado com
recém-nascidos doentes ou de baixo peso. Esses procedimentos não serão detalhados na
forma de instruções como fazer, mas resumirão as principais etapas envolvidas em cada
um deles. Como os princípios gerais de cuidados são resumidos na Seção 2, eles não
serão repetidos para cada procedimento, a menos que sejam específicos.

Seção 4: Apêndice contém registros de amostras e uma lista de equipamentos es-
senciais, suprimentos e medicamentos. Foi incluído e organizado um índice que poderá
ser utilizado em uma situação de emergência para encontrar rapidamente os materiais
relevantes. As informações mais críticas, incluindo diagnóstico, tratamento e proce-
dimento(s) relevante(s), são listadas primeiro em negrito. Outras anotações seguem em
ordem alfabética. Apenas as páginas contendo informações críticas ou relevantes foram in-
cluídas e não são listadas todas as páginas que contém palavra ou frase.

Introdução – XV
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Lista de Abreviaturas
ABO o principal sistema de grupos sangüíneos humano
AIDS síndrome da imunodeficiência adquirida
BCG bacilo de Calmette-Guérin (para imunização contra tuberculose)
CMC cuidado mãe canguru
DPT vacina contra difteria, coqueluche e tétano (diphteria-pertussis-tetanus)
EV endovenoso
Fr escala French
G6PD glicose-6-fosfato-desidrogenase (glucose-6-phosphate dehydrogenase)
HbsAg antígeno de superfície da hepatite B (hepatitis B surface antigen)
HBV vírus da hepatite B (hepatitis B virus)
HIV vírus da imunodeficiência humana (human immunodeficiency virus)
IM intramuscular
LCR líquido cefalorraquiano
OPV vacina oral contra a poliomielite (oral poliovirus)
Rh Rhesus (fator Rh)
SHO solução de hidratação oral

ºC graus Celsius
µmol micromolar/micromol
dL decilitro
g grama
kg quilograma
L litro
mg miligrama
mL mililitro
mmol milimolar/milimol
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2 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Organização dos Cuidados com Recém-nascidos
Doentes ou de Baixo Peso
Independentemente de o recém-nascido ter sido encaminhado ao serviço de saúde vindo
de sua casa, transferido de outra instituição ou enfermaria, ou vindo da sala de parto
como resultado de um parto complicado, seu tratamento envolve um ciclo de planeja-
mento, execução e avaliação baseados na determinação contínua de suas condições. Os
cuidados que o recém-nascido recebe no serviço de saúde são divididos em várias eta-
pas, descritas a seguir.

Siga os princípios e práticas para a prevenção de infecções (pág. 147) sempre que
examinar ou tratar um recém-nascido, em especial se ele apresentar diarréia ou
possível infecção de pele, de olhos ou de coto umbilical.

Este guia fornece orientações para o tratamento de recém-nascidos doentes ou de
baixo peso em duas situações:

• O recém-nascido vem sendo observado no serviço de saúde desde o seu nasci-
mento: a evolução do problema após o nascimento é conhecida e dispõe-se de
informações confiáveis sobre o recém-nascido, a gravidez, o parto e a história
da mãe.

• O recém-nascido chega de casa: não há informações confiáveis disponíveis sobre
suas condições do parto até o momento atual, e/ou a história da mãe, gravidez e
parto não estão disponíveis ou não são confiáveis. Freqüentemente esses recém-
nascidos serão encontrados com doenças em estágios avançados.

Chegada, Avaliação Rápida e Tratamento Imediato
• Instrua a equipe a chamar o profissional de saúde assim que um recém-nascido

com menos de uma semana de vida chegar ao serviço de saúde. Não o deixe
esperar pelo atendimento.

• Assegure-se de que a área de recepção e admissão esteja organizada de forma que
cada recém-nascido seja atendido rapidamente.

• Avalie todo recém-nascido doente ou de baixo peso antes de realizar os procedi-
mentos administrativos habituais.

• Imediatamente após a chegada do recém-nascido, avalie os sinais de emergência
que indicam se ele encontra-se em condição crítica ou com risco de morrer em
minutos (pág. 12):
– Enquanto procura os sinais de emergência, apresente-se à mãe e pergunte a ela

(ou a quem trouxe o bebê):
� O que está errado com o bebê?
� Quando os problemas começaram?
� Quais os nomes da mãe e do bebê?
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Organização dos Cuidados com Recém-nascidos Doentes ou de Baixo Peso – 3

� Qual a idade do bebê?
� O bebê está vindo de fora do serviço de saúde?

– Conserve o recém-nascido com a mãe, se possível, e permita que ela esteja
presente durante a avaliação e qualquer procedimento, se for adequado.

• Trate imediatamente qualquer sinal de emergência que ameace a vida, descritos
na Tabela 1.1, antes de prosseguir a avaliação.

Priorize a estabilização do recém-nascido doente ou de baixo peso antes de avaliar
e tratar a causa subjacente ao problema.

Tabela 1.1 – Tratamento imediato dos sinais de emergência

Sinal de emergência Tratamento imediato

Ausência de respiração, 1. Reanime o recém-nascido utilizando máscara e
mesmo quando estimulado; OU ambu (pág. 175)

Respiração ofegante; OU 2. Forneça alto fluxo de oxigênio (pág. 138)
Freqüência respiratória inferior
a 20 respirações por minuto

Sangramento 1. Interrompa o sangramento visível, se possível
(por exemplo, se o sangramento for do cordão
umbilical, coloque novamente o clampe ou faça
novo nó; se o sangramento for de um corte ou do
local da circuncisão, pressione o local do
sangramento com uma compressa estéril)

2. Administre vitamina K1 (fitomenadiona) 1mg EV ou
IM se o acesso venoso ainda não estiver instalado

3. Colha uma amostra de sangue (pág. 180) para
tipagem e prova cruzada e para dosar hemoglobina

4. Faça o tratamento geral do sangramento
(pág. 85)

Choque Se o choque for causado provavelmente por sangramento:
1. Infunda solução salina normal ou Ringer lactato

10mL/kg de peso corpóreo em 10min e repita mais
uma vez após 20min se os sinais de choque
persistirem. Então infunda glicose a 10% como
volume de manutenção de acordo com a idade do
recém-nascido (Tabela 2.4)

2. Faça imediatamente uma transfusão, administrando
sangue tipo O negativo (pág. 196)

3. Administre alto fluxo de oxigênio (pág. 138)
4. Mantenha-o aquecido (pág. 120)
Se a causa provável do choque não for sangramento:
1. Infunda líquido EV 20mL/kg de peso corpóreo na

primeira hora e depois continue com volume de
líquido de manutenção EV de acordo a idade do
recém-nascido (Tabela 2.4)

2. Mantenha-o aquecido (pág. 120)
3. Trate a sépsis (pág. 33)

85-7241-618-8
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4 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Avaliação e Tratamento Adicionais
• Após o tratamento imediato, informe-se sobre a história da mãe e do bebê. Utilize

então a Tabela 1.2 para completar o exame e determinar o(s) problema(s)
subjacente(s), e interne o recém-nascido (pág. 17) se necessário.

• Dê o tratamento específico para o(s) problema(s) identificado(s), se necessário, se-
guindo as diretrizes na Tabela 1.2 para determinar quais páginas serão utilizadas.

• Prepare a transferência ou encaminhamento (pág. 167), se necessário.
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Tabela 1.2 – Exame do recém-nascido

Observe Procure Ações imediatas necessárias e
tratamento após o término do exame

Freqüência • Freqüência respiratória AÇÃO IMEDIATA: administre um fluxo
respiratória superior a 60 ou moderado de oxigênio (pág. 138)

inferior a 30
respirações por minuto Para tratamento de

• Roncos durante a expiração dificuldade respiratória ver página 38
• Tiragem intercostal

(Fig. 1.3)

• Apnéia (parada AÇÃO IMEDIATA: estimule as costas do
espontânea da respiração recém-nascido massageando por 10s
por mais de 20s) Se ele não começar a respirar imediatamente,

reanime-o usando máscara e ambu (pág. 175)

Para o tratamento da apnéia, ver a página 42

A freqüência respiratória normal de um recém nascido é de 30 a 60 respirações por minuto sem
tiragem intercostal ou roncos na expiração; entretanto, recém-nascidos de baixo peso (menos de
2,5kg ao nascimento ou nascidos antes da 37ª semana de gestação) podem apresentar leve tiragem
intercostal, e não é anormal que periodicamente parem de respirar por alguns segundos. Ao
determinar a freqüência respiratória, conte o número de respirações durante 1mi completo, pois
recém-nascidos podem respirar irregularmente (até 80 respirações por minuto) por curtos períodos.
Se você não estiver seguro da freqüência respiratória, repita a contagem.

Coloração • Palidez Para tratamento de palidez e possível
sangramento, ver a página 85

• Icterícia (amarelão) Para tratamento da icterícia, ver página 58

• Cianose central (língua e AÇÃO IMEDIATA: administre alto fluxo
lábios azuis; observe que de oxigênio (pág. 138)
a pele azulada além da
língua e dos lábios indica Para o tratamento da cianose central,
um problema grave) ver página 38

Recém-nascidos a termo parecem mais pálidos que os prematuros, pois sua pele é mais espessa.
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(Continua)
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Tabela 1.2 – Exame do recém-nascido (Continuação)

Observe Procure Ações imediatas necessárias e
tratamento após o término do exame

Freqüência • Freqüência cardíaca Durante o exame, procure atentamente
cardíaca superior a 160 ou inferior outros problemas que possam causar
(determinada a 100 batimentos anormalidades da freqüência cardíaca
utilizando um por minuto (por exemplo, temperatura corpórea anormal,
estetoscópio) sangramento, dificuldade respiratória)

A freqüência cardíaca normal de um recém-nascido é de 100 a 160 batimentos por minuto, mas não é
raro encontrar freqüências cardíacas superiores a 160 por curtos períodos durante os primeiros dias
de vida, especialmente se o recém-nascido estiver estressado. Se você não estiver seguro da
freqüência cardíaca medida, repita a contagem.

Temperatura •  Inferior a 36,5oC AÇÃO IMEDIATA: inicie o reaquecimento
corpórea do recém-nascido (pág. 120)

Para classificar e tratar baixa temperatura
corpórea, ver página 53. O tratamento de
temperatura inferior a 32oC é prioritário,
assim que o exame for terminado

• Mais de 37,5oC Para classificar e tratar a temperatura
corpórea, ver página 53

Postura e • Opistótono (hiperextensão Durante o exame, observe bem sinais de
movimentos extrema do corpo, outros problemas que possam causar opistótono
(observados com a cabeça e o calcanhar (por exemplo, tétano, meningite, encefalopatia
ou história de) inclinados para trás e o por bilirrubina [icterícia nuclear])

corpo arqueado para frente)
(Fig. 1.4B) AÇÃO IMEDIATA: se o recém-nascido

apresentar abaulamento da fontanela anterior,
inicie imediatamente o tratamento para
meningite. Ver página 34

• Movimentos irregulares e AÇÃO IMEDIATA: se o recém-nascido
espasmódicos do corpo, estiver tendo uma convulsão ou espasmo,
membros ou face ver a página 46. Se o bebê estiver
(convulsão ou espasmo) com a fontanela anterior abaulada,

inicie imediatamente o tratamento para
meningite. Ver página 34

O tratamento adicional de um recém-nascido
com convulsões/espasmos ou história de
convulsões/espasmos é prioritário assim
que se termine o exame (pág. 46)

• Tremores (movimentos Durante o exame procure por outros sinais
rápidos e repetitivos mais específicos. Se não forem encontrados,
causados por manipulação ver página 66
súbita do recém-nascido
ou ruídos altos e que podem
ser interrompidos pegando o
bebê no colo, alimentando-o
ou flexionando um membro)

A postura normal de repouso de um recém-nascido é com as mãos levemente fechadas e braços,
quadris e joelhos flexionados (Fig. 1.1B). Os membros podem estar estendidos em recém- nascidos

de baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou nascidos antes de 37 semanas de gestação)
(Fig. 1.1A). Recém-nascidos que estavam na apresentação pélvica podem ter quadris e joelhos
completamente flexionados, e os pés podem estar perto da boca; ou as pernas e pés podem estar ao
lado do corpo (Fig. 1.12).
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Tabela 1.2 – Exame do recém-nascido (Continuação)

Observe Procure Ações imediatas necessárias e
tratamento após o término do exame
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Tônus • Letargia (redução do Segure cuidadosamente o recém-nascido
muscular nível de consciência para evitar lesões
e nível de no qual o recém-nascido
consciência só pode ser acordado Durante o exame procure por

com dificuldade) sinais mais específicos. Se não forem
• Lassidão (pouco tônus encontrados, ver página 66

muscular; os membros
caem soltos quando
suspensos e largados)

• Irritabilidade
(sensibilidade anormal
aos estímulos; chora muito
e com freqüência, sem
causa aparente)

• Sonolência (lentidão)
• Redução da atividade

• Inconsciente (sono Se a perda de consciência não for causada
profundo; não responde por choque (pág. 3), é provavelmente
aos estímulos; não reage causada por sépsis ou asfixia (pág. 28). O
aos estímulos dolorosos) tratamento da causa da perda de

consciência é prioritário após o término do
exame

O recém-nascido normal oscila entre quieto e alerta e pode ser consolado quando aborrecido. O recém-
nascido pode ser despertado quando está quieto ou dormindo.

Membros • Posição e movimentação Para avaliar outras lesões do parto ver
anormal dos membros página 106
(por exemplo,
Fig. 1.10)

• As pernas ou braços do
recém-nascido se
movimentam de
forma assimétrica

• O recém-nascido chora
ao tocarmos ou
movimentarmos uma
perna, braço ou ombro

• O osso está fora da
posição normal

• Pé torto (o pé está fora Para tratamento de defeitos congênitos, ver
de posição ou com página 111
forma alterada; por
exemplo, calcanhar para
dentro ou para fora da
linha média da perna)

• Dedo extranumerário
na(s) mão(s) ou pé(s)
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Observe Procure Ações imediatas necessárias e
tratamento após o término do exame

(Continua)
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Pele • Eritema ou edema da pele Siga estritamente os princípios de prevenção
ou das partes moles de infecção (pág. 147) ao manipular o

• Pústulas ou bolhas recém-nascido

Para tratamento do problema de pele, ver
página 95

• Eritema bolhoso nas Para tratamento do problema de pele, ver
palmas e plantas página 95

• Corte ou abrasão Para tratamento do corte ou abrasão, ver
páginas 98 e 99

• Hematoma (coloração Se o hematoma apareceu espontaneamente
azulada sem ruptura sem evidências de trauma no parto, ver
da pele, habitualmente página 85, para avaliar distúrbios de coagulação
nas regiões expostas,
por exemplo, nádegas
na apresentação pélvica) Se o hematoma for decorrente de trauma

no parto, oriente a mãe que não será
necessário tratamento específico, pois
o hematoma desaparecerá espontaneamente
em algumas semanas

• Marcas de nascimento Ver o tratamento das marcas de
(pinta, marca ou elevação nascimento na página 111
anormal da pele)

• Perda de elasticidade Tratar a desidratação se houver outros sinais,
como olhos ou fontanela encovados ou língua
e membranas mucosas secas (pág. 136)

• Monilíase (manchas Para confirmar o diagnóstico de monilíase, ver
vermelhas brilhantes na página 96
pele na região da fralda,
geralmente de aparência
escamosa ou com
pequenos núcleos brancos)

Algumas afecções cutâneas são comuns e não devem causar preocupação se o recém-nascido for
normal. Elas incluem miliária (manchas brancas ao redor do nariz), tipicamente encontradas no
primeiro dia de vida ou a seguir, e eritema tóxico (manchas vermelhas com pequeno centro branco)
encontradas na face, tronco e costas do segundo dia de vida em diante. Além disso, não é anormal
ocorrer descamação da pele do tronco, abdome e costas do recém-nascido após o primeiro dia.

Umbigo • Umbigo vermelho, Para o tratamento da infecção no umbigo,
edemaciado, drenando ver página 100
pus ou com cheiro pútrido

• Pele ao redor do umbigo
vermelha e endurecida

• Sangramento do umbigo AÇÃO IMEDIATA: reposicione o clampe ou dê
outro nó no coto umbilical, se necessário

Para o tratamento do sangramento, ver
página 85

 O umbigo normal tem cor branco-azulada no primeiro dia. Depois começa a secar e encolher e cai
após 7 a 10 dias.
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Tabela 1.2 – Exame do recém-nascido (Continuação)

Observe Procure Ações imediatas necessárias e
tratamento após o término do exame
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Olhos • Secreção purulenta nos olhos Para tratamento do problema ocular,
• Olhos vermelhos ou inchados ver página 102

• Sangramento subconjuntival Informe a mãe de que não é
(mancha vermelha brilhante necessário nenhum tratamento específico
na conjuntiva de um ou e que o problema provavelmente
ambos os olhos) se resolverá de forma espontânea

Cabeça • Hidrocefalia (cabeça Se possível organize a transferência
e face grande com fontanela do recém-nascido para um hospital de cuidados

abaulada e suturas terciários ou para um centro especializado
para cirurgia

• Abaulamento da AÇÃO IMEDIATA: se o recém-nascido
fontanela anterior apresentar abaulamento da fontanela anterior,

inicie imediatamente o tratamento para
meningite. Ver página 34

• Afundamento da Trate a desidratação se houver outros sinais
fontanela como olhos encovados, perda da elasticidade da

pele ou língua e mucosas secas (pág. 136)

• Edema no couro Para tratamento de edema do couro cabeludo,
cabeludo que não se ver página 91
restringe à área
das fontanelas

• Incapacidade de enrugar Para melhor avaliar a paralisia facial, ver
a testa ou fechar um dos página 108
olhos; ângulo da boca
elevado em um lado
(paralisia facial,
Fig. 1.11)

• Incapacidade de se
alimentar sem babar o leite

A cabeça de um recém-nascido pode ser moldada pelo parto cefálico; voltará à normalidade em um
período de três a quatro semanas (Fig. 1.7).

Boca e • Lábio fendido Para tratamento do lábio e palato fendidos
nariz (fenda no lábio) ver página 111

• Palato fendido (cavidade
no palato superior
conectando a boca
às cavidades nasais)

• Monilíase (placas Para confirmar o diagnóstico de monilíase,
brancas espessas na ver página 96
língua e no interior da boca)

• Cianose central AÇÃO IMEDIATA: administre alto fluxo de
(lábios e língua azulados) oxigênio (pág. 138)

Para o tratamento da cianose central, ver
página 38

• Secreção nasal Verificar sífilis congênita posteriormente, ver
abundante (obstrução) página 37

• Língua e mucosas secas Aplicar tratamento de desidratação se houver
outros sinais como perda da elasticidade cutânea,
olhos encovados ou fontanela afundada (pág. 136)

OMS-01.p65 23.05.06, 16:598



(Continua)

Organização dos Cuidados com Recém-nascidos Doentes ou de Baixo Peso – 9

85-7241-618-8

Tabela 1.2 – Exame do recém-nascido (Continuação)

Observe Procure Ações imediatas necessárias e
tratamento após o término do exame

Abdome e • Distensão abdominal Para o tratamento da distensão abdominal,
dorso (Fig. 1.6) ver página 75

• Gastrosquises/onfalocele Para o tratamento de gastrosquises/onfalocele,
(defeito da parede ver página 112
abdominal ou do umbigo
no qual ocorre
protrusão do intestino ou
de outros órgãos
abdominais)

• Espinha bífida/ Para o tratamento da espinha
mielomeningocele bífida/mielomeningocele, ver página 112
(defeito no dorso
no qual pode ocorrer
protrusão de meninges ou
medula espinhal)

Peso • Peso ao nascimento Durante o exame observe atentamente problemas
inferior a 2,5kg relacionados ao baixo peso, e verifique na

página 18 as considerações especiais no
cuidado de recém-nascidos de baixo peso

• Peso ao nascimento Esteja preparado para prevenir e tratar
superior a 4kg hipoglicemia (pág. 68), procure atentamente

por possíveis lesões no parto

• Ausência de ganho de Avalie as dificuldades de alimentação, ver
peso (comprovada página 70
ou suspeita)

Urina e • Urina menos que Verificar alimentação e/ou volume de líquidos
fezes 6 vezes ao dia após (página 135)

o 2º dia

• Diarréia (aumento da Para tratamento da diarréia, ver página 81
freqüência de fezes
amolecidas observada
ou relatada pela mãe;
fezes líquidas ou
esverdeadas, ou contendo
muco ou sangue)

• Ausência de eliminação Pesquise ânus imperfurado:
de mecônio nas 24h • Se o ânus for imperfurado ver página 112
após o parto • Se o ânus for normal, ver página 77 para

avaliar se o recém-nascido apresenta suspeita
de malformação ou obstrução gastrointestinal

É normal que um recém-nascido apresente seis a oito evacuações líquidas por dia. Pode ocorrer
sangramento vaginal em recém-nascidas do sexo feminino por alguns dias durante a primeira
semana de vida e isso não representa um problema.
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10 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Alimentação • Recém-nascido Para tratamento geral do problema de
alimentou-se bem após de alimentação, ver página 70
o parto, mas está se
alimentando pouco ou Se o recém-nascido for de baixo peso, ver na
parou de se alimentar página 22, orientação para reposição de líquidos

• Recém-nascido não se e alimentação de recém-nascidos de baixo peso
alimenta bem desde
o nascimento

• Recém-nascido não
está ganhando peso
(comprovado ou suspeito)

• Mãe não consegue
amamentar adequadamente

• Recém-nascido tem
dificuldade de se
alimentar e é de baixo
peso ou gemelar

• O recém-nascido Para tratamento do vômito, ver página 75
apresenta vômitos
forçados,
independentemente
do método de
alimentação, após todas
as alimentações ou
está vomitando bile
ou sangue

Cuidados Contínuos
Além dos cuidados específicos para o(s) problema(s) do recém-nascido, administre os
cuidados gerais contínuos.

• Desenvolva um plano geral de cuidados que considere as necessidades especiais
do recém-nascido.

• Monitore os progressos do recém-nascido e sua recuperação realizando avalia-
ções gerais (avaliações conjuntas para perturbar o recém-nascido o mínimo
possível) que incluem:
– Freqüência respiratória.
– Freqüência cardíaca.
– Coloração.
– Temperatura.
– Peso.
– Velocidade e volume de líquido EV.
– Freqüência e volume de alimentação.

• Esteja preparado para alterar o plano de cuidados de acordo com as mudanças nas
condições gerais do recém-nascido, verificadas pelos achados dos cuidados gerais

Tabela 1.2 – Exame do recém-nascido (Continuação)

Observe Procure Ações imediatas necessárias e tratamento
após o término do exame
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contínuos e de outras avaliações específicas necessárias para o problema em
particular.

• Forneça apoio emocional para a mãe e para os outros membros da família (pág. 162).

Registro dos Cuidados
• Registre o tratamento necessário em um plano de cuidados escrito e comunique

este plano à equipe médica e aos outros membros envolvidos no tratamento do
recém-nascido.

• Registre quaisquer alterações nas condições do recém-nascido e comunique-as
para a equipe apropriada.

• Assegure-se de que a informação seja comunicada entre os agentes médicos de
plantão e transmitida às equipes dos outros turnos.

Alta e Acompanhamento
• Siga as orientações dos tópicos de problemas individuais para determinar quando

dar alta ao recém-nascido.
• Plano de alta:

– Forneça as imunizações necessárias (pág. 157).
– Forneça instruções para os cuidados gerais em casa.
– Aconselhe o aleitamento materno e assegure-se de que o recém-nascido esteja

se alimentando bem.
• Dê alta ao recém-nascido e agende visitas de acompanhamento, se necessário,

para as condições específicas e para monitorar a alimentação e o crescimento.

Organização dos Cuidados com Recém-nascidos Doentes ou de Baixo Peso – 11
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Avaliação Rápida e Tratamento Imediato
Avalie os sinais de emergência em todo recém-nascido assim que ele chegar, inde-
pendentemente de ter vindo de outra enfermaria dentro do serviço de saúde,
transferido de outro hospital ou trazido de casa. Alguns recém-nascidos podem apre-
sentar sinais de emergência que indiquem um problema tão sério que possa levar à
morte se não tratado imediatamente. Utilize este tópico para avaliar rapidamente os
sinais de emergência em recém-nascidos e fornecer tratamento imediato.

Examine prontamente os seguintes sinais de emergência e forneça tratamento
imediato (Tabela 1.1) se encontrá-los:

• Ausência de respiração, mesmo após estimulação; respiração ofegante; freqüên-
cia respiratória inferior a 20 respirações por minuto ou

• Sangramento ou

• Choque (palidez, pele fria, freqüência cardíaca superior a 180 batimentos por
minuto, letargia extrema ou perda da consciência).

Avaliação Rápida
• Coloque o recém-nascido sobre uma superfície aquecida por um aquecedor

radiante e sob boa iluminação.

• Reanime o recém-nascido imediatamente utilizando um ambu e máscara
(pág. 175) se:

– Não estiver respirando, mesmo quando estimulado.

– Estiver ofegante.

– Estiver com freqüência respiratória inferior a 20 respirações por minuto.

• Se o recém-nascido apresentar convulsão ou espasmo, trate qualquer sinal de
emergência primeiro. Então, administre o tratamento inicial de convulsão ou
espasmo (pág. 46) antes de continuar a avaliação adicional.

Tratamento Imediato
• Pese o recém-nascido (pág. 159).

• Instale um acesso venoso (pág. 188).

• Forneça tratamento imediato (Tabela 1.1).

• Uma vez que o tratamento imediato esteja completo, continue com a avaliação.
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Avaliação e Tratamento Adicionais
Após examinar a presença de sinais de emergência (por exemplo, ausência de respira-
ção, respiração ofegante, freqüência respiratória inferior a 20 respirações por minuto,
sangramento ou choque) e realizar o tratamento imediato (Tabela 1.1), continue a ava-
liação do recém-nascido e faça uma lista dos achados.

• Obtenha a história da mãe e do recém-nascido (a seguir).
• Examine o recém-nascido totalmente (Tabela 1.2).
• Utilize os achados da história e do exame físico para escolher as páginas adequa-

das nesta seção do guia.
• Complete os exames adicionais, se necessário, e estabeleça quais são os exames

laboratoriais necessários de acordo com as diretrizes desta seção do guia.
• Realize os exames laboratoriais apropriados e trate o recém-nascido (e/ou a mãe

ou seu parceiro, se necessário).
• Registre todas as informações, incluindo:

– Achados da história, exame físico e investigações laboratoriais.
– Tratamento administrado.
– Mudanças nas condições do recém-nascido.

História
Faça uma revisão das notas e registros do parto, se estiverem disponíveis. Pergunte as
seguintes questões sobre a mãe e o recém-nascido e utilize as respostas, juntamente com
os achados do exame físico e os resultados dos exames laboratoriais, para determinar o
diagnóstico provável.

Recém-nascido
Pergunte à mãe (ou a quem trouxe o recém-nascido):
• Qual é o problema? Por que o bebê está aqui?
• Que tipo de cuidados, incluindo tratamentos específicos, o bebê já recebeu?
• Qual a idade do bebê?
• Qual o peso ao nascimento?
• O bebê nasceu a termo? Se não, com quantas semanas de gestação ele nasceu?
• Onde o bebê nasceu? Alguém auxiliou no parto?
• Como estava o bebê imediatamente após o parto?
• Ele respirou espontaneamente após o parto?

– Foi necessária reanimação? Se foi o caso, qual o período decorrido antes de o
bebê respirar espontaneamente?

– O bebê se movimentou e chorou normalmente?
• Quando o problema se iniciou?
• As condições do bebê mudaram desde que o problema foi notado inicialmente? O

problema está se agravando? Se for o caso, de que forma e com que velocidade?

85-7241-618-8
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• O bebê tem problemas para se alimentar, incluindo quaisquer dos seguintes:
– Pouca ou nenhuma alimentação desde o nascimento ou após um período de

alimentação normal?
– Tosse ou engasgo durante a alimentação?
– Vômito após a alimentação?

Mãe
• Revise a história médica, obstétrica e social da mãe.

• Pergunte à mãe se ela tem questões ou preocupações (por exemplo, preocupações
ou ansiedade sobre a amamentação).

• Se a mãe não estiver presente, verifique onde ela está, qual é a sua condição, ou
se ela será capaz de cuidar do bebê, incluindo amamentação ou retirada de leite
materno.

GRAVIDEZ

• Pergunte à mãe as seguintes questões relativas a sua gravidez:
– Qual foi a duração da gravidez?
– Apresentou doenças crônicas durante a gravidez, incluindo hepatite B, tuber-

culose, diabetes ou sífilis (sintomática ou soropositiva)?
– Fez exame de HIV? Caso a resposta seja positiva, pode revelar o resultado?
– Apresentou alguma complicação durante a gravidez? Caso tenha apresentado,

qual foi e qual o tipo de tratamento realizado?

• Se a mãe teve hepatite B, tuberculose, diabetes ou sífilis, complete o exame
na Tabela 1.2 e trate o(s) problema(s) específico(s) que o recém-nascido apre-
sentar. Se o recém-nascido for assintomático (não se encontrou doença), ver
página 113 para o tratamento adequado baseado no problema materno.

• Se a mãe for portadora de HIV, complete o exame na Tabela 1.2 e trate qual-
quer problema específico que o recém-nascido apresentar. Então verifique na
página 114 qual o tratamento adequado com base no problema materno.

TRABALHO DE PARTO E PARTO

• Pergunte à mãe as seguintes questões sobre o parto:
– Você apresentou alguma complicação, como infecção uterina ou febre em al-

gum momento desde o início do trabalho de parto até três dias após o
nascimento?

– Houve ruptura da membrana da bolsa por mais de 18h antes do parto?
– O trabalho de parto ou o nascimento foram difíceis ou complicados, incluindo

qualquer dos seguintes eventos?
� Sofrimento fetal.
� Trabalho de parto prolongado.
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� Cesariana.
� Parto vaginal instrumentado (por exemplo, extração a fórceps ou vácuo).
� Posição ou apresentação anormais do feto (por exemplo, apresentação

pélvica).
� Qualquer outra complicação.

– Você apresentou alguma complicação após o parto?
• Se a mãe apresentou uma infecção uterina ou febre no período entre o início

do trabalho de parto até três dias após o nascimento, ou ruptura da mem-
brana da bolsa por mais de 18h antes do parto, continue a história, complete o
exame Tabela 1.2 e trate o problema específico. A seguir ver na página 44 o tra-
tamento adequado com base no problema materno.

Exame Físico
• Continue qualquer tratamento que for iniciado para um sinal de emergência: au-

sência de respiração, respiração ofegante e freqüência respiratória inferior a 20
respirações por minuto, sangramento ou choque (Tabela 1.1). Se o recém-nasci-
do apresentar um sinal de emergência durante o exame, volte à Tabela 1.1
para o tratamento imediato, e, uma vez que as condições do recém-nascido este-
jam estáveis, prossiga com o exame.

• Examine o recém-nascido de acordo com as diretrizes da Tabela 1.2:
– A menos que tenha certeza de que o recém-nascido foi superaquecido, exami-

ne-o sob um aquecedor radiante.
– Permita que a mãe esteja presente durante o exame.
– Se o recém-nascido ainda não tiver sido pesado, pese-o (pág. 159) e registre

o peso.
– Enquanto conversa com a mãe e antes de despir o recém-nascido, observe:

� Coloração.
� Freqüência respiratória.
� Postura.
� Movimentação.
� Reação a estímulos.
� Anormalidades óbvias.

– Enquanto você prossegue o exame, explique os achados para a mãe em termos
simples e mostre as anormalidades (pág. 162). Obtenha o consentimento antes
de executar um procedimento invasivo.

– Um recém-nascido pode apresentar mais de um problema. Enquanto reali-
za o exame físico, faça apenas os tratamentos listados na próxima tabela
(por exemplo, após a afirmação AÇÃO IMEDIATA). Aguarde até que o
exame inteiro termine antes de iniciar tratamentos específicos para os pro-
blemas do recém-nascido, tratando primeiro os problemas designados como
prioridade.

Avaliação e Tratamento Adicionais – 15
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Ações Imediatas após o Término do Exame
• Estabeleça o tratamento adequado:

– Organize os achados do exame e trate inicialmente os sinais prioritários (tem-
peratura inferior a 32ºC, convulsões/espasmos, perda da consciência).

– Continue a tratar os sinais de emergência (por exemplo, freqüência respiratória
inferior a 20 respirações por minuto, respiração ofegante, ausência de respira-
ção, sangramento ou choque) e continue qualquer tratamento iniciado durante
o exame físico (por exemplo, AÇÃO IMEDIATA).

– Observe que a maioria dos tópicos seguintes desta seção aborda cada sinal e
achado separadamente e indica meios de tratamento adequados. Em alguns
casos, mais de uma patologia pode ser identificada nas avaliações subseqüen-
tes, e esses grupos de achados podem todos apontar para uma única doença.
Caso a avaliação revele mais de um achado, ver primeiro o tópico Múlti-
plos achados (freqüentemente sépsis ou asfixia) (pág. 28) para excluir asfixia,
sépsis, sífilis congênita, ou problemas devidos ao baixo peso, e então utilize
qualquer outro tópico necessário.

– Considere que você deve ser capaz de tratar vários problemas ao mesmo tempo.
• Se um problema específico não for identificado e o único achado for letargia

ou outro sinal não específico (por exemplo, sonolência, lassidão, redução da
atividade, irritabilidade ou tremores), ou o recém-nascido “parecer doente”, ver o
tópico Letargia e outros sinais não específicos (pág. 66).

• Antes de iniciar um tratamento específico, ou assim que possível, execute os se-
guintes procedimentos:
– Se o recém-nascido tiver menos de 1h de vida, faça a profilaxia ocular

(nitrato de prata a 1%, solução de povidona-iodo a 2,5%, ou pomada de
tetraciclina a 1%).

– Administre vitamina K1 (fitomenadiona) 1mg IM dose única (ou EV se um
acesso venoso já tiver sido instalado), se o recém-nascido ainda não a recebeu.

A mãe, que está constantemente com o bebê, pode perceber alterações sutis em suas
condições. Escute seus comentários e reexamine o recém-nascido a qualquer mo-
mento, se houver dúvidas.

Próximas Etapas
• Revise os achados com a mãe e obtenha seu consentimento antes de realizar ou-

tros procedimentos.
• Continue os tratamentos já iniciados.
• Estabeleça quais procedimentos e exames laboratoriais serão necessários. Certifi-

que-se de que a quantidade de sangue necessária para todos os exames será retirada
em uma única vez.
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Admissão do Recém-nascido ao Serviço de Saúde
• Se for necessária a internação em um serviço de saúde para o tratamento do

recém-nascido, certifique-se de que:
– As condições do recém-nascido, bem como as razões que justificam a internação,

foram explicadas para a mãe. Responda as questões que ela apresentar.
– Verifique se o recém-nascido está adequadamente identificado com uma eti-

queta no punho ou tornozelo.
– Verifique se o cordão umbilical está firmemente clampeado.
– Execute os procedimentos administrativos necessários (por exemplo, registro

de dados, pág. 208).
– Trate do recém-nascido em uma unidade especial para recém-nascidos, se hou-

ver disponibilidade:
� Se não houver unidade especial para cuidados do recém-nascido, colo-

que o recém-nascido junto com a mãe em uma área próxima ao posto de
enfermagem.

� Conserve os recém-nascidos com infecção separados dos sem infecção, e
siga as instruções para prevenção de infecções sempre que for examiná-los.

� Interne a mãe, se necessário, para mantê-la com o recém-nascido, permi-
tindo a amamentação ou o fornecimento de leite materno retirado por
expressão (pág. 130). A mãe não precisa ser internada se puder permanecer
nas proximidades.

� Se a mãe e o recém-nascido forem separados, auxilie as visitas da mãe ao
recém-nascido, se possível, e providencie uma cadeira confortável para ela.

� Se a mãe estiver impossibilitada de visitar o recém-nascido, informe-a
sobre as condições do bebê pelo menos duas vezes ao dia.

• Verifique novamente a lista de diagnósticos após receber os resultados dos exa-
mes iniciais (por exemplo, glicemia) e após observar as respostas do recém-nascido
ao tratamento inicial. Faça as alterações necessárias no tratamento.
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Recém-nascido de Baixo Peso
Prematuros (nascidos antes da 37ª semana de gestação) tendem a apresentar mais pro-
blemas do que os recém-nascidos de baixo peso nascidos a termo (menos de 2,5kg de
peso ao nascimento). Entretanto, como nem sempre a idade gestacional do recém-nas-
cido é conhecida, este guia refere-se a prematuros e recém-nascidos a termo com
baixo peso coletivamente como “recém-nascidos de baixo peso”. Se a idade gestacional
do recém-nascido é desconhecida, utilize este guia sempre que possível para orien-
tar o diagnóstico e as decisões acerca do tratamento. Lembre-se de que quanto mais
prematuro ou de peso mais baixo for o recém-nascido, maior a probabilidade de apre-
sentar problemas.

• Após terminar o exame físico na Tabela 1.2, revise cuidadosamente as tabelas de
diagnóstico diferencial relevantes para estabelecer o diagnóstico que mais prova-
velmente se encaixa nos achados, tendo em mente que um bebê de baixo peso
poderá ter os mesmos problemas que um recém-nascido a termo. Observe que um
recém-nascido de baixo peso:
– Pode apresentar um problema específico de recém-nascidos de baixo peso (por

exemplo, icterícia da prematuridade), mas também pode ter problemas como
um recém-nascido de peso normal (por exemplo, icterícia associada a sépsis).

– Apresenta uma postura de repouso diferente (Fig. 1.1A) do que um recém-
nascido a termo (Fig. 1.1B), e esta não é necessariamente uma indicação de
problema (por exemplo, lassidão).

• Recém-nascidos de baixo peso são mais sujeitos a complicações. Os recém-nas-
cidos de baixo peso são mais susceptíveis a:
– Dificuldades na alimentação (as dificuldades na alimentação são um problema usual;

à medida que o recém-nascido cresce, a capacidade de se alimentar melhora).
– Temperatura corpórea anormal (pág. 53). É recomendável o cuidado mãe can-

guru (pág. 24) como método para manter a temperatura de um recém-nascido

Figura 1.1 – Postura de repouso normal de recém-nascido de baixo peso (A) e a termo (B).
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de baixo peso. Este método de cuidado é recomendado a recém-nascidos que
não apresentem doenças graves, e particularmente para os que pesem menos
de 1,8kg.

– Dificuldades respiratórias (pág. 38), como a síndrome do desconforto respira-
tório e apnéia.

– Enterocolite necrotizante (pág. 78).
– Icterícia da prematuridade (pág. 62).
– Sangramento intraventricular (pág. 51).
– Anemia (pág. 90; para evitar a anemia por deficiência de ferro, administre por

via oral uma solução de ferro elementar 2mg/kg de peso corpóreo uma vez ao
dia a partir dos dois meses até os 23 meses de idade).

– Hipoglicemia (pág. 68).
• Como o recém-nascido de baixo peso tipicamente apresenta múltiplos achados

– que podem ser decorrentes do baixo peso ou de problemas mais graves –
reveja o tópico Múltiplos achados (freqüentemente sépsis ou asfixia) (pág. 28),
verificando especialmente os sinais de sépsis e asfixia. Observe que os recém-
nascidos de baixo peso desenvolvem novos sinais durante os primeiros dias e
semanas de vida.

• Independentemente de outros problemas que possam apresentar, os recém-
nascidos de baixo peso necessitam de considerações especiais na alimentação,
reposição de líquidos e manutenção da temperatura corpórea normal, preferen-
cialmente utilizando o cuidado mãe canguru descrito a seguir. Além disso,
revise a seção Princípios dos cuidados com recém-nascidos, para instruções
gerais de tratamento aplicáveis a todos os recém-nascidos.

Alimentação e Reposição de Líquidos para
Recém-nascidos de Baixo Peso

Princípios Gerais de Alimentação para Recém-nascidos de Baixo Peso
O recém-nascido de baixo peso geralmente tem dificuldade com a alimentação sim-
plesmente por não ser maduro o suficiente para se alimentar bem. Uma boa capacidade
de alimentação pode habitualmente se estabelecer após 34 a 35 semanas de idade
gestacional. Até essa época, pode ser necessário um esforço substancial para asse-
gurar uma alimentação adequada. Apóie e dê atenção especial à mãe durante esse
período difícil.

• Explique para a mãe que:
– O leite materno é o melhor alimento para o bebê.
– O aleitamento materno é especialmente importante para o recém-nascido de

baixo peso.
– Pode demorar mais para conseguir amamentar um recém-nascido de baixo peso.
– É habitualmente normal se o bebê:
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20 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

� Se cansar facilmente e sugar com pouca força no início.
� Sugar por períodos curtos antes de descansar.
� Dormir durante a alimentação.
� Fizer longas pausas entre as sucções.

• Faça com que a mãe conserve o bebê ao peito por um período de tempo mais
prolongado e permita pausas longas entre as sucções, ou uma alimentação longa e
lenta. Assegure à mãe que a amamentação será mais fácil à medida que o bebê
crescer.

• Faça com que a mãe siga os princípios gerais de amamentação exclusiva
(pág. 129).

• Garanta que o bebê seja alimentado freqüentemente:
– Se o recém-nascido pesar de 1,25 a 2,5kg, alimente-o pelo menos 8 vezes em

24h (por exemplo, a cada 3h).
– Se o recém-nascido pesar menos de 1,25kg, alimente-o pelo menos 12 vezes

em 24h (por exemplo, a cada 2h).
– Siga as diretrizes nas Tabelas 1.3 a 1.8 para estabelecer os volumes diários

necessários de alimentos e/ou líquidos.

Tabela 1.3 – Volume de leite materno para o recém-nascido pesando entre 1,5 e 1,749kg
sem doença grave

Dias de vida

1 2 3 4 5 6 7

Volume de alimento a cada 3h 12 18 22 26 30 33 35
(mL/alimentação)

Tabela 1.4 – Volume de leite materno para o recém-nascido pesando entre 1,25 e 1,49kg
sem doença grave

Dias de vida

1 2 3 4 5 6 7

Volume de alimento a cada 3h 10 15 18 22 26 28 30
(mL/alimentação)

Tabela 1.5 – Volume de líquido EV e leite materno para o recém-nascido com peso inferior
a 1,25kg

Dias de vida

1 2 3 4 5 6 7

Velocidade de líquido EV 4 4 3 3 2 2 0
(mL/h ou microgotas/min)

Volume de alimento a cada 3h 0 0 3 5 8 11 15
(mL/alimentação)
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Tabela 1.6 – Volume de líquido EV e leite materno para o recém-nascido doente pesando
entre 1,75 e 2,5kg

Dias de vida

1 2 3 4 5 6 7

Velocidade de líquido EV 5 4 3 2 0 0 0
(mL/h ou  microgotas/min)

Volume de alimento a cada 3h 0 6 14 22 30 35 38
(mL/alimentação)

Tabela 1.7– Volume de líquido EV e leite materno para o recém-nascido doente pesando
entre 1,5 e 1,749kg

Dias de vida

1 2 3 4 5 6 7

Velocidade do líquido EV 4 4 3 2 2 0 0
(mL/h ou microgotas/min)

Volume de alimento a cada 3h 0 6 13 20 24 33 35
(mL/alimentação)

Tabela 1.8 – Volume de líquido EV e leite materno para o recém-nascido doente pesando
entre 1,25 e 1,49kg

Dias de vida

1 2 3 4 5 6 7

Velocidade de líquido EV 3 3 3 2 2 0 0
(mL/h ou microgotas/min)

Volume de alimento a cada 3h 0 6 9 16 20 28 30
(mL/alimentação)

• Se o recém-nascido não consegue sugar o suficiente para receber um volume
adequado de leite:
– Estimule a mãe a retirar o leite utilizando um método alternativo de alimentação

(pág. 129).
– Certifique-se de que a mãe sempre tente amamentar antes de oferecer o leite

retirado, a menos que o recém-nascido não possa ser amamentado.
– Se necessário a mãe pode aumentar o fluxo de leite por meio da expressão de

uma quantidade pequena de leite antes de o recém-nascido interagir com o peito.
• Certifique-se de que o recém-nascido está recebendo leite suficiente verificando

o seu crescimento (pág. 159).
• Se o recém-nascido não estiver ganhando peso adequadamente (menos de

15g/kg de peso corpóreo por dia em três dias), faça a mãe retirar o leite (pág. 130)
em dois recipientes diferentes. A mãe deve administrar inicialmente o conteúdo
do segundo recipiente, que contém leite posterior, mais rico em gorduras, e então
complementar com o que for necessário do primeiro recipiente.
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• Se o recém-nascido vomitar ou apresentar distensão abdominal ou episódios
de apnéia, ou se mais de 20% do alimento prévio ficar retido no estômago
(resíduo gástrico) antes da próxima alimentação (quando alimentado por son-
da gástrica):
– Interrompa a alimentação. Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre

volume de líquido de manutenção EV de acordo com o peso corpóreo e idade
do recém-nascido (Tabelas 1.3 a 1.8) por 12h.

– Reavalie o recém-nascido após 12h:
� Se houver melhora das condições do recém-nascido, reinicie a alimenta-

ção, observando-o cuidadosamente.
� Se não houver melhora das condições do recém-nascido, continue admi-

nistrando líquido de manutenção por outras 12h. Então reinicie a alimentação,
administrando o mesmo volume da última alimentação e observando o re-
cém-nascido cuidadosamente.

• Se o recém-nascido estiver sendo alimentado por sonda gástrica e houver
volumes gástricos residuais crescentes (leite da última alimentação que perma-
nece no estômago), suspeite de enterocolite necrotizante (pág. 78).

Volume de Alimentação e Líquido para Recém-nascidos de Baixo Peso
Recém-nascidos de baixo peso necessitam de volumes diferentes de líquido e alimento
com base em suas condições e peso. Revise as categorias a seguir para estabelecer o
volume total adequado de líquidos e alimentos para o recém-nascido.

RECÉM-NASCIDOS SEM DOENÇAS IMPORTANTES

1,75 a 2,5kg

• Permita que o recém-nascido inicie a alimentação (pág. 127). Se o recém-nas-
cido não puder ser amamentado, administre o leite materno utilizando um método
alternativo de alimentação (pág. 129). Utilize a Tabela 2.4 para determinar o volume
de leite do alimento baseado na idade do recém-nascido.

1,5 a 1,749kg

• Administre o leite materno utilizando um método alternativo de alimentação (pág.
129). A cada 3h de acordo com a Tabela 1.3, até que o recém-nascido possa ser
amamentado.

1,25 a 1,49kg

• Administre o leite materno por sonda gástrica (pág. 132) a cada 3h de acordo com
a Tabela 1.4.

• Introduza alimentação com copo/colher (pág. 131) assim que o recém-nascido
conseguir engolir sem tossir ou cuspir.
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Menos de 1,25kg

• Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre apenas líquidos EV (de acordo
com Tabela 1.5) nas primeiras 48h.

• Administre leite materno por sonda gástrica (pág. 132) a cada 2h a partir do ter-
ceiro dia ou mais tarde, se as condições do recém-nascido não forem estáveis, e
lentamente reduza o volume de líquido EV, enquanto aumenta o volume adminis-
trado oralmente de acordo com a Tabela 1.5.

• Introduza alimentação por copo/colher (pág. 131) assim que o recém-nascido
conseguir engolir sem tossir ou cuspir.

RECÉM-NASCIDOS DOENTES

1,75 a 2,5kg

• Se o recém-nascido não necessitar inicialmente de líquidos EV (de acordo
com o tópico relativo ao problema do recém-nascido), permita que se inicie a
amamentação (pág. 127). Se o recém-nascido não puder ser amamentado, admi-
nistre o leite materno utilizando um método alternativo de alimentação (pág. 129).
Estabeleça o volume adequado de leite para a alimentação com base na idade do
recém-nascido (Tabela 2.4).

• Se o recém-nascido necessitar de líquidos EV:
– Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre apenas líquido EV (de acor-

do com Tabela 1.6) nas primeiras 24h.
– Administre leite materno utilizando um método alternativo de alimentação

(pág. 129) a cada 3h a partir do segundo dia, ou mais tarde se as condições do
recém-nascido ainda não estiverem estáveis, e reduza lentamente o volume
de líquidos EV enquanto aumenta a alimentação oral de acordo com a Tabela 1.6.

1,5 a 1,749kg

• Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre líquidos EV (de acordo com
Tabela 1.7) nas primeiras 24h.

• Administre, por meio de sonda gástrica (pág. 132) a cada 3h, leite materno orde-
nhado,  iniciando no segundo dia ou mais tarde, se as condições do recém-nascido
ainda não forem estáveis, e lentamente reduza o volume de líquido EV enquanto
aumenta o volume de alimentação oral de acordo com a Tabela 1.7.

• Introduza alimentação por copo/colher (pág. 131) assim que o recém-nascido
puder engolir sem tossir ou cuspir.

1,25 a 1,49kg

• Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre apenas líquidos EV (de acordo
com a Tabela 1.8) nas primeiras 24h.

• Administre leite materno por meio de sonda gástrica (pág. 132) a cada 3h, iniciando
no segundo dia, ou mais tarde, se as condições do recém-nascido não estiverem
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24 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

estáveis ainda, e lentamente reduza o volume de líquido EV enquanto aumenta a
alimentação oral de acordo com a Tabela 1.8.

• Introduza alimentação por copo/colher (pág. 131) assim que o recém-nascido
conseguir engolir sem tossir ou cuspir.

Menos de 1,25kg

• Administre alimentos e líquidos da mesma forma descrita para os recém-nascidos
normais com menos de 1,25kg (pág. 23).

Ganho de Peso e Alimentação após Sete Dias de Idade
• É normal que recém-nascidos de baixo peso percam peso nos primeiros sete a 10

dias de vida. O peso ao nascimento é reatingido habitualmente nos 14 dias de
vida, a menos que o recém-nascido tenha ficado doente.

• Verifique o crescimento do recém-nascido (pág. 159) para ter certeza de que o
recém-nascido está ganhando peso adequadamente.

• Se o recém-nascido ainda necessitar de alimentação por um método alternativo
mas estiver recebendo apenas leite:
– Aumente o volume de leite em 20mL/kg de peso corpóreo por dia até que o

recém-nascido alcance 180mL/kg de peso corpóreo de leite materno por dia.
– Continue a aumentar o volume de leite à medida que o peso do recém-nascido

aumente para manter 180mL/kg de peso corpóreo de leite materno, por dia.
• Se o ganho de peso for inadequado (menos de 15g/kg de peso corpóreo por dia,

em 3 dias):
– Aumente o volume de leite para 200mL/kg de peso corpóreo por dia.
– Se o ganho de peso for inadequado por mais de uma semana e o recém-

nascido estiver recebendo 200mL/kg de peso corpóreo de leite materno
por dia, inicie o tratamento para ganho de peso inadequado (pág. 73).

Cuidado Mãe Canguru
Cuidado mãe canguru (CMC) consiste na técnica de deixar o recém-nascido de baixo
peso continuamente em contato com a pele da mãe e amamentá-lo exclusivamente com
leite materno (se for possível). É a melhor maneira de conservar o bebê aquecido e
auxilia o aleitamento materno. CMC pode ser iniciado no hospital assim que as condi-
ções do recém-nascido permitirem (por exemplo, quando ele não necessita de cuidados
especiais como oxigênio ou líquido EV). Entretanto, esse método exige que a mãe fique
com o recém-nascido e passe a maior parte do dia no hospital.

• Certifique-se de que a mãe está recuperada completamente de qualquer compli-
cação do parto antes de iniciar o CMC.

• Certifique-se de que a mãe tem o apoio da família para permanecer no hospital ou
retornar quando o recém-nascido estiver pronto para o CMC e para lidar com as
responsabilidades de casa. Discuta com a família, se possível, como eles podem
apoiar a mãe para que ela participe do CMC.
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• Explique para a mãe que o CMC pode ser a melhor maneira de cuidar do recém-
nascido assim que as condições dele permitirem:
– O recém-nascido permanecerá aquecido.
– O recém-nascido se alimentará com mais facilidade.
– Os episódios de apnéia serão menos freqüentes.

• Afaste o recém-nascido da mãe apenas para trocar fraldas, dar banho e realizar a
avaliação de sinais clínicos de acordo com o esquema do hospital ou quando for
necessário.

• Recém-nascidos podem utilizar o CMC até chegarem a 2,5kg ou 40 semanas de
idade gestacional.

Início do Cuidado Mãe Canguru
• Enquanto o recém-nascido estiver se recuperando de uma doença, a mãe pode

segurá-lo com contato pele a pele por curtos períodos (1 a 3h de cada vez).

• Quando as condições do recém-nascido se estabilizarem e ele não necessitar tra-
tamentos especiais (por exemplo, oxigênio ou líquidos EV), a mãe pode iniciar o
CMC contínuo.

• Quando o recém-nascido estiver pronto para o CMC, combine com a mãe
um horário adequado para ela. Peça que utilize roupas leves, largas e con-
fortáveis à temperatura ambiente, de modo que a roupa possa acomodar o
recém-nascido.

• Certifique-se de que a temperatura ambiente seja de pelo menos 25ºC.

• Enquanto a mãe segura o recém-nascido, explique todas as etapas do CMC, de-
monstre-as e permita que ela siga as etapas por conta própria.

• Vista o recém-nascido com uma blusa pré-aquecida aberta na frente, uma fralda,
um gorro e meias.

• Coloque o recém-nascido sobre o tórax da mãe:
– Coloque o recém-nascido na posição vertical diretamente sobre a pele da

mãe.
– Certifique-se de que os quadris e cotovelos do recém-nascido estão fletidos

(como um sapo) e que a cabeça e o tórax estejam no tórax da mãe, com a
cabeça em ligeira extensão.

• Coloque o recém-nascido sobre o tórax da mãe sob as roupas dela (Fig. 1.2) e
cubra com um cobertor pré-aquecido:
– Não são necessárias roupas especiais desde que as roupas da mãe conservem o

recém-nascido em contato firme e confortável com a pele dela.
– Utilize um pedaço de tecido macio (cerca de 1m2), dobrado em dois

diagonalmente e amarrado com um nó. Certifique-se de que está amarrado com
firmeza suficiente para evitar que o recém-nascido escorregue quando a mãe
ficar em pé, mas não tão apertado que possa obstruir a respiração ou impedir
seus movimentos.
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• Após posicionar o recém-nascido, permita que a mãe descanse com ele e encora-
je-a a movimentar-se quando estiver pronta.

Aleitamento Materno
• Faça com que a mãe tente amamentar quando o recém-nascido estiver acordando

ou estiver acordado e alerta.
• Oriente-a a sentar-se confortavelmente e auxilie com a posição e interação corretas

(pág. 128), se necessário.
• Se o bebê não puder ser amamentado, a mãe deve retirar o leite materno utili-

zando um método alternativo (pág. 129).

Rotina Diária para a Mãe
• Enfatize a necessidade de a mãe lavar as mãos freqüentemente.
• Durante o dia a mãe pode andar, ficar em pé, sentar ou deitar.
• A melhor posição para dormir em CMC é a reclinada. Se a cama da mãe não for

ajustável, ela poderá utilizar vários travesseiros para manter-se elevada. Ela tam-
bém pode dormir de lado.

• Quando a mãe precisar se afastar do recém-nascido para higiene ou qualquer
outra razão:
– Um outro membro da família carrega o recém-nascido em contato com sua

pele enquanto a mãe estiver ausente.
– Vista o recém-nascido, coloque-o em uma cama aquecida, e cubra-o até que a

mãe ou um membro da família possa segurá-lo em contato com a pele.

Monitoração das Condições do Recém-nascido
• Se o recém-nascido estiver em CMC contínuo, meça a temperatura dele duas

vezes ao dia.

Figura 1.2 – Recém-nascido em posição de cuidado mãe canguru.
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• Ensine a mãe a observar o padrão de respiração do recém-nascido, e explique as
variações normais. Se o recém-nascido parar de respirar, faça com que a mãe o
estimule esfregando as costas por 10s. Se o recém-nascido não começar a respirar
imediatamente, reanime-o utilizando uma máscara e ambu (pág. 175).

• Ensine a mãe a reconhecer os sinais de perigo (por exemplo, apnéia, diminuição
da movimentação, letargia ou má alimentação).

• Responda a todas as dúvidas da mãe. Se o recém-nascido estiver se alimen-
tando mal, verifique se a técnica da mãe está incorreta (pág. 128), se o recém-nascido
ainda é imaturo ou está ficando doente. Repita o exame físico se necessário
(Tabela 1.2).

Alta e Acompanhamento
• Quando o recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver problemas que

necessitem hospitalização, dê alta ao ele (pág. 170). Isso pode ocorrer em dias ou
semanas, dependendo do tamanho inicial do recém-nascido e de outros proble-
mas que possa ter apresentado.

• Certifique-se de que a mãe esteja confortável com sua capacidade de cuidar do
recém-nascido, continuar o CMC em casa, e possa vir regularmente a visitas de
acompanhamento.

• Durante a primeira semana após a alta hospitalar, pese o recém-nascido diariamen-
te, se possível, e discuta qualquer problema com a mãe. Estimule e encoraje a mãe.

• Após a primeira semana, veja a mãe e o recém-nascido duas vezes por semana até
cerca de 40 semanas de idade gestacional ou quando o recém-nascido tiver mais
de 2,5kg. Pese o recém-nascido e aconselhe a mãe e retirá-lo do CMC assim que
ele se tornar menos tolerante à posição.

• Assim que o recém-nascido for retirado do CMC, continue o acompanhamento
mensal para monitorar a alimentação, o crescimento e o desenvolvimento até que
ele atinja vários meses de idade.

Recém-nascido de Baixo Peso – 27
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Múltiplos Achados (freqüentemente Sépsis ou Asfixia)
• Tenha as seguintes observações em mente em relação a múltiplos achados:

– Um único problema de saúde em um recém-nascido pode ser indicado por
vários sinais (por exemplo, um recém-nascido com asfixia pode apresentar con-
vulsões, má alimentação e dificuldade respiratória), enquanto um único sinal
pode indicar vários problemas de saúde (por exemplo, má alimentação pode
ser um sinal de sépsis, asfixia ou baixo peso).

– Mesmo quando vários sinais apontam para um único problema, os sinais por si
mesmos precisam ser tratados; conseqüentemente, é necessário procurar mais
orientações nos tópicos correspondentes a cada sinal que o recém-nascido apre-
sentar. Por exemplo, se um recém-nascido com asfixia ou sépsis apresenta tanto
dificuldade respiratória como convulsão, certifique-se de que o tratamento in-
clua ambos os problemas.

• Os problemas que tipicamente produzem múltiplos sinais são asfixia, sépsis e
baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou nascido antes da 37ª semana de
gestação). A sífilis congênita, uma forma específica de sépsis, também pode pro-
duzir múltiplos achados, descritos a seguir. Lembre-se:
– Existe uma superposição entre os sinais de asfixia e sépsis, e no entanto a dis-

tinção entre eles é importante para o tratamento adequado.
– Recém-nascidos de baixo peso podem apresentar múltiplos sinais e alguns de-

les se sobrepõem aos sinais de sépsis e asfixia.
– A sífilis congênita é muito mais rara do que os outros três problemas, mesmo

em regiões onde a prevalência de doenças sexualmente transmissíveis é alta.

Problemas
• Durante a avaliação, mais de um achado foi identificado, aumentando a probabi-

lidade de o recém-nascido ter problemas relacionados a baixo peso, sépsis, asfixia
ou sífilis congênita.

• Um único achado foi identificado durante a avaliação, mas o recém-nascido mais
tarde desenvolveu outros sinais de doença.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 13) e do exame físico (Tabela 1.2),

procurando especificamente por história de:
– Trabalho de parto e parto complicado ou difícil (por exemplo, estresse do re-

cém-nascido).
– Trabalho de parto prolongado.
– Incapacidade do recém-nascido em respirar espontaneamente após o nascimento.
– Reanimação do recém-nascido ao nascimento.
– Infecção uterina materna ou febre em qualquer momento entre o início do tra-

balho de parto e três dias após o nascimento.
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– Ruptura das membranas da bolsa por mais de 18h antes do nascimento.
– Recém-nascido de baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou nascido antes

da 37ª semana de gestação).
– Sorologia positiva para sífilis durante a gravidez ou após o nascimento.
– Sífilis (da mãe ou do parceiro) durante a gravidez. Se a mãe ou seu parceiro

apresentou sífilis durante a gravidez, pergunte se foi tratada, se de forma
inadequada ou se o tipo de tratamento é desconhecido.

• Medir a glicemia (pág. 183). Se a glicemia for menor que 45mg/dL (2,6mmol/L),
trate como hipoglicemia (pág. 68). Retorne a este tópico para prosseguir a avalia-
ção se o problema persistir após o tratamento.

• Organize os achados (a seguir).

Organização dos Achados
• Procure os achados do recém-nascido nas tabelas a seguir, que listam os acha-

dos comuns na asfixia ou sépsis (Tabela 1.9) e os achados característicos dos
recém-nascidos com baixo peso e com sífilis congênita (Tabela 1.10). Se os
achados do recém-nascido forem comuns a asfixia e sépsis, determine quais
os achados do recém-nascidos são de categoria A ou B, e utilize essas informa-
ções para selecionar o tratamento adequado (pág. 30).

Tabela 1.9 – Achados comuns a sépsis e asfixia

Achados de categoria A Achados de categoria B

• Dificuldade respiratória (por exemplo, freqüência
respiratória superior a 60 ou inferior a 30
respirações por minuto, ronco na expiração, tiragem
intercostal ou cianose central [língua e lábios azuis])

• Incapacidade do recém-nascido em respirar
espontaneamente ao nascimento, habitualmente
necessitando reanimação (favorece asfixia)

• Apnéia

• Convulsões
• Perda da consciência

• Temperatura corpórea anormal desde o
nascimento e não responsiva ao tratamento,
ou temperatura superior a 39oC não causada
por superaquecimento (favorece sépsis)

• Condição piora rapidamente e de forma
dramática (favorece sépsis)

• Sinais iniciam após quatro dias de vida
(favorece sépsis)

• História materna de infecção uterina ou febre
em qualquer momento desde o início do trabalho
de parto até três dias após o nascimento,
ou ruptura da bolsa por mais de 18h antes
do nascimento (favorece sépsis)

Múltiplos Achados (freqüentemente Sépsis ou Asfixia) – 29
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• Letargia e lassidão

• Sonolência e diminuição da atividade

• Vômito (favorece sépsis)

• Distensão abdominal

• Má alimentação ou a falta dela após ter
sido alimentado bem (favorece sépsis)

• Sinais surgem após o nascimento ou no
primeiro dia de vida (favorece asfixia)

• Trabalho de parto prolongado
(favorece sépsis)

• Parto contaminado (favorece sépsis)

• Trabalho de parto ou parto complicado
temperatura instável após três ou mais
medidas, ou difícil (estresse fetal;
favorece asfixia)
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 Tabela 1.10 – Achados característicos de recém-nascidos de baixo peso ou que
apresentam sífilis congênita

Achados Características de

• Menos de 2,5kg ao nascimento ou nascido antes da Recém-nascido de baixo peso
37ª semana de gestação (pág. 32)

• Temperatura corpórea inferior a 36,5oC
• Apnéia
• Síndrome do desconforto respiratório

(dificuldade respiratória moderada ou grave
iniciada ao nascimento. As condições do
recém-nascido pioram nos 2 primeiros dias
de vida, não se alteram dentro dos 2 dias seguintes
e começam a melhorar nos
próximos 4 a 7 dias).

• Dificuldade de alimentação
• Lassidão

• Edema generalizado (edema corpóreo) Sífilis congênita (pág. 32)
• Distensão abdominal (decorrente de aumento do

fígado e/ou baço ou da presença de
líquido no abdome)

• Eritema cutâneo bolhoso nas palmas e plantas
• Secreção nasal abundante (obstrução)

Seleção do Tratamento Adequado
Quando selecionar o tratamento adequado para um recém-nascido, particularmente ao
diferenciar entre sépsis e asfixia, tenha em mente os seguintes pontos:

• A sépsis pode ocorrer em qualquer momento do nascimento até o final do período
neonatal:
– Suspeite de sépsis (a seguir) em recém-nascidos com múltiplos achados, espe-

cialmente se não conseguir excluir sépsis ou não confirmar outro diagnóstico.
– Quando a sépsis ocorre nos três primeiros dias de vida, está habitualmente

relacionada à ruptura da bolsa mais de 18h antes do nascimento, ou à presença
de infecção uterina ou febre em qualquer período do início do trabalho de parto
até três dias após o nascimento. Se houver essa história somada aos sinais
clínicos, suspeite de sépsis.

– Se o recém-nascido não ficou doente até o quarto dia ou mais tarde, a pre-
sença ou ausência de história materna não auxilia a diferenciar a sépsis de outros
problemas. Entretanto, se não houver informações confiáveis sobre a gravi-
dez, parto e período pós-natal e o recém-nascido não tiver mais de 3 dias
de vida, suspeite de sépsis.

• Asfixia está relacionada à história de trabalho de parto difícil e prolongado (por
exemplo, estresse fetal) e/ou incapacidade do recém-nascido em respirar esponta-
neamente após o parto, habitualmente necessitando de reanimação. Se esses eventos
ocorrerem, suspeite de asfixia (pág. 32).

• Se o recém-nascido for de baixo peso, ver página 32.
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• Se o recém-nascido apresentar achados característicos de sífilis ou a mãe ou
seu parceiro apresentarem história de sífilis durante a gravidez ou, ainda, se
a mãe tiver sorologia positiva para sífilis durante a gravidez, suspeite de sífilis
(pág. 32).

Se Houver Suspeita de Sépsis
Revise os dois principais itens a seguir e escolha o mais apropriado com base nos acha-
dos do recém-nascido. Ver na Tabela 1.11 um resumo das vias de tomada de decisão
para diferenciar sépsis de asfixia.

• Se o recém-nascido tiver três dias de vida ou menos e a história materna
FOR indicativa de sépsis, trate a sépsis (pág. 33) e qualquer sinal específico (por
exemplo, dificuldade respiratória).

• Se o recém-nascido tiver três dias de vida ou menos e a história materna
NÃO FOR indicativa de sépsis ou se o recém-nascido tiver mais de três dias
de vida quando os sinais de doença se manifestarem pela primeira vez (inde-
pendentemente da história materna):
– Se o recém-nascido apresentar dois ou mais sinais de categoria A ou três

ou mais de categoria B, trate a sépsis (pág. 33), e qualquer sinal específico
(por exemplo, dificuldade respiratória).

– Se o recém-nascido apresentar um achado de categoria A e um de categoria B
ou dois de categoria B, trate qualquer sinal específico (por exemplo, dificuldade
respiratória), mas não inicie o tratamento de sépsis. Observe se o recém-nascido
apresenta outros sinais de sépsis, reavaliando-o a cada 2h, por 12h:
� Se forem encontrados outros sinais de sépsis durante o período de ob-

servação, trate como sépsis (pág. 33).
� Se não forem encontrados outros sinais de sépsis durante o período de obser-

vação, mas os sinais iniciais não apresentarem melhora, observe por mais 12h.
� Se os sinais iniciais de sépsis melhorarem durante o período de observa-

ção, reavalie o recém-nascido por mais 24h. Se a melhora persistir, se o
recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver outros problemas
que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

Tabela 1.11 – Resumo da tomada de decisão para diferenciar sépsis de asfixia

Idade do recém-nascido Achados mais Tratar como
e história materna compatíveis com

Recém-nascido com três dias Asfixia Sépsis (pág. 33)
ou menos e história e asfixia (pág. 35)
materna sugestiva de sépsis Sépsis Sépsis (pág. 33)

Recém-nascido com três dias Asfixia Asfixia (pág. 35)
ou menos e história materna
não sugestiva de sépsis

OU

Recém nascido ficou doente Sépsis Possível sépsis (revise a presença
após o quarto dia de sinais de categoria A ou B

Tabela 1.9)

Múltiplos Achados (freqüentemente Sépsis ou Asfixia) – 31
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Se Houver Suspeita de Asfixia
Revise os dois itens principais a seguir e escolha o mais apropriado com base nos acha-
dos do recém-nascido. Ver na Tabela 1.11 um resumo das vias de tomada de decisão
para diferenciar sépsis de asfixia.

• Se o recém-nascido tiver três dias de idade ou menos e a história materna
FOR indicativa de sépsis (ver anteriormente), trate tanto asfixia (pág. 35)
como sépsis (pág. 33), e trate os sinais específicos (por exemplo, dificuldade
respiratória).

• Se o recém-nascido tiver três dias de idade ou menos e a história materna
NÃO FOR indicativa de sépsis OU se o recém-nascido tiver mais de três dias
de vida quando os primeiros sinais de doença forem percebidos (independen-
temente da história materna), trate para asfixia (pág. 35), e trate qualquer sinal
específico (por exemplo, dificuldade respiratória).

Se o Recém-nascido For de Baixo Peso
• Se o recém-nascido for de baixo peso e apresentar sinais de sépsis ou asfixia

(Tabela 1.9):
– Trate a sépsis e/ou asfixia como necessário e qualquer sinal específico (por

exemplo, dificuldade respiratória), inclua os cuidados gerais para recém-nasci-
dos de baixo peso (pág. 18).

– Se os achados do recém-nascido incluírem apnéia ocasional, lassidão, difi-
culdade para se alimentar, e/ou dificuldade para respirar consistente com
a síndrome do desconforto respiratório (SDR), sem história materna su-
gestiva de sépsis:
� Ver nas páginas 40 e 41, o tratamento da SDR e apnéia, respectivamente.
� Não trate como sépsis a menos que seja instruído para tal na seção de trata-

mento da SDR ou apnéia.
� Forneça os cuidados gerais do recém-nascido de baixo peso (pág. 18).

• Se o recém-nascido não apresentar achados característicos de sépsis ou
asfixia:
– Forneça os cuidados gerais para o recém-nascido de baixo peso (pág. 18).
– Observe que os recém-nascidos de baixo peso geralmente desenvolvem novos

achados durante os primeiros dias ou semanas de vida; volte a este tópico todas
as vezes que o recém-nascido apresentar múltiplos achados consistentes com
sépsis ou asfixia.

Se Houver Suspeita de Sífilis Congênita
• Se o recém-nascido apresentar achados característicos de sífilis OU a mãe ou

o parceiro referir história de sífilis durante a gestação, realize sorologia para
sífilis na mãe e no recém-nascido:
– Se o exame da mãe ou do recém-nascido for positivo, trate como sífilis

congênita (pág. 37).
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– Se não for possível realizar sorologia para sífilis, se a mãe não tiver sido
tratada pelo menos 30 dias antes de dar à luz ou tiver sido tratada de
forma inadequada, ou se o estado do tratamento da mãe for desconhecido,
trate como sífilis congênita (pág. 37).

• Se a mãe apresentou sorologia positiva para sífilis durante a gravidez, verifi-
que se a mãe foi tratada:
– Se a mãe foi tratada adequadamente e o tratamento foi iniciado pelo me-

nos 30 dias antes do nascimento, não é necessário tratamento.
– Se a mãe não foi tratada pelo menos 30 dias antes do parto ou foi tratada

inadequadamente, ou se o estado do tratamento da mãe for desconhecido,
trate como sífilis congênita (pág. 37).

Tratamento
Sépsis

• Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre apenas líquido EV com volu-
me de manutenção de acordo com a idade do recém-nascido (Tabela 2.4), nas
primeiras 12h.

• Retire uma amostra de sangue (pág. 180), envie para o laboratório para cultura e
antibiograma, se possível, e determine a hemoglobina.

• Se a hemoglobina for menor que 10g/dL (hematócrito menor que 30%), admi-
nistre uma transfusão de sangue (pág. 196).

• Se o recém-nascido apresentar convulsões, opistótono ou abaulamento da
fontanela anterior, suspeite de meningite:
– Trate convulsões, se presentes (pág. 46).
– Realize uma punção lombar (pág. 201).
– Envie uma amostra de líquido cefalorraquiano (LCR) ao laboratório para que

se realize contagem de células, coloração de Gram, cultura e antibiograma.
– Inicie o tratamento para meningite (pág. 34) enquanto aguarda a confirmação.

• Se não houver suspeita de meningite, inicie ampicilina e gentamicina EV de
acordo com o peso e a idade do recém-nascido (Tabela 2.9).

• Avalie as condições do recém-nascido a cada 6h, verificando sinais de melhora:
– Se as condições do recém-nascido melhorarem após três dias de tratamen-

to com antibióticos:
� Se a hemocultura for negativa, interrompa a ampicilina e a gentamicina

após cinco dias de tratamento.
� Se não houver hemocultura ou ela for positiva, continue o tratamento

com ampicilina e gentamicina até completar 10 dias.
– Se as condições do recém-nascido não apresentarem melhora após três

dias de tratamento com antibióticos:
� Se a hemocultura for positiva, altere os antibióticos de acordo com a sensi-

bilidade no antibiograma e administre antibióticos por sete dias após os sinais
de melhora serem percebidos.

Múltiplos Achados (freqüentemente Sépsis ou Asfixia) – 33
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34 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

� Se não houver hemocultura ou o organismo não puder ser identificado,
interrompa a ampicilina. Administre cefotaxime EV, de acordo com a idade
do recém-nascido (Tabela 2.9), além da gentamicina, por sete dias após os
sinais de melhora serem percebidos.

• Após 12h de tratamento com antibióticos ou quando as condições do recém-nas-
cido melhorarem, permita que ele comece a ser amamentado (pág. 127). Se o
recém-nascido não puder ser amamentado, administre o leite materno retirado
pela mãe utilizando um método alternativo de alimentação (pág. 129).

• Determine a hemoglobina duas vezes por semana durante a hospitalização e uma
vez na alta. Se a hemoglobina for inferior a 10g/dL (hematócrito menor que
30%), administre uma transfusão de sangue (pág. 196).

• Observe o recém-nascido por 24h após suspender os antibióticos:
– Se o recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver outros problemas

que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
– Se os sinais de sépsis reincidirem, repita a cultura e o antibiograma e trate

com outros antibióticos se necessário.

Meningite
• Realize uma punção lombar (pág. 201) se ainda não tiver sido realizada (pág. 33).

• Administre ampicilina (para meningite) e gentamicina EV de acordo com a idade
e o peso do recém-nascido (Tabela 2.9). Observe que a dose de ampicilina admi-
nistrada para meningite é o dobro da dose administrada para sépsis.

• Confirme o diagnóstico de meningite:
– Se a contagem de leucócitos no líquido cefalorraquiano (LCR) for igual ou

superior a 20/mm3, se o recém-nascido tiver menos de sete dias de vida, ou então
igual ou superior a 10/mm3, se o recém-nascido tiver mais de sete dias de
vida, OU

– Se a cultura ou a coloração de Gram no LCR forem positivas.

• Após 12h de tratamento com antibióticos ou quando as condições do recém-nas-
cido melhorarem, permita o início da amamentação (pág. 127). Se o recém-nascido
não puder ser amamentado, administre leite materno retirado pela mãe utili-
zando um método alternativo de alimentação (pág. 129).

• Se as condições do recém-nascido estiverem melhores após 48h de tratamen-
to com antibióticos, continue a administrar antibióticos por 14 ou 7 dias após os
sinais de melhora terem sido percebidos, o que for mais longo.

• Se não houver melhora nas condições do recém-nascido após 48h de trata-
mento com antibióticos, repita a punção lombar:
– Se forem encontrados organismos no Gram do LCR, altere os antibióticos

de acordo com o organismo identificado, e trate por 14 ou 7 dias após os sinais de
melhora terem sido percebidos, o que for mais longo.
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– Se os organismos não puderem ser identificados, interrompa a ampicilina.
Administre cefotaxime (para meningite) EV de acordo com a idade do recém-
nascido (Tabela 2.9), além da gentamicina, por 14 ou 7 dias após os primeiros
sinais de melhora serem percebidos, o que for mais longo.

• Verifique a hemoglobina a cada três dias durante a hospitalização e novamente na
alta. Se a hemoglobina for menor do que 10g/dL (hematócrito inferior a 30%),
administre transfusão de sangue (pág. 196).

• Observe o recém-nascido por 24h após a suspensão dos antibióticos:
– Se o recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver outros problemas

que necessitem de hospitalização, dê alta para o recém-nascido (pág. 170).
– Se os sinais de sépsis reincidirem, repita a cultura e antibiograma e trate com

outros antibióticos se necessário.

Asfixia
• Se ocorrerem convulsões, trate imediatamente (pág. 49) para evitar piora das

condições.
• Trate a dificuldade respiratória, se presente (pág. 38).
• Classifique a gravidade da asfixia:

– Em casos leves, o recém-nascido pode estar trêmulo ou hiperalerta, com au-
mento do tônus muscular, má alimentação e freqüência respiratória normal ou
rápida. Esses achados  em geral persistem por 24 a 48h antes de se resolverem
espontaneamente.

– Em casos moderados, o recém-nascido pode estar letárgico e apresentar difi-
culdade para se alimentar. Ele pode apresentar ocasionalmente episódios de
apnéia e/ou convulsões por alguns dias. Esses achados habitualmente se resol-
vem em uma semana, mas é possível que ocorram problemas neurológicos a
longo prazo.

– Em casos graves, o recém-nascido pode estar apático ou inconsciente e não se
alimentar. Podem ocorrer convulsões por vários dias, e episódios graves e fre-
qüentes de apnéia são comuns. O recém-nascido pode melhorar após várias
semanas ou pode não melhorar; se estes recém-nascidos sobrevivem, eles ge-
ralmente apresentam lesões cerebrais permanentes.

• Se a asfixia for leve:
– Se o recém-nascido não estiver recebendo oxigênio, permita que inicie a

amamentação (pág. 127).
– Se o recém-nascido estsiver recebendo oxigênio ou por qualquer outro mo-

tivo não puder ser amamentado, administre leite retirado pela mãe utilizando
um método alternativo de amamentação (pág. 129).

– Forneça cuidados contínuos (pág. 36).
• Se a asfixia for moderada ou grave:

– Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre apenas líquidos EV nas
primeiras 12h:

Múltiplos Achados (freqüentemente Sépsis ou Asfixia) – 35
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� Restrinja o volume de líquidos a 60mL/kg de peso corpóreo no primeiro dia
e monitore o fluxo urinário.

– Se o recém-nascido urinar menos de seis vezes ao dia ou não produzir
urina:
� Não aumente o volume de líquidos no dia seguinte.
� Quando a quantidade de urina começar a aumentar, aumente diariamente

o volume de líquidos de acordo com a progressão do volume de fluidos
na Tabela 2.4, independentemente do dia de vida do recém-nascido (por
exemplo, um recém-nascido de quatro dias de vida evolui de 60mL/kg
para 80mL/kg para 100mL/kg etc. e não diretamente para 120mL/kg no
primeiro dia).

– Quando as convulsões forem controladas e o recém-nascido mostrar sinais de
aumento de responsividade, permita que inicie a amamentação (pág. 127). Se o
recém-nascido não puder ser amamentado, administre o leite retirado pela
mãe utilizando um método alternativo de alimentação (pág. 129).

– Forneça os cuidados contínuos (a seguir).

CUIDADOS CONTÍNUOS PARA RECÉM-NASCIDOS COM ASFIXIA

• Avalie o recém-nascido a cada 2h:
– Se a temperatura do recém-nascido for inferior a 36,5ºC ou superior a

37,5ºC, trate a temperatura corpórea anormal (pág. 53).
– Trate as convulsões (pág. 49) ou a dificuldade respiratória (pág. 38) se

necessário.
• Estimule a mãe a carregar e abraçar o recém-nascido.
• Se o recém-nascido estiver inconsciente, letárgico ou hipotônico, segure-o e

movimente-o com cuidado para evitar lesões, quando seu tônus muscular for pe-
queno. Sustente seu corpo inteiro, especialmente a cabeça.

• Se as condições do recém-nascido não melhorarem após três dias, avalie no-
vamente para os sinais de sépsis (Tabela 1.9).

• Se as condições do recém-nascido não melhorarem após uma semana (con-
tinua letárgico, não se alimenta ou alimenta-se mal, ou ainda tem convulsões),
mas ele não estiver recebendo tratamento no hospital ou o tratamento pu-
der ser realizado em casa, discuta com a mãe a possibilidade dela cuidar dele
em casa.

• Se o recém-nascido não apresentar convulsão por três dias após a retirada do
fenobarbital, a mãe conseguir amamentá-lo e não houver outros problemas que
necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
– Discuta com a mãe o prognóstico do recém-nascido e como lidar com os pro-

blemas que ele possa apresentar em casa.
– O acompanhamento deve ocorrer em uma semana, ou antes, se a mãe perceber

problemas graves (por exemplo, dificuldade de alimentação, convulsões).
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– Auxilie a mãe a encontrar o melhor método para alimentar o recém-nascido se
ele não estiver se alimentando bem. Se estiver se alimentando lentamente,
faça com que a mãe o alimente com maior freqüência.

Sífilis Congênita
• Faça uma punção lombar (pág. 201).
• Verifique a contagem de leucócitos do líquido cefalorraquiano (LCR) para deter-

minar se há acometimento do sistema nervoso central (SNC) (por exemplo, se a
contagem de leucócitos for maior que 25/mm3):
– Se houver acometimento de SNC ou se não for possível realizar a punção

lombar ou se o LCR estiver com sangue, administre benzilpenicilina EV ou
IM (Tabela 2.9) por 10 dias.

– Se o SNC não for acometido, administre benzilpenicilina procaína (ou
benzilpenicilina benzatina) IM (Tabela 2.9) por 10 dias. Se já estiver instala-
do um acesso venoso administre benzilpenicilina EV (Tabela 2.9) por 10 dias.

• Se houver icterícia, explique para a mãe que o quadro se resolverá em três meses.
• Administre na mãe e em seu(s) parceiro(s) benzilpenicilina benzatina 1,8g (2,4

milhões de unidades) IM, em duas doses, em locais separados.
• Encaminhe a mãe e seu(s) parceiro(s) para acompanhamento em uma clínica

que forneça serviço de atendimento a portadores de doenças sexualmente
transmissíveis.

• Observe o recém-nascido por 24h após a suspensão dos antibióticos.
• Se o recém-nascido permanecer bem, alimentando-se bem, e não houver proble-

mas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170):
– Acompanhamento por quatro semanas para examinar o recém-nascido, ava-

liando o crescimento e os sinais de sífilis congênita.
– Comunique o caso às autoridades, se necessário.
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38 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Dificuldade Respiratória

Reanime imediatamente o recém-nascido utilizando uma máscara e ambu (pág. 175)
se o recém-nascido:

• Não estiver respirando, mesmo quando estimulado ou
• Estiver com respiração ofegante ou
• Apresentar freqüência respiratória inferior a 20 respirações por minuto.

Problemas
• A freqüência respiratória do recém-nascido é superior a 60 respirações por minuto.
• A freqüência respiratória do recém-nascido é inferior a 30 respirações por minuto.
• O recém-nascido apresenta cianose central (lábios e língua azuis).
• O recém-nascido apresenta tiragem intercostal (Fig. 1.3).
• O recém-nascido apresenta roncos na expiração.
• O recém-nascido apresenta apnéia (interrupção espontânea da respiração por

mais de 20s).

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e do exame físico (Tabela 1.2), e

utilize as informações para classificar a dificuldade respiratória (Tabela 1.12).
• Forneça os cuidados gerais, a seguir.

Tratamento Geral
• Administre um fluxo moderado de oxigênio (pág. 138).
• Se a freqüência respiratória do recém-nascido for inferior a 30 respirações

por minuto, observe-o  atentamente. Se a freqüência respiratória em qualquer
ocasião for inferior a 20 respirações por minuto, reanime-o utilizando máscara
e ambu (pág. 175).
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• Se o recém-nascido apresentar apnéia:
– Estimule a respiração massageando suas costas por 10s.
– Se ele não começar a respirar imediatamente, reanime utilizando máscara e

ambu (pág. 175).
– Ver na página 42 o tratamento adicional da apnéia.

• Medir a glicemia (pág. 183). Se a glicemia for inferior a 45mg/dL (2,6mmol/L),
trate a hipoglicemia (pág. 68).

• Se houver outros sinais além da dificuldade respiratória, ver Múltiplos Acha-
dos (freqüentemente sépsis ou asfixia) (pág. 28) para verificar se os problemas do
recém-nascido são devidos ao baixo peso ou se ele apresenta asfixia, sépsis ou
sífilis congênita, e continue a tratar a dificuldade respiratória.

• Se a freqüência respiratória do recém-nascido for superior a 60 respirações
por minuto e ele apresentar cianose central (mesmo recebendo um alto fluxo
de oxigênio), porém sem tiragem intercostal ou roncos na expiração, suspeite
de cardiopatia congênita (pág. 42).

• Classifique a dificuldade respiratória como grave, moderada ou leve (Tabela 1.12)
e trate adequadamente.

Tabela 1.12 – Classificação da dificuldade respiratória*

Freqüência respiratória Respiração ofegante ou Classificação
(respirações por minuto) tiragem intercostal

Mais de 90 Presente Grave
Mais de 90 Ausente Moderada
60 a 90 Presente Moderada
60 a 90 Ausente Leve

* A síndrome do desconforto respiratório (SDR) resulta em dificuldade na respiração, incluindo tiragem
intercostal e respiração ofegante, geralmente associada à apnéia. As condições do recém-nascido
pioram nos primeiros dois dias, não se alteram nos próximos um ou dois dias e começam a melhorar
durante os próximos quatro a sete dias. SDR é observada tipicamente em recém-nascidos de baixo
peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou nascidos antes da 37ª semana de gestação) e se inicia na
hora do nascimento. Se um recém-nascido de baixo peso com dificuldades respiratórias
apresenta achados compatíveis com esse padrão, trate como dificuldade respiratória moderada
decorrente de SDR (pág. 41).

Tratamento Específico

Dificuldade Respiratória Grave
• Insira uma sonda gástrica (pág. 198) para esvaziar o estômago de ar e secreções.
• Trate como sépsis (pág. 33).
• Monitore e registre a freqüência respiratória, presença de tiragem intercostal e

roncos na expiração, e episódios de apnéia a cada 3h até que o recém-nascido não
necessite mais de oxigênio e então por mais 24h adicionais.

• Monitore a resposta do recém-nascido ao oxigênio (pág. 141).

Dificuldade Respiratória – 39
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40 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

• Quando o recém-nascido começar a mostrar sinais de melhora:
– Administre o leite materno pela sonda gástrica (pág. 132).
– Quando não for mais necessário o oxigênio, permita que se inicie a

amamentação (pág. 127). Se o recém-nascido não puder ser amamentado,
administre o leite materno utilizando um método de alimentação alternativo
(pág. 129).

• Se a dificuldade respiratória do recém-nascido piorar ou se ele apresentar
cianose central:
– Administre alto fluxo de oxigênio (pág. 138).
– Se a dificuldade respiratória é grave levando o recém-nascido a apresen-

tar cianose central até mesmo com 100% de oxigênio, organize a
transferência (pág. 167) e se possível encaminhe-o com urgência a um hospi-
tal de cuidados terciários ou a um centro especializado capaz de administrar
ventilação assistida.

• Observe o recém-nascido por 24h após a suspensão dos antibióticos.
• Se a língua e os lábios do recém-nascido permanecerem rosadas, sem oxigênio,

por pelo menos dois dias, se ele não apresentar dificuldade para respirar, alimen-
tar-se bem e não houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê
alta (pág. 170).

Dificuldade Respiratória Moderada

DIFICULDADE RESPIRATÓRIA MODERADA NÃO CAUSADA POR SÍNDROME DO

DESCONFORTO RESPIRATÓRIO

• Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre apenas líquido EV em volume de
manutenção de acordo com a idade do recém-nascido (Tabela 2.4) nas primeiras 12h.

• Monitore e registre a freqüência respiratória, a presença de tiragem intercostal ou
ronco na expiração, e episódios de apnéia a cada 3h até que o recém-nascido não
necessite mais de oxigênio e depois por mais 24h.

• Se a dificuldade respiratória do recém-nascido não melhorar ou piorar em
2h, trate como dificuldade respiratória grave (pág. 39).

• Monitore a resposta do recém-nascido ao oxigênio (pág. 141).
• Quando o recém-nascido apresentar sinais de melhora:

– Administre o leite materno retirado por sonda gástrica (pág. 132).
– Quando não for mais necessário o oxigênio, permita que o recém-nascido

seja amamentado (pág. 127). Se ele não puder ser amamentado, administre
o leite materno retirado utilizando um método alternativo para alimentação
(pág. 129).

• Se a língua e os lábios do recém-nascido permanecerem rosados, sem oxigênio
pelo menos por um dia, se ele não apresentar dificuldade respiratória, estiver se
alimentando bem, e não houver outros problemas que necessitem de hospitalização,
dê alta (pág. 170).
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DIFICULDADE RESPIRATÓRIA MODERADA DECORRENTE DE SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO

• Instale um acesso venoso (pág. 188), e administre apenas volume de líquido
de manutenção EV de acordo com a idade do recém-nascido (Tabela 2.4) nas
primeiras 12h.

• Monitore e registre a freqüência respiratória do recém-nascido, a presença de
tiragem intercostal e ronco na expiração, e episódios de apnéia a cada 3h até que
ele não necessite mais de oxigênio e então por 24h adicionais.

• Se as condições do recém-nascido não se estabilizarem após dois dias, trate
como dificuldade respiratória grave (pág. 39).

• Monitore a resposta do recém-nascido ao oxigênio (pág. 141).
• Quando o recém-nascido apresentar sinais de melhora:

– Administre leite materno por sonda gástrica (pág. 132).
– Quando não for mais necessário o oxigênio, permita que o recém-nascido ini-

cie a amamentação (pág. 127). Se ele não puder ser amamentado, administre
leite materno utilizando um método alternativo de alimentação (pág. 129).

• Se a língua e os lábios do recém-nascido permanecerem rosados sem oxigênio
por pelo menos um dia, e ele não apresentar dificuldade para respirar e estiver se
alimentando bem, e não houver outros problemas que necessitem de cuidados
especiais, mantenha os cuidados de rotina para recém-nascidos de baixo peso
(pág. 18) até que ele esteja pronto para receber alta (pág. 170).

Dificuldade Respiratória Leve
• Administre leite materno por sonda gástrica (pág. 132).
• Monitore e registre a freqüência respiratória do recém-nascido, a presença de

tiragem intercostal e ronco na expiração, e episódios de apnéia a cada 3h até que
ele não necessite mais de oxigênio e a seguir por 24h adicionais.

• Monitore a resposta do recém-nascido ao oxigênio (pág. 141).
• Quando não for necessário mais oxigênio, permita que o recém-nascido inicie a

amamentação (pág. 127). Se ele não puder ser amamentado, continue adminis-
trando leite materno utilizando um método alternativo de alimentação (pág. 129).

• Se a dificuldade respiratória piorar em qualquer momento durante o período
de observação:
– Se o recém-nascido apresentar um padrão característico da SDR, trate como

dificuldade respiratória moderada causada por SDR.
– Se o recém-nascido NÃO apresentar um padrão típico de SDR, observe

sinais de sépsis (Tabela 1.9) e, se encontrar, inicie o tratamento (pág. 33), e se
necessário proceda como dificuldade respiratória moderada (pág. 38) ou grave
(pág. 39).

• Se os lábios e a língua do recém-nascido permanecerem rosados, sem oxigênio,
por pelo menos um dia, se ele não apresentar dificuldade respiratória, estiver se
alimentando bem e não houver outros problemas que necessitem de hospitalização,
dê alta (pág. 170).
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42 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Cardiopatias Congênitas
O diagnóstico de cardiopatia congênita é feito pela exclusão de outros diagnósticos.
• Administre alto fluxo de oxigênio (pág. 138).
• Administre leite materno por sonda gástrica (pág. 132).
• Se o recém-nascido não conseguir ser alimentado, instale um acesso venoso

(pág. 188), e administre volume de líquido de manutenção EV de acordo com a
idade dele (Tabela 2.4).

• Organize a transferência (pág. 167) e, se possível, encaminhe o recém-nascido
para um hospital de cuidados terciários ou para um centro especializado para
prosseguimento da avaliação.

Apnéia

RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO

Recém-nascidos de baixo peso são suscetíveis a episódios de apnéia, que ocorrem com
maior freqüência nos que são muito pequenos (menos de 1,5kg ao nascimento ou nasci-
dos antes da 32ª semana de gestação), e se tornam menos freqüentes à medida que o
recém-nascido cresce.

• Ensine a mãe a observar atentamente outros episódios de apnéia. Se o recém-
nascido parar de respirar, faça com que a mãe estimule-o a respirar massageando
as costas por 10s. Se o recém-nascido não começar a respirar imediatamente,
reanime-o utilizando máscara e ambu (pág. 175).

• Revise os princípios gerais de alimentação e reposição de líquidos para recém-
nascidos de baixo peso (pág. 19).

• Se possível estimule o cuidado mãe canguru (pág. 24). Os recém-nascidos cuida-
dos dessa maneira apresentam menos episódios de apnéia, e a mãe pode observá-los
mais atentamente.

• Se os episódios de apnéia tornarem-se mais freqüentes, trate como sépsis
(pág. 33).

• Se o recém-nascido não apresentar nenhum episódio de apnéia por sete dias, esti-
ver se alimentando bem e não houver outros problemas que necessitem de
hospitalização, dê alta para ele (pág. 170).

RECÉM-NASCIDO A TERMO

• Se um recém-nascido a termo apresentar um único episódio de apnéia:
– Observe atentamente por 24h para verificar se o recém-nascido apresenta

outros episódios de apnéia e ensine à mãe como fazer o mesmo. Se o recém-
nascido não apresentar outro episódio nas 24h, estiver se alimentando bem,
e não apresentar outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta
(pág. 170).

– Se houver reincidência da apnéia, trate como múltiplos episódios de apnéia,
a seguir.
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• Se um recém-nascido a termo apresentar múltiplos episódios de apnéia:
– Trate como sépsis (pág. 33).
– Se o recém-nascido não tiver apresentado nenhum episódio de apnéia nos

últimos sete dias, estiver se alimentando bem e não houver outro problema
que necessite de hospitalização, dê alta (pág. 170).
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44 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Mãe com Infecção Uterina ou Febre durante o Trabalho de
Parto ou após o Nascimento, ou Ruptura da Bolsa mais
de 18h antes do Parto
O recém-nascido de mãe com infecção uterina ou febre em qualquer momento do
início do trabalho de parto até três dias após o nascimento, ou ruptura da bolsa mais de
18h antes do nascimento, geralmente é normal ao nascimento porém pode desenvol-
ver problemas mais tarde. O tratamento sugerido neste tópico busca prevenir sépsis
em um recém-nascido que não apresenta sinais de problemas ao nascimento. Se o
recém-nascido apresentar QUALQUER sinal, siga o tópico apropriado para o sinal.
Se o recém-nascido apresentar vários achados de doença (por exemplo, dificulda-
de respiratória, vômito e letargia), ver Múltiplos achados (freqüentemente sépsis ou
asfixia) (pág. 28).

Problemas
• A mãe do recém-nascido apresentou ou apresenta infecção uterina ou febre em

qualquer ocasião do início do trabalho de parto até três dias após o nascimento.
• A mãe sofreu ruptura da bolsa mais de 18h antes do nascimento.

Tratamento
• Se o recém-nascido tiver mais de três dias de vida (independentemente da ida-

de gestacional), não é necessário nenhum tratamento (por exemplo, antibióticos)
ou observação. Explique os sinais de sépsis para a mãe (por exemplo, Tabela 1.9),
e oriente a trazer o recém-nascido de volta se ele apresentar qualquer sinal de
sépsis.

• Se o recém-nascido tiver três ou menos dias de vida, trate de acordo com a
idade gestacional (a seguir).

Idade Gestacional de 35 Semanas ou mais (Nascido menos de um Mês antes do
Termo) ou Peso Corpóreo de 2kg ou mais

INFECÇÃO UTERINA OU FEBRE, COM OU SEM RUPTURA DA BOLSA

• Trate como sépsis (pág. 33), com as seguintes modificações:
– Se a hemocultura for positiva ou se o recém-nascido desenvolver sinais de

sépsis, continue a antibioticoterapia até completar 10 dias de tratamento.
– Se a hemocultura for negativa e o recém-nascido não apresentar sinais de

sépsis após cinco dias de antibioticoterapia, interrompa o uso de antibióticos.
– Se não for possível obter hemocultura, mas o recém-nascido não apresentar

sinais de sépsis após cinco dias de antibioticoterapia, interrompa o uso de
antibióticos.
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• Após a suspensão dos antibióticos, observe o recém-nascido por 24h:
– Se o recém-nascido permanecer bem, estiver se alimentando bem, e não hou-

ver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
– Explique à mãe os sinais de sépsis (por exemplo, Tabela 1.9) e oriente-a a

retornar se o recém-nascido apresentar qualquer um dos sinais.

ROMPIMENTO DA BOLSA SEM INFECÇÃO UTERINA OU FEBRE

• Colha uma amostra de sangue (pág. 180) e envie ao laboratório para cultura e
antibiograma, se possível, mas não inicie os antibióticos.

• Observe os sinais de sépsis (dificuldade para alimentação, vômitos, dificuldade
respiratória; Tabela 1.9), a cada 4h por 48h.

• Se a hemocultura for negativa, se o recém-nascido não apresenta sinais de sépsis
após 48h e está se alimentando bem e não há outros problemas que necessitem de
hospitalização:

– Dê alta ao recém-nascido (pág. 170).

– Explique para a mãe os sinais de sépsis (por exemplo, Tabela 1.9) e oriente-a a
retornar se o recém-nascido apresentar qualquer sinal de sépsis.

• Se a hemocultura for positiva ou se o recém-nascido desenvolver sinais de
sépsis, trate como sépsis (pág. 33).

• Se não for possível realizar hemocultura, observe o recém-nascido por mais
três dias. Se ele permanecer bem durante este período, dê alta (pág. 170). Expli-
que para a mãe os sinais de sépsis (por exemplo, Tabela 1.9) e oriente-a a retornar
se o recém-nascido desenvolver qualquer sinal de sépsis.

Idade Gestacional Inferior a 35 Semanas (Nascido um Mês ou mais antes do
Termo) ou Peso ao Nascimento Inferior a 2kg

• Tratar para sépsis (pág. 33), com as seguintes modificações:

– Se a hemocultura for positiva ou se o recém-nascido apresentar sinais de
sépsis, continue a antibioticoterapia até completar 10 dias de tratamento.

– Se a hemocultura for negativa e o recém-nascido não apresentar sinais de
sépsis após cinco dias de antibioticoterapia, suspenda os antibióticos.

– Se não for possível obter hemocultura, mas o recém-nascido não apre-
senta sinais de sépsis após cinco dias de antibioticoterapia, suspenda os
antibióticos.

• Após suspensão dos antibióticos observe o recém-nascido por 24h:

– Se o recém-nascido permanecer bem, alimentando-se bem e não houver outro
problema que necessite de hospitalização, dê alta (pág. 170).

– Explique para a mãe os sinais de sépsis (por exemplo, Tabela 1.9) e oriente-a a
retornar se o recém-nascido apresentar qualquer sinal de sépsis.

Mãe com Infecção Uterina ou Febre durante o Trabalho de Parto ou após o Nascimento... – 45
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46 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Convulsões ou Espasmos
As convulsões podem ocorrer em razão da asfixia, de lesões do parto ou hipoglicemia e
também são sinais de meningite e problemas neurológicos. Entre as convulsões o re-
cém-nascido pode permanecer normal ou inconsciente, letárgico ou irritável.

Os espasmos do tétano neonatal podem lembrar superficialmente convulsões, po-
rém os dois devem ser diferenciados entre si, pois o tratamento do tétano é diferente do
das convulsões.

Problemas
• O recém-nascido está apresentando convulsão ou espasmo.
• O recém-nascido tem história de convulsões ou espasmos.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 13) e do exame físico (Tabela 1.2), e obte-

nha as seguintes informações adicionais.
• Se o recém-nascido está no momento apresentando uma convulsão/espasmo,

procure as características que os diferenciam (Tabela 1.13).

Tabela 1.13 – Características de convulsão e espasmo

Problema Achados típicos

Convulsão • Tremores repetitivos dos membros e da face
generalizada* • Extensão ou flexão contínuas dos braços e pernas, sincronizadas ou sem

sincronia
• Apnéia (parada espontânea da respiração por mais de 20s)
• O recém-nascido pode parecer acordado ou inconsciente mas não

responde a estímulos

Pequena • Piscadas repetitivas, desvio ocular ou olhar fixo
convulsão* • Movimentos repetitivos da boca ou da língua

• Movimentos aleatórios dos membros, como se estivesse
pedalando ou nadando

• Apnéia
• O recém-nascido pode estar consciente

Espasmo • Contração involuntária dos músculos (Fig. 1.4A) que persiste por alguns
segundos ou vários minutos

• Os punhos geralmente ficam fechados de forma persistente e firme (Fig. 1.4A)
• Trismo (mandíbulas apertadas; a boca do recém-nascido não abre e os lábios

ficam apertados com uma expressão semelhante a boca de peixe; Fig. 1.4A)

• Opistótono (hiperextensão do corpo, com a cabeça e os calcanhares inclinados
para trás e o corpo arqueado para frente; Fig. 1.4B)

• Desencadeado por toque, luz ou som
• O recém-nascido permanece consciente, geralmente chorando de dor

* Observe que tanto a convulsão generalizada como a pequena convulsão são tratadas da mesma
maneira.

85
-7

24
1-

61
8-

8

OMS-01.p65 23.05.06, 16:5946



• Se o recém-nascido não está apresentando no momento uma convulsão/es-
pasmo, pergunte à mãe (ou a quem trouxe o recém-nascido):
– Você pode descrever o tipo de movimento anormal que o bebê apresentou?

Ele foi desencadeado por barulho ou manipulação? (Utilize a Tabela 1.13,
para diferenciar entre uma convulsão e um espasmo.)

– As condições do bebê pioraram subitamente?
– O bebê ficou pálido subitamente?
– Você tomou todas as doses de vacinação para tétano?
– O parto foi contaminado ou alguma substância suja ou lesiva (por exemplo,

esterco de animal) foi colocada no umbigo do bebê?
– O recém-nascido apresentou icterícia precoce (no 2º dia de vida ou antes)? Se

isso ocorreu, ele recebeu tratamento?
• Meça a glicemia (pág. 183). Se a glicemia for menor que 45mg/dL (2,6mmol/L),

trate a hipoglicemia (pág. 68).
• Estabeleça o diagnóstico provável (Tabela 1.14).

Assegure-se de que o recém-nascido está apresentando uma convulsão ou espasmo
e não apenas um tremor:

• Assim como as convulsões, os tremores são caracterizados por movimentos
rápidos e repetitivos; entretanto, em um recém-nascido com tremores, esses
movimentos têm a mesma amplitude e a mesma direção.

• Como espasmos, os tremores podem ser precipitados pela manipulação súbita
do recém-nascido ou por sons altos, mas normalmente cessam quando abraça-
mos, alimentamos ou flexionamos os membros do recém-nascido.

Figura 1.4 – Recém-nascido com espasmo da face e membros (A) e opistótono (B).
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Diagnóstico Diferencial

Tabela 1.14 – Diagnóstico diferencial de convulsões e espasmos

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações
provável

ou outros
diagnósticos
conhecidos

• Início do quadro • Convulsões, tremores, • Glicemia menor Hipoglicemia,
do 1º ao 3º dia letargia ou inconsciência que 45mg/dL página 68

• História de diabetes • Recém-nascido de baixo (2,6mmol/L)
materno peso (menos de 2,5kg ao

• Alimentação ausente nascimento ou nascido
ou ruim antes de 37 semanas de

gestação)
• Recém-nascido grande

(mais de 4kg ao nascimento)

• Início do quadro do • Espasmos • Infecção do Tétano, página 51
3º ao 14º dia umbigo

• Mãe não imunizada
com toxóide tetânico

• Alimentação ausente
ou ruim após haver
se alimentado bem

• Parto contaminado
• Aplicação de substâncias
contaminadas ou lesivas
(por exemplo, esterco

  animal) no umbigo

• Início do quadro • Convulsões ou • Sépsis Possível
no 2º dia ou seguintes inconsciência meningite

• Abaulamento da Trate as
fontanela anterior convulsões

• Letargia (pág. 49) e
meningite
(pág. 34)

• Início do quadro • Convulsões ou Asfixia ou outra
dentro das primeiras inconsciência lesão cerebral
24h após o nascimento • Letargia ou hipotonia Trate as

• Parto ou trabalho • Dificuldade respiratória convulsões
  de parto complicado • Temperatura corpórea (pág. 49) e
ou difícil anormal asfixia (pág. 35)
(estresse fetal) • Sonolência ou

• Incapacidade do redução da atividade
recém-nascido em • Irritabilidade
respirar
espontaneamente
após o parto

• Reanimação no
nascimento

OMS-01.p65 23.05.06, 16:5948



• Início do quadro • Convulsões ou Sangramento
do 1º ao 7º dia inconsciência intraventricular,

• Piora súbita • Recém-nascido página 51
das condições clínicas de baixo peso

• Palidez súbita (menos de 2,5kg
ao nascimento ou nascido
antes da 37ª semana
de gestação)

• Dificuldade respiratória
grave

• Início da • Convulsões • Teste de Encefalopatia
  encefalopatia • Opistótono Coombs positivo bilirrubínica
  do 3º ao 7º dia • Má alimentação ou a (icterícia nuclear)
• Icterícia grave falta dela Tratar convulsões
• Tratamento tardio • Letargia ou hipotonia (pág. 49)
  ou ausente de e encefalopatia
icterícia grave bilirrubínica

(pág. 62)

* O diagnóstico não pode ser feito se não houver um achado destacado em negrito. A presença deste,
entretanto, não garante o diagnóstico, que é definitivamente confirmado se houver um achado que
está em itálico. Os sem grifo são auxiliares; sua presença ajuda a confirmar o diagnóstico, mas sua
ausência não pode ser utilizada para excluí-lo.

Convulsões

Tratamento Inicial das Convulsões
• Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre apenas volume de líquido de

manutenção de acordo com a idade do recém-nascido (Tabela 2.4) nas primeiras
12h. Se as convulsões forem decorrentes de asfixia, ver na página 35 as diretrizes
sobre o volume de líquidos.

• Se a glicemia do recém-nascido for inferior a 45mg/dL (2,6mmol/L), certifi-
que-se de que o bebê foi tratado para hipoglicemia (pág. 68). Antes de prosseguir
o tratamento da convulsão, exclua com segurança a hipoglicemia como causa de
convulsão.

• Se o recém-nascido estiver apresentando uma convulsão no momento ou apre-
sentou uma convulsão na última hora, administre fenobarbital 20mg/kg de peso
corpóreo EV lentamente em 5min:
– Se um acesso venoso ainda não foi instalado, administre fenobarbital 20mg/kg

de peso corpóreo na forma de uma única injeção IM.
– Se as convulsões não cessarem em 30min, administre uma segunda dose de

fenobarbital 10mg/kg de peso corpóreo, lentamente em 5min (ou IM se um

Tabela 1.14 – Diagnóstico diferencial de convulsões e espasmos (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações
provável

ou outros
diagnósticos
conhecidos
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acesso venoso ainda não tiver sido instalado). Repita uma vez mais após 30min,
se necessário.

– Se as convulsões persistirem ou ocorrerem novamente dentro de 6h, admi-
nistre fenitoína 20mg/kg de peso corpóreo EV, observando o seguinte:
� Administre fenitoína apenas EV.
� Misture a dose total de fenitoína em 15mL de salina normal e infunda na velo-

cidade de 0,5mL/min em 30min. Utilize apenas a salina normal para infundir
a fenitoína, pois os outros líquidos podem causar sua cristalização.

CUIDADO
Não utilize diazepam para convulsões; o diazepam administrado juntamente com o
fenobarbital aumenta o risco de colapso circulatório e insuficiência respiratória.

• Se o recém-nascido apresentar cianose central (língua e lábios azulados) ou
outros sinais de dificuldade respiratória, administre um fluxo moderado de
oxigênio (pág. 138).

Cuidados Contínuos com o Recém-nascido que Apresentou Convulsão
• Observe o recém-nascido para novas convulsões, verificando atentamente peque-

nas convulsões (Tabela 1.13).
• Se ocorrerem novamente convulsões em dois dias, administre fenobarbital 5mg/kg

de peso corpóreo uma vez ao dia, por um mês até que o recém-nascido não apre-
sente uma convulsão nos últimos sete dias.

• Se ocorrerem novas convulsões após dois dias sem convulsões, repita o trata-
mento com fenobarbital na forma descrita para o tratamento inicial de convulsões
(pág. 49) e novamente siga com fenobarbital 5mg/kg de peso corpóreo uma vez
por dia, por um mês até que o recém-nascido não apresente uma convulsão nos
últimos sete dias.

• Se o recém-nascido estiver recebendo diariamente fenobarbital:
– Continue o fenobarbital por sete dias após a última convulsão.
– Quando suspender o fenobarbital, observe o recém-nascido por mais três dias.

• Continue o volume de líquido de manutenção EV de acordo com a idade do re-
cém-nascido (Tabela 2.4). Se as convulsões forem devidas a asfixia, ver na página 35
as diretrizes sobre o volume de líquidos.

• Quando as condições do recém-nascido se estabilizarem, permita que ele  inicie a
amamentação (pág. 127). Se  não puder ser amamentado, forneça leite materno
utilizando um método alternativo de alimentação (pág. 129).

• Estabeleça cuidados gerais para o recém-nascido:
– Encoraje a mãe a carregar o recém-nascido, mas evite superestimulação por

barulho ou manipulação excessiva.
– Segure e movimente-o com cuidado quando estiver com baixo tônus muscular.

Apóie o corpo todo, especialmente a cabeça.
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– Explique para a mãe que o fenobarbital deixará o recém-nascido muito sono-
lento por vários dias.

• Explique para a mãe que se as convulsões cessarem e o recém-nascido se
alimentar bem até o sétimo dia de vida, a recuperação será provavelmente
completa.

• Se as condições do recém-nascido não melhorarem após uma semana (o re-
cém-nascido permanecer letárgico, não estiver se alimentando ou se alimentar
mal ou, ainda, apresentar convulsões), e ele não estiver mais recebendo trata-
mento no hospital ou o tratamento puder ser realizado em casa, discuta com
a mãe a possibilidade de ela cuidar do bebê em casa.

• Se o recém-nascido não apresentou uma convulsão três dias após a suspen-
são do fenobarbital, a mãe puder amamentar e não houver outro problema que
necessite de hospitalização, dê alta (pág. 170).
– Discuta com a mãe o prognóstico e como lidar com os problemas que o recém-

nascido pode ter em casa.
– Acompanhamento após uma semana, ou mais cedo se a mãe perceber proble-

mas graves (por exemplo, dificuldade de alimentação, convulsões).
– Auxilie a mãe a encontrar o melhor método para alimentar o recém-nascido

se ele não estiver se alimentando bem. Se o recém-nascido estiver se ali-
mentando lentamente, faça com que a mãe o alimente com uma freqüência
maior.

Tratamento de Condições Específicas

Sangramento Intraventricular
A distinção entre sangramento intraventricular e meningite é difícil, especialmente em
um recém-nascido com outros problemas durante os primeiros dias de vida. Dessa forma,
trate como meningite até que a infecção possa ser excluída como causa das convulsões.

• Estabeleça tratamento geral para sangramento (pág. 85).
• Trate as convulsões (pág. 49).
• Trate como meningite (pág. 34), até que a infecção possa ser descartada como

causa de convulsões.

Tétano
• Instale um acesso venoso (pág. 135) e administre volume de líquido de manuten-

ção de acordo com a idade do recém-nascido (Tabela 2.4).
• Administre diazepam, 1mg/kg de peso corpóreo EV, lentamente em 3min:

– Se o acesso endovenoso não puder ser estabelecido, insira uma sonda gástrica
(pág. 198) e administre o diazepam pela sonda.

– Se não houver diazepam disponível, administre paraldeído, 0,3mL/kg de peso
corpóreo, dissolvido em óleo mineral por via retal (pág. 204). Não administre
paraldeído IM ou EV.
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– Se os espasmos não cessarem em 30min, administre outra dose de diazepam
1mg/kg de peso corpóreo EV lentamente em 3min (ou paraldeído 0,3mL/kg
de peso corpóreo via retal). Se necessário repita uma vez após mais 30min.

Se a freqüência respiratória do recém-nascido for menor que 30 respirações por
minuto, suspenda a administração do diazepam, mesmo que o bebê continue a apre-
sentar espasmos.

– Se os espasmos continuarem ou voltarem a ocorrer, administre mais diazepam,
1mg/kg de peso corpóreo, lentamente (ou por sonda gástrica se um acesso ve-
noso ainda não tiver sido instalado) a cada 6h.

• Se o recém-nascido apresentar cianose central (língua e lábios azulados) após
os espasmos, administre um fluxo moderado de oxigênio (pág. 138). Utilize ape-
nas uma caixa de cabeça, pois outros métodos de administração de oxigênio podem
causar espasmos.

• Administre ao recém-nascido:
– Imunoglobulina antitetânica (humana) 500 unidades IM, se disponível ou

antitoxina tetânica eqüina 5.000 unidades IM.
– Vacina de tétano (toxóide tetânico), 0,5mL IM, em local diferente de onde admi-

nistrou a imunoglobulina ou antitoxina.
– Benzilpenicilina EV ou IM (Tabela 2.9) por sete dias.

• Administre a vacina de tétano (toxóide tetânico) na mãe (para protegê-la e ao
bebê que possa ter no futuro) e peça que volte para a segunda dose em um mês.

• Se o umbigo estiver inchado e vermelho, drenando pus e com odor fétido,
trate a infecção no umbigo (pág. 100).

CUIDADOS CONTÍNUOS DO RECÉM-NASCIDO COM TÉTANO

• Cuide do recém-nascido em um quarto silencioso, escureça o quarto para reduzir
estímulos desnecessários, mas assegure-se de que o bebê não será negligenciado.

• Continue com volume de líquido de manutenção EV de acordo com a idade do
recém-nascido (Tabela 2.4).

• Administre leite materno por sonda gástrica (pág. 132) entre os espasmos. Inicie
com metade do volume adequado para a idade do recém-nascido (Tabela 2.4) e
reduza progressivamente o volume de líquido EV enquanto aumenta o volume de
alimentos orais em um período de dois dias.

• Se o recém-nascido não apresentar um espasmo por dois dias, receber todas
as doses de benzilpenicilina, estiver se alimentando bem e não houver outros pro-
blemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
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Temperatura Corpórea Anormal
Baixa temperatura corpórea (hipotermia) pode ser causada pela exposição a ambiente frio
(baixa temperatura ambiente, superfície fria ou corrente de ar frio), ou o recém-nascido pode
estar molhado ou pouco vestido para a idade e o tamanho. A temperatura corpórea elevada
(hipertermia) pode ser causada pela exposição a ambiente muito aquecido (alta temperatura
ambiente, exposição ao sol, ou superaquecimento por uma incubadora ou um aquecedor
radiante). A hipotermia e a hipertermia também podem ser sinais de doenças, como sépsis.

Problemas
• A temperatura axilar do recém-nascido é inferior a 36,5ºC.
• A temperatura axilar do recém-nascido é superior a 37,5ºC.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e do exame físico (Tabela 1.2) e obte-

nha as seguintes informações adicionais para determinar o diagnóstico provável
(Tabela 1.15).

Tabela 1.15 – Diagnóstico diferencial de temperatura corpórea anormal

Achados* Diagnóstico

História Exame físico
provável

• Recém-nascido • Temperatura corpórea Hipotermia grave,
exposto a ambiente frio inferior a 32oC página 54

• Início do quadro • Dificuldade respiratória
no 1º dia ou mais tarde • Freqüência cardíaca menor

que 100 batimentos por minuto
• Má alimentação ou a falta dela
• Letargia
• Pele endurecida
• Respiração lenta e superficial

• Recém-nascido • Temperatura corpórea Hipotermia moderada,
exposto a ambiente frio entre 32 e 36,4oC página 55

• Início do quadro • Dificuldade respiratória
no 1º dia ou mais tarde • Freqüência cardíaca

inferior a 100 batimentos
por minuto

• Ausência ou má alimentação
• Letargia

• Não houve • Flutuações da temperatura Instabilidade de
exposição a ambiente corpórea entre 36 e 39oC temperatura
frio ou quente apesar da temperatura Suspeita de sépsis

• Início do quadro ambiente permanecer estável (pág. 33)
no 1º dia ou mais tarde • Flutuações de temperatura

ocorrendo após três ou mais
leituras normais de temperatura

(Continua)
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• Início do quadro • Temperatura corpórea Hipertermia,
  no 1º dia ou depois maior que 37,5oC página 56
• Recém-nascido exposto • Sinais de desidratação
a ambiente muito quente (olhos ou fontanelas encovados,
(por exemplo, perda da elasticidade da pele,
superaquecimento em ou língua e mucosas secas)
incubadora ou sob • Má alimentação ou a falta dela
aquecedor radiante, • Freqüência respiratória
exposição a alta constantemente superior a
temperatura ambiente) 60 respirações por minuto

• Freqüência cardíaca superior a
160 batimentos por minuto

• Letargia
• Irritabilidade

* O diagnóstico não pode ser feito se não houver um achado destacado em negrito. Entretanto, a
presença deste não garante o diagnóstico, que é confirmado definitivamente se houver um achado
que está em itálico. Os sem grifo são favoráveis e sua presença auxilia a confirmação do
diagnóstico, porém sua ausência não pode ser utilizada para excluí-lo.

• Verifique se o recém-nascido foi exposto a um ambiente frio ou quente. Pergunte
à mãe (ou a quem trouxe o recém-nascido):
– O bebê foi enxugado após o nascimento e conservado quente?
– O bebê foi vestido adequadamente para o clima?
– O recém-nascido está dormindo separado da mãe?
– O bebê foi exposto ao sol?

• Se o recém-nascido vinha sendo tratado sob um aquecedor radiante ou esta-
va em uma incubadora ou tenda quando inicialmente se observou a
temperatura anormal, verifique:
– Temperatura do ambiente.
– Ajuste de temperatura do aquecedor radiante ou da incubadora.
– Temperatura real na incubadora ou sob o aquecedor radiante.
– Freqüência de monitoração da temperatura do recém-nascido.

Tratamento

Hipotermia Grave
• Aqueça o recém-nascido imediatamente utilizando um aquecedor radiante pré-aque-

cido (pág. 124). Se necessário, utilize outro método de reaquecimento (pág. 120).
• Remova as roupas frias e molhadas se presentes. Vista o recém-nascido com rou-

pas aquecidas e gorro e cubra com um cobertor quente.
• Trate como sépsis (pág. 33) e conserve o equipamento do acesso venoso sob o

aquecedor radiante para aquecer o líquido.

Tabela 1.15 – Diagnóstico diferencial de temperatura corpórea anormal (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico
provável
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• Meça a glicemia (pág. 183). Se a glicemia for inferior a 45mg/dL (2,6mmol/L),
trate a hipoglicemia (pág. 68).

• Avalie o recém-nascido:
– Observe os sinais de emergência (por exemplo, freqüência respiratória inferior

a 20 respirações por minuto, roncos, ausência de respiração, ou choque) a cada
hora.

– Meça a temperatura do recém-nascido a cada hora:
� Se a temperatura do recém-nascido aumentar pelo menos 0,5ºC por hora,

nas últimas 3h, se o reaquecimento foi bem-sucedido, continue a medir a
temperatura a cada 2h.

� Se a temperatura não se elevar ou se elevar menos de 0,5ºC por hora,
verifique se a temperatura do aquecedor foi ajustada corretamente.

• Se a freqüência respiratória do recém-nascido for superior a 60 respirações
por minuto ou se o recém-nascido apresentar tiragem intercostal ou roncos
na expiração, trate como dificuldade respiratória (pág. 38).

• Verifique a prontidão para alimentação a cada 4h até que a temperatura do recém-
nascido atinja os limites da normalidade.

• Se o recém-nascido apresentar sinais de prontidão para sugar, permita que
ele inicie a amamentação (pág. 127).
– Se o recém-nascido não puder ser amamentado, administre leite materno

utilizando um método alternativo de alimentação (pág. 129).
– Se o recém-nascido não puder ser alimentado de nenhuma forma, adminis-

tre leite materno por sonda gástrica (pág. 132), quando a temperatura do
recém-nascido atingir 35ºC.

• Quando a temperatura do recém-nascido atingir os valores normais, meça a tem-
peratura a cada 3h, durante 12h.

• Se a temperatura permanecer dentro dos valores normais, suspenda o tratamento.
• Se ele estiver se alimentando bem e não houver outros problemas que necessi-

tem de hospitalização, dê alta (pág. 170). Aconselhe a mãe a conservá-lo aquecido
em casa.

Hipotermia Moderada
• Remova as roupas frias ou molhadas, se presentes.
• Se a mãe estiver presente e o recém-nascido não apresentar outros problemas,

faça com que o aqueça utilizando o contato pele a pele (pág. 123).
• Se a mãe não estiver presente, ou o contato pele a pele não puder ser

utilizado:
– Vista o recém-nascido com roupas aquecidas e gorro e cubra-o com um cober-

tor quente.
– Aqueça o recém-nascido utilizando um aquecedor radiante (pág. 124). Utilize,

se necessário, outro método de reaquecimento (pág. 120).
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• Encoraje a mãe a amamentar com maior freqüência. Se o recém-nascido não
puder ser amamentado, administre leite materno utilizando um método alterna-
tivo de alimentação (pág. 129).

• Meça a glicemia (pág. 183). Se a glicemia for menor que 45mg/dL (2,6mmol/L),
trate como hipoglicemia (pág. 68).

• Se a freqüência respiratória for maior que 60 respirações por minuto, trate
para dificuldade respiratória (pág. 38).

• Meça a temperatura do recém-nascido a cada 3h:
– Se a temperatura do recém-nascido estiver aumentando pelo menos 0,5ºC

por hora, nas últimas 3h, o reaquecimento foi bem-sucedido; continue a me-
dir a temperatura a cada 2h.

– Se a temperatura não se eleva ou se eleva menos de 0,5ºC por hora, verifi-
que sinais de sépsis (por exemplo, má alimentação, vômitos, dificuldade
respiratória; Tabela 1.9).

– Quando a temperatura do recém-nascido estiver normal, meça-a a cada 3h
por 12h.

– Se a temperatura permanecer dentro dos limites da normalidade, suspen-
da o tratamento.

• Se o recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver outros problemas
que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170). Ensine à mãe como conser-
var o recém-nascido aquecido em casa.

Hipertermia

Não administre drogas antipiréticas para reduzir a temperatura do recém-nascido.

• Se a freqüência respiratória do recém-nascido for superior a 60 respirações
por minuto, ou se o recém-nascido apresentar tiragem intercostal ou roncos
na expiração, trate como dificuldade respiratória (pág. 38).

• Se a hipertermia for devida a superaquecimento sob um aquecedor radiante
ou incubadora:
– Reduza a temperatura no controle do aparelho aquecedor. Se o recém-nascido

estiver em uma incubadora, abra as janelas até que a temperatura da incuba-
dora esteja nos limites da normalidade.

– Deixe-o total ou parcialmente sem roupa por 10min, depois vista-o e cubra-o
– Observe se há agora sinais de sépsis (por exemplo, má alimentação, vômitos,

dificuldade respiratória; Tabela 1.9) e repita o exame quando a temperatura
estiver na faixa normal.

– Meça a temperatura do recém-nascido a cada hora até que atinja a faixa
normal.

– Meça a temperatura na incubadora ou sob o aquecedor radiante a cada hora e
ajuste o controle de temperatura.
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– Revise os cuidados de enfermagem para ter certeza de que o problema não
ocorrerá novamente.

– Estabeleça tratamento contínuo para hipertermia (a seguir).
• Se a hipertermia for decorrente da exposição à alta temperatura ambiente

ou exposição ao sol:
– Coloque o recém-nascido em um ambiente com temperatura normal (25 a 28ºC).
– Deixe-o total ou parcialmente nu por 10min, depois vista-o e cubra-o.
– Se a temperatura do recém-nascido for superior a 39ºC:

� Passe uma esponja ou banhe o recém-nascido por 10 a 15min, em água com
temperatura cerca de 4ºC abaixo da temperatura atual de seu corpo.

� Não utilize água fria ou água cuja temperatura seja inferior à diferença de 4ºC.
– Meça a temperatura a cada hora.
– Se ainda estiver anormal após 2h, trate como sépsis (pág. 33).
– Forneça tratamento contínuo para hipertermia.

TRATAMENTO CONTÍNUO DA HIPERTERMIA

• Certifique-se de que o recém-nascido esteja recebendo alimentos e líquidos
adequados:
– Permita que o recém-nascido inicie a amamentação (pág. 127). Se o ele não

puder ser amamentado, administre leite materno utilizando um método alter-
nativo de alimentação (pág. 129).

– Se houver sinais de desidratação (olhos ou fontanela encovados, perda da
elasticidade da pele ou língua e mucosas secas):
� Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre volume de líquido EV de

acordo com a idade do recém-nascido (Tabela 2.4).
� Aumente o volume de líquido em 10% do peso do recém-nascido no primei-

ro dia em que foi percebida a desidratação.
• Meça a glicemia (pág. 183). Se a glicemia for menor que 45mg/dL (2,6mmol/L),

trate a hipoglicemia (pág. 68).
• Quando a temperatura do recém-nascido estiver dentro da faixa de normalidade,

meça-a a cada 3h, por 12h. Se  permanecer dentro dos limites da normalidade,
interrompa o tratamento.

• Se o recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver outros problemas
que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170). Aconselhe a mãe como con-
servar o recém-nascido aquecido em casa e protegê-lo do superaquecimento.
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Icterícia
Muitos recém-nascidos, particularmente os de baixo peso (menos de 2,5kg ao nasci-
mento ou nascidos antes da 37ª semana de gestação), podem apresentar icterícia durante
a primeira semana de vida. Na maioria dos casos, os níveis de bilirrubina que causam
icterícia não são lesivos, nem necessitam de tratamento. Entretanto, qualquer icterícia
visível nas primeiras 24h de vida deve ser considerada grave.

Problema
• O recém-nascido apresenta icterícia.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e exame físico (Tabela 1.2), e obtenha as

seguintes informações adicionais para determinar o diagnóstico provável.
• Pergunte à mãe (ou a quem trouxe o recém-nascido):

– A mãe teve um bebê anterior com icterícia precoce (no primeiro dia de vida),
icterícia hemolítica, deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD),
ou incompatibilidade de fator Rh ou grupo sangüíneo ABO?

– Qual é o grupo sangüíneo da mãe e do pai do bebê?
– Existe história familiar de anemia, hepatomegalia ou remoção do baço?

• Verifique a gravidade da icterícia:
– Observe à luz do dia. A icterícia pode parecer mais grave se observada na luz

artificial e pode não ser percebida se houver pouca luminosidade.
– Pressione a pele levemente com o dedo para perceber a coloração subjacente

da pele e do tecido subcutâneo.
– Estime a gravidade da icterícia pelo dia de vida e a área do corpo onde é encon-

trada (Tabela 1.16).

Tabela 1.16 – Estimativa clínica da gravidade da icterícia

Idade (dias) Icterícia visível em Classifique como

1º Qualquer icterícia visível*
2º Braços e pernas* Icterícia grave
3º e seguintes Mãos e pés

* Icterícia visível em qualquer local do corpo, no 1º dia, ou nas mãos e pés além de braços e pernas,
no 2º dia, é muito grave e precisa ser tratada imediatamente com fototerapia. Não espere saber o
nível de bilirrubina para iniciar a fototerapia.

Tratamento Inicial da Icterícia Grave
• Inicie a fototerapia (pág. 63) se a icterícia for considerada grave na Tabela 1.16.
• Verifique se o recém-nascido apresenta os seguintes fatores de risco: menos de 2,5kg

ao nascimento, nascido antes da 37ª semana de gestação, hemólise ou sépsis.
• Colha uma amostra de sangue (pág. 180) e meça a bilirrubina sérica (se possível)

e hemoglobina, determine o grupo sangüíneo do recém-nascido e realize um teste
de Coombs:
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– Se a concentração de bilirrubina sérica for inferior ao nível de indicação
de fototerapia (Tabela 1.17), suspenda a fototerapia.

– Se a concentração de bilirrubina estiver acima ou no nível de indicação de
fototerapia (Tabela 1.17), continue a fototerapia.

– Se o fator Rh ou o grupo sangüíneo ABO não indicam causa de hemólise
ou se não houver história familiar de deficiência de G6PD, obtenha, se pos-
sível, uma triagem para deficiência de G6PD.

• Determine o diagnóstico provável (Tabela 1.18).

Tabela 1.17– Tratamento da icterícia baseado nas concentrações séricas de bilirrubina

Idade (dias) Fototerapia Exsangüineotransfusão*

Recém-nascido Qualquer fator Recém-nascido Qualquer fator
a termo saudável de risco** a termo saudável de risco

mg/dL µmol/L mg/dL µmol/L mg/dL µmol/L mg/dL µmol/L

1º Qualquer icterícia visível*** 15 260 13 220
2º 15 260 13 220 25 425 15 260
3º 18 310 16 270 30 510 20 340
4º e seguintes 20 340 17 290 30 510 20 340

* Exsangüineotransfusão não é descrita neste guia. Essas concentrações de bilirrubina séricas
foram incluídas caso a exsangüineotransfusão seja possível ou se o recém-nascido for transferido
com segurança e rapidez para outro centro onde possa ser realizada a exsangüineotransfusão. Se a
exsangüineotransfusão for possível e a bilirrubina sérica atingir as concentrações dessa
tabela, envie uma amostra de sangue da mãe e do recém-nascido.

** São fatores de risco: baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou nascido antes da 37ª semana
de gestação), hemólise e sépsis.

*** Icterícia visível em qualquer local do corpo no primeiro dia ou nas mãos e pés, além de braços e
pernas no segundo dia é muito grave e precisa ser tratada com fototerapia imediatamente. Não
espere para iniciar a fototerapia somente após receber os resultados da bilirrubina sérica.

Diagnóstico Diferencial
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Tabela 1.18 – Diagnóstico diferencial da icterícia

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações
provável

ou outros diagnósticos
conhecidos

• Icterícia iniciada • Icterícia grave • Hemoglobina Icterícia hemolítica
antes de 36h • Palidez inferior a 13g/dL Estabeleça cuidados

• Palidez • Edema generalizado (hematócrito gerais para palidez
• Incompatibilidade (edema corpóreo) inferior a 40%) (pág. 85), se

de grupo sangüíneo •Recém-nascido do • Teste de Coombs necessário, e trate
ABO ou fator Rh ou sexo masculino positivo como icterícia
deficiência de G6PD em (apenas um achado • Incompatibilidade hemolítica (pág. 61)
recém-nascido anterior que favorece a de grupo sangüíneo

• História familiar de  deficiência ABO ou fator Rh
deficiência de G6PD, de G6PD) entre a mãe e o
icterícia, anemia, recém-nascido
hepatomegalia, • Teste de rastreamento
ou remoção do baço  positivo para

 deficiência de G6PD

(Continua)
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Tabela 1.18 – Diagnóstico diferencial da icterícia (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações
provável

ou outros diagnósticos
conhecidos

• Início do quadro • Icterícia grave •  Sem evidências de Icterícia da
do 2º ao 5º dia • Recém-nascido    outras causas prematuridade,

 de baixo peso     de icterícia página 62.
 (menos de 2,5kg ao
 nascimento ou nascido
 antes da 37ª semana
 de gestação)

• Início do quadro • Icterícia grave • Sépsis Icterícia associada
do 2º ao 7º dia • Sem evidências à sépsis

  de outras causas Trate como sépsis
    de icterícia (pág. 33) e

estabeleça
fototerapia, se
necessário
(pág. 63)

• Início do quadro • Icterícia grave •  Sem evidências Deficiência de
do 2º dia ou mais • Recém-nascido     de outras causas G6PD
tarde  do sexo masculino     de icterícia Trate como

•  Rastreamento icterícia hemolítica
    positivo para (pág. 61)
   deficiência de
   G6PD

• Início da • Icterícia grave •   Teste de Coombs Encefalopatia
encefalopatia • Convulsões   positivo bilirrubínica
do 3º ao 7º dia • Opistótono (icterícia nuclear),

• Ausência ou • Ausência ou página 62
tratamento tardio  pouca alimentação
da icterícia grave • Letargia

• Lassidão

* O diagnóstico não pode ser feito se não houver um achado destacado em negrito. A presença deste,
entretanto, não garante o diagnóstico, que é confirmado definitivamente se houver um achado em
itálico. Os sem grifo são auxiliares; sua presença ajuda a confirmar o diagnóstico, mas sua ausência
não pode ser utilizada para excluí-lo.
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Tratamento de Condições Específicas

Icterícia Hemolítica
A causa mais freqüente de icterícia hemolítica em um recém-nascido é a incompatibili-
dade do fator Rh ou do grupo sangüíneo ABO entre a mãe e o bebê ou deficiência de
G6PD no recém-nascido. O tratamento a seguir se aplica a todos os casos de icterícia
hemolítica, independentemente da causa.

• Se a concentração de bilirrubina sérica atingir nível que demande fototerapia
(Tabela 1.17), continue a fototerapia.

• Se o encaminhamento para exsangüineotransfusão for possível:
– Se a concentração de bilirrubina for próxima aos níveis que necessitem de

transfusão (Tabela 1.17), a hemoglobina é inferior a 13g/dL (hematócrito
inferior a 40%), e o teste de Coombs for positivo, encaminhe o recém-nascido
com urgência (pág. 62).

– Se a concentração de bilirrubina não puder ser dosada e se não for possí-
vel realizar um teste de Coombs, encaminhe o recém-nascido com urgência
(pág. 62) se a icterícia se iniciou no primeiro dia e a hemoglobina for inferior a
13g/dL (hematócrito inferior a 40%).

– Se o recém-nascido for encaminhado para exsangüineotransfusão:
� Organize a transferência (pág. 167).
� Encaminhe com urgência o recém-nascido para um hospital de cuidados

terciários ou para um centro especializado.
� Envie uma amostra do sangue do recém-nascido e da mãe.
� Explique para a mãe a causa da icterícia e por que é necessário o encaminha-

mento e o tipo de tratamento que o recém-nascido receberá.
• Aconselhe a mãe:

– Se a causa da icterícia for incompatibilidade do fator Rh, certifique-se de
que a mãe seja avisada em relação a futuras gestações.

– Se o recém-nascido apresenta deficiência de G6PD, avise a mãe sobre quais
substâncias deverão ser evitadas para que se previna hemólise no bebê (antima-
láricos, sulfas, aspirina, bolinhas de naftalina e feijão de favas).

• Se a hemoglobina for inferior a 10g/dL (hematócrito menor que 30%), admi-
nistre uma transfusão de sangue (pág. 196).

• Se a icterícia persistir por duas semanas ou mais em um recém-nascido de
termo ou três semanas ou mais em um recém-nascido de baixo peso (menos
de 2,5kg ao nascimento ou nascido antes da 37ª semana de gestação), trate como
icterícia prolongada (pág. 62).

• Siga após a alta dosando a hemoglobina semanalmente por quatro semanas. Se a
hemoglobina for inferior a 8g/dL (hematócrito inferior a 24%), administre trans-
fusão de sangue (pág. 196).
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Icterícia da Prematuridade
• Se a concentração de bilirrubina sérica atinge nível de fototerapia (Tabela

1.17), continue a fototerapia.
• Se o recém-nascido tem menos de três dias de idade, observe a icterícia por

24h após suspender a fototerapia.
• Se a icterícia persistir por três dias ou mais, trate como icterícia prolongada

(a seguir).

Icterícia Prolongada
• Suspenda a fototerapia.
• Se as fezes do recém-nascido forem claras e a urina escura, providencie a

transferência (pág. 167) e, se possível, encaminhe-o para um hospital de cuidados
terciários ou centro especializado para prosseguir a avaliação.

• Se a mãe apresentar teste positivo para sífilis, trate como sífilis congênita
(pág. 37).

Encefalopatia Bilirrubínica (Icterícia Nuclear)
Se a icterícia grave não for tratada rapidamente, pode danificar o cérebro do recém-
nascido. Os sinais iniciais de lesão cerebral incluem letargia, lassidão e má alimentação.
Após alguns dias, ele pode apresentar opistótono, choro agudo e convulsões. O estágio
final é lassidão e má alimentação. É difícil determinar se esses sinais são resultantes de
icterícia grave ou decorrentes de outra doença. Conseqüentemente, trate sempre um
recém-nascido com icterícia mesmo que haja suspeita de encefalopatia bilirrubínica.

• Se o recém-nascido apresentar convulsão, trate a convulsão (pág. 49).
• Se a concentração de bilirrubina sérica atingir níveis de fototerapia (Tabela

1.17), continue a fototerapia.
• Discuta com a mãe as condições e o prognóstico do recém-nascido:

– Explique a possibilidade da exsangüineotransfusão e o prognóstico provável
do recém-nascido.

– Permita que a família decida se a exsangüineotransfusão deve ser realizada, se
for factível. Se a família desejar a exsangüineotransfusão, providencie a trans-
ferência (pág. 167), e se possível encaminhe o recém-nascido com urgência
para um hospital de cuidados terciários ou um centro especializado. Envie uma
amostra de sangue da mãe e do recém-nascido.

• Se as condições do recém-nascido não melhorarem após uma semana (o re-
cém-nascido continua letárgico, não se alimenta ou alimenta-se mal ou ainda
apresenta convulsões), mas não está mais recebendo tratamento no hospital
ou o tratamento pode ser continuado em casa, discuta com a mãe a possibilidade
de cuidar do bebê em casa.

• Se o recém-nascido não apresentou uma convulsão por três dias após a sus-
pensão do fenobarbital, a mãe é capaz de alimentá-lo e não há outros problemas
que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170):
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– Discuta com a mãe o prognóstico do recém-nascido e como lidar com os pro-
blemas que ele possa apresentar em casa.

– Acompanhamento em uma semana ou mais cedo se a mãe perceber problemas
graves (por exemplo, dificuldade para alimentação, convulsões).

– Auxilie a mãe a encontrar o melhor método para alimentar o recém-nascido se
ele não estiver se alimentando bem. Se o recém-nascido estiver se alimentan-
do lentamente, faça com que a mãe o alimente com mais freqüência.

Fototerapia

Preparação da Unidade de Fototerapia
• Verifique se a cobertura de plástico (proteção) está na posição. Ela evita lesões ao

recém-nascido no caso de uma lâmpada se quebrar e auxilia a filtrar a luz
ultravioleta lesiva.

• Se necessário, aqueça o ambiente onde a unidade foi colocada, de forma que a
temperatura sob a luz seja de 28 a 30ºC.

• Ligue a unidade e verifique se todos os tubos fluorescentes estão funcionando.
• Substitua as lâmpadas fluorescentes queimadas ou que estejam piscando:

– Registre a data em que as lâmpadas foram substituídas e meça a duração total
da utilização dos tubos.

– Substitua as lâmpadas a cada 2.000h de uso ou após três meses, o que ocorrer
antes, mesmo que as lâmpadas ainda estejam funcionando.

• Utilize tecidos brancos no berço, tenda ou incubadora e coloque cortinas brancas
ao redor da área do berço ou incubadora onde a unidade está localizada, para
refletir o máximo de luz possível sobre o recém-nascido (Fig. 1.5).

Administração da Fototerapia
• Coloque o recém-nascido sob as luzes da fototerapia (Fig. 1.5):

– Se o recém-nascido pesar 2kg ou mais, coloque-o sem roupa no berço. Colo-
que ou conserve os recém-nascidos de baixo peso na incubadora.

– Coloque o recém-nascido o mais próximo das luzes que as instruções do
fabricante permitam.

Figura 1.5 – Recém-nascido recebendo fototerapia.
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– Cubra os olhos do recém-nascido com vendas, assegurando-se de que a venda
não bloqueie as narinas. Não fixe a venda no local com adesivo.

• Mude a posição do recém-nascido a cada 3h.
• Certifique-se de que o recém-nascido seja alimentado:

– Incentive a mãe a amamentar quando solicitada, porém pelo menos a cada 3h:
� Durante a alimentação, remova o recém-nascido da unidade de fototerapia.
� Não há necessidade de suplementar ou substituir o leite materno por qual-

quer outro tipo de alimento ou líquido (por exemplo, substitutos do leite
materno, água, água com açúcar etc.).

– Se o recém-nascido estiver recebendo líquido EV ou leite materno retirado
pela mãe, aumente o volume de líquido e/ou leite em 10% do volume diário
total por dia (Tabela 2.4) durante todo o período em que ele permanecer sob as
luzes da fototerapia.

– Se o recém-nascido estiver recebendo líquido EV ou sendo alimentado por
sonda gástrica, não o afaste das luzes da fototerapia.

• Observe que as fezes do recém-nascido podem tornar-se amolecidas e amarela-
das quando ele estiver sob fototerapia. Isso não necessita de tratamento específico.

• Continue outros tratamentos prescritos e exames:
– Remova o recém-nascido da unidade apenas para os procedimentos que não

podem ser realizados sob as luzes da fototerapia.
– Se o recém-nascido estiver recebendo oxigênio, desligue as luzes por um

curto período para observar se há cianose central (lábios e língua azulados).
• Meça a temperatura do recém-nascido (pág. 178) e a temperatura sob as luzes a

cada 3h. Se a temperatura do recém-nascido for superior a 37,5ºC, ajuste a
temperatura ambiente ou remova o recém-nascido temporariamente da fototerapia
até que sua temperatura esteja entre 36,5 e 37,5ºC.

• Dose a concentração de bilirrubina sérica a cada 12h:
– Suspenda a fototerapia quando a concentração de bilirrubina sérica estiver abaixo

do nível em que foi iniciada a fototerapia (Tabela 1.17) ou 15mg/dL (260mmol/L),
o que for menor.

– Se a concentração de bilirrubina estiver próxima do nível que requer
exsangüineotransfusão (Tabela 1.17), providencie a transferência (pág. 167)
e, se possível, encaminhe o recém-nascido com urgência a um hospital de cui-
dados terciários ou a um centro especializado para exsangüineotransfusão. Envie
uma amostra de sangue da mãe e do recém-nascido.

• Se a bilirrubina sérica não puder ser medida, suspenda a fototerapia após
três dias.

A bilirrubina da pele desaparece rapidamente sob a fototerapia. A cor da pele não
pode ser utilizada como único parâmetro da concentração de bilirrubina enquanto o
recém-nascido estiver recebendo fototerapia e por 24h após a suspensão desta.
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• Após a suspensão da fototerapia:
– Observe o recém-nascido por 24h e, se possível, repita a medição de bilirrubina

sérica, ou quantifique a icterícia utilizando o método clínico (Tabela 1.16).
– Se a icterícia retornar aos níveis anteriores ou superiores aos do início da

fototerapia, repetir a fototerapia pelo mesmo período que foi feito da primeira
vez. Repita esta etapa cada vez que suspender a fototerapia, até que a bilirrubina
dosada ou estimada esteja abaixo dos níveis que indicam a fototerapia.

• Se a fototerapia não for mais necessária, o recém-nascido estiver se alimentando
bem e não houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta
(pág. 170).

• Ensine a mãe a avaliar a icterícia e aconselhe-a a retornar se houver reincidência.
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Letargia e outros Sinais não Específicos
Sinais não específicos podem estar presentes em um recém-nascido com doenças graves.
Em alguns casos a mãe pode apenas achar que ele “parece doente”. Os problemas graves mais
comuns que causam este tipo de sinal não específico são sépsis ou asfixia. Letargia, sono-
lência e redução de atividade também podem ser encontrados em um recém-nascido após
uma convulsão. Na maioria dos casos, há outros sinais presentes que indicam esses diag-
nósticos. Se for observado outro sinal no recém-nascido além de letargia e outros
sinais não específicos, ou se o recém-nascido apresentar mais de dois sinais não específi-
cos, utilize o tópico Múltiplos achados (freqüentemente sépsis ou asfixia) (pág. 28).

Problemas
• O recém-nascido apresenta um sinal não específico como:

– Letargia.
– Sonolência.
– Diminuição da atividade.
– Lassidão.
– Irritabilidade.
– Tremores.
– O bebê parece doente.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e exame físico (Tabela 1.2) e utilize

essa informação para determinar o diagnóstico provável.
• Pergunte à mãe se ela foi medicada com opiáceos para alívio da dor durante o

trabalho de parto ou durante o parto.
• Meça a glicemia (pág. 183). Se a glicemia for inferior a 45mg/dL (2,6mmol/L),

trate a hipoglicemia (pág. 68).

Tratamento Geral
• Permita que o recém-nascido seja amamentado (pág. 127). Se  ele não puder ser

amamentado, administre leite materno utilizando um método alternativo de
alimentação (pág. 129).

• Verifique o tônus muscular e a atividade do recém-nascido pelo menos uma vez
ao dia.

• Se estiver hipotônico ou letárgico, manipule-o e movimente-o gentilmente para
evitar lesões, especialmente se ele estiver com baixo tônus muscular. Sustente seu
corpo todo, inclusive a cabeça.

• Utilize a Tabela 1.19 para determinar o diagnóstico provável.
• Se um problema específico ainda não foi encontrado:

– Avalie o recém-nascido a cada 2h em busca de sinais adicionais, durante as
próximas 6h.
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– Certifique-se de que esteja sendo alimentado e adequadamente aquecido.
– Se um problema específico for percebido durante o período de observação,

siga as instruções no tópico adequado.
– Se o recém-nascido parecer bem ao final do período de observação, dê alta

(pág. 170) e aconselhe a mãe a trazê-lo de volta se suspeitar de qualquer problema.

Diagnóstico Diferencial

Tabela 1.19 – Diagnóstico diferencial de sinais não específicos

Achados* Diagnóstico

História Exame físico
provável

• Administração de • Letargia Letargia induzida
opiáceos para a mãe • Freqüência respiratória por drogas, a seguir
durante o trabalho de inferior a 30
parto ou durante o parto respirações por minuto

• Início do quadro
ao nascimento

• Trabalho de parto ou parto • Recém-nascido Suspeita de asfixia
complicado ou difícil parece doente ou sépsis, página 28
(estresse fetal)

• Incapacidade do recém-nascido
em respirar espontaneamente
ao nascimento

• Reanimação ao nascimento
• Infecção uterina materna ou febre em

qualquer momento desde o início do
trabalho de parto até três dias após o
nascimento, ou ruptura da bolsa mais
de 18h antes do nascimento

* O diagnóstico não pode ser feito se não houver um achado destacado em negrito. Entretanto, a
presença deste não garante o diagnóstico. Os sem grifo são favoráveis; sua presença auxilia a
confirmar o diagnóstico, mas sua ausência não pode ser utilizada para excluí-lo.

Tratamento Específico

Letargia Induzida por Drogas
• Mantenha os cuidados gerais.
• Se a freqüência respiratória do recém-nascido for inferior a 30 respirações

por minuto, administre fluxo moderado de oxigênio (pág. 138).
• Se o recém-nascido não estiver respirando, apresentar respiração ofegante

ou freqüência respiratória inferior a 20 respirações por minuto, reanime-o
utilizando uma máscara e ambu (pág. 175).

• Se o recém-nascido permanecer letárgico após 6h, suspeite de sépsis ou asfixia
(pág. 28).
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Hipoglicemia

Problema
• A glicemia do recém-nascido é inferior a 45mg/dL (2,6mmol/L).

Tratamento

Glicemia Inferior a 25mg/dL (1,1mmol/L)
• Instale um acesso venoso (pág. 188) se não houver um já instalado. Administre

2mL/kg de peso corpóreo de solução de glicose 10% em bolus EV, lentamente
em 5min.

• Se um acesso EV não puder ser estabelecido rapidamente, dê 2mL/kg de peso
corpóreo de glicose 10% por sonda gástrica (pág. 198).

• Infunda glicose a 10% no volume de manutenção diário de acordo com a idade do
recém-nascido (Tabela 2.4).

• Dose a glicemia 30min após o bolus de glicose e depois a cada 3h:
– Se a glicemia for inferior a 25mg/dL, repita o bolus de glicose (citado) e

continue a infusão.
– Se a glicemia for inferior a 45mg/dL, mas superior a 25mg/dL em qualquer

medida, continue a infusão e repita a dosagem da glicemia a cada 3h até que a
glicemia esteja acima de 45mg/dL em duas ou mais medidas consecutivas.

– Quando a glicemia estiver acima de 45mg/dL em duas ou mais dosagens con-
secutivas, siga as instruções para verificar a freqüência de dosagem de glicemia
após os níveis glicêmicos voltarem ao normal (pág. 69).

• Permita que o recém-nascido inicie a amamentação (pág. 127). Se o recém-nas-
cido não puder ser amamentado, administre leite materno utilizando um método
alternativo de alimentação (pág. 129).

• Quando o recém-nascido melhorar sua capacidade de alimentação, reduza lenta-
mente (em um período de três dias) o volume de glicose EV, à medida que aumenta
o volume de alimentação via oral. Não interrompa abruptamente a infusão de
glicose.

Glicemia Inferior a 45mg/dL e Superior a 25mg/dL
• Permita que o recém-nascido inicie a amamentação (pág. 127). Se ele não puder

ser amamentado, administre leite materno utilizando um método alternativo de
alimentação (pág. 129).

• Meça a glicemia em 3h ou antes da próxima mamada:
– Se a glicemia for inferior a 25mg/dL, trate como descrito anteriormente.
– Se a glicemia ainda for menor que 45mg/dL porém maior que 25mg/dL,

aumente a freqüência da amamentação ou aumente o volume de leite materno
administrado.
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– Quando a glicemia for superior a 45mg/dL por duas ou mais medidas consecu-
tivas, siga as instruções de freqüência de dosagem da glicemia após o retorno
dos níveis glicêmicos ao normal (a seguir).

Freqüência de Dosagens de Glicemia após a
Volta dos Níveis Glicêmicos ao Normal

• Se o recém-nascido estiver recebendo líquidos EV por alguma razão, conti-
nue a dosagem da glicemia a cada 12h enquanto ele necessitar de fluidos EV. Se
a glicemia for menor que 45mg/dL, trate como descrito anteriormente.

• Se o recém-nascido não necessitar mais ou não estiver recebendo líquidos
EV, dose a glicemia a cada 12h por 24h (duas medidas a mais):
– Se a glicemia for menor que 45mg/dL, trate como descrito anteriormente.
– Se a glicemia permanecer normal, suspenda o tratamento.
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Dificuldade de Alimentação
A dificuldade de alimentação é comum em recém-nascidos nos primeiros dias de
vida. A dificuldade está associada à técnica de amamentação incorreta, baixo peso
ou doenças. Este tópico aborda a dificuldade de alimentação na ausência de outros
sinais de doença. Se o recém-nascido apresentar outros problemas, como difi-
culdade respiratória ou temperatura corpórea anormal, além da dificuldade de
alimentação, ver  Múltiplos achados (freqüentemente sépsis ou asfixia) (pág. 28).
Se o problema de alimentação consistir primariamente de vômitos, ver o tópico
Vômitos e/ou distensão abdominal (pág. 75).

Recém-nascidos de baixo peso geralmente apresentam dificuldade de alimentação; à
medida que crescem, a alimentação melhora. Se o recém-nascido pesou menos de 2,5kg
ao nascimento ou nasceu antes da 37ªªªªª semana de gestação, continue neste tópico para
avaliar e tratar problema(s) específico(s) de alimentação. Após dedicar-se ao problema,
ver na página 19 os princípios gerais de alimentação de recém-nascidos de baixo peso.

Problemas
• O recém-nascido alimentou-se bem após o nascimento e agora está se alimentan-

do mal ou parou de se alimentar.
• O recém-nascido não se alimentou bem desde do nascimento.
• O recém-nascido não está ganhando peso (comprovado ou suspeito).
• A mãe não consegue amamentar adequadamente.
• O recém-nascido apresenta dificuldade para se alimentar, é de baixo peso ou

gemelar.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e do exame físico (Tabela 1.2), e

obtenha as seguintes informações adicionais para estabelecer o diagnóstico
provável.

• Pergunte à mãe:
– Como você alimenta seu bebê?
– Quanto o bebê pesou ao nascimento ou em qualquer outro momento?

• Peça à mãe para colocar o recém-nascido ao peito. Observe a amamentação por
cerca de 5min, verificando a posição e interação corretas (pág. 128). Se o recém-
nascido não estiver pronto para ser amamentado, continue o tratamento geral
(a seguir) e observe a técnica da mãe na próxima vez que o recém-nascido estiver
pronto para ser amamentado.

Tratamento Geral
• Se o recém-nascido retiver os alimentos sem tossir, engasgar ou regurgitar

desde a primeira mamada após o nascimento, continue com o diagnóstico
diferencial (Tabela 1.20).
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• Se o recém-nascido tossiu, engasgou ou regurgitou desde a primeira tentati-
va de alimentação, tente colocar uma sonda gástrica (pág. 198):
– Se a sonda gástrica não passar ou a ponta da sonda retornar e o recém-nasci-

do estiver engasgando e vomitando imediatamente após engolir, é provável que
tenha atresia de esôfago ou fístula traqueoesofágica e necessite de cirurgia urgente.
Providencie a transferência (pág. 167) e, se possível, encaminhe-o  a um hospital
de cuidados terciários ou a um centro especializado para cirurgia;

– Se a sonda gástrica passar, confirme a colocação adequada da sonda no estô-
mago (pág. 200), aspire o conteúdo do estômago e continue com a Tabela 1.20
para determinar a causa do problema de alimentação.

Diagnóstico Diferencial

Tabela 1.20 – Diagnóstico diferencial da dificuldade de alimentação

Achados* Diagnóstico

História Exame físico
provável

• Pouca ou nenhuma • O recém-nascido Suspeita de sépsis,
alimentação após haver parece doente página 31
se alimentado bem • Vômitos

• Início do quadro • Distensão abdominal
no 1º dia ou depois • Dificuldade respiratória

• Infecção uterina materna • Temperatura corpórea anormal
ou febre em algum • Irritabilidade ou letargia
momento do início do • Convulsões ou inconsciência
trabalho de parto até três
dias após o nascimento, ou
ruptura da bolsa mais de 18h
antes do nascimento

• Gêmeo ou recém-nascido • A técnica de amamentação Recém-nascido
de baixo peso está correta, mas o de baixo peso ou
(menos de 2,5kg ao recém-nascido ainda gemelar, página 72
nascimento ou nascido não está pronto para
antes da 37ª semana de ser amamentado
gestação)

• Recém-nascido não
acorda para se alimentar,
alimenta-se lentamente ou
se cansa com facilidade

• Início do quadro ao
nascimento

• Mãe não consegue • Recém-nascido Posição e interação
amamentar de forma parece bem sob incorretas, página 72
adequada (por exemplo, os demais aspectos
o recém-nascido não • Recém-nascido
consegue se ligar ao peito, não está bem posicionado
consegue sugar, mas durante a amamentação
não retira leite)
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• A mãe tem dor nos
mamilos

• Início do quadro no
1º dia ou mais tarde

• Recém-nascido ganhando • Recém-nascido parece Ganho de peso
menos de 15g/kg de peso bem sob outros aspectos inadequado, página 73
corpóreo por dia em um
período de três dias

• Recém-nascido regurgita • Lábio fendido ou abertura Lábio ou palato
parte do alimento ou no palato entre a boca fendidos, página 112
engasga e tosse durante e as fossas nasais
a alimentação

• Início do quadro no
1º dia ou mais tarde

• Recém-nascido tosse, • A sonda gástrica não Suspeite de malformação
engasga e regurgita os passa ou a ponta gastrointestinal ou
alimentos desde a da sonda retorna obstrução, página 79
primeira alimentação • Secreção espumosa na

• O alimento retorna boca mesmo quando o
espumoso e não recém-nascido não
digerido após cada está sendo alimentado
alimentação

• Início do quadro
ao nascimento

* O diagnóstico não poderá ser realizado se não houver um achado destacado em negrito. Entretanto,
a presença deste não garante o diagnóstico, que é confirmado definitivamente com um achado que
está em itálico. Os sem grifo são favoráveis; sua presença auxilia a confirmar o diagnóstico, mas sua
ausência não pode ser utilizada para excluí-lo.

Tratamento de Problemas Específicos

Recém-nascido de Baixo Peso ou Gemelar
• Se o recém-nascido for de baixo peso, ver na página 19 os princípios gerais de

alimentação de um recém-nascido de baixo peso.
• Se for gemelar, ver na página 129 informações sobre o aleitamento de gêmeos.
• Quando o recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver outros proble-

mas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
• Acompanhamento em dois dias para verificar a alimentação e o ganho de peso.

Interação e Posicionamento Incorretos
• Observe o registro de peso anterior, se possível, e pese o recém-nascido diariamente.
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• Auxilie a mãe a melhorar sua técnica de amamentação:
– Se a técnica de amamentação da mãe for correta, incentive-a e continue a

observar sua técnica durante um período de três dias.
– Se a técnica de amamentação da mãe não for correta, auxilie-a a conseguir

a técnica correta (pág. 128).
– Se o recém-nascido ganhou pelo menos 15g/kg de peso corpóreo por dia

em três dias, convença a mãe de que seu leite está adequado e explique as
práticas de alimentação adequadas. Se não houver outro problema que necessi-
te de hospitalização, dê alta (pág. 170).

– Se o recém-nascido não ganhou 15g/kg de peso corpóreo por dia em três
dias, trate como ganho inadequado de peso (a seguir).

Ganho de Peso Inadequado
Observe que o tratamento para ganho de peso inadequado descrito mais adiante aplica-
se apenas para recém-nascidos com alimentação oral completa de qualquer método
(amamentação ou recebendo leite materno utilizando um método alternativo de alimen-
tação). Se o recém-nascido estiver recebendo líquidos EV e alimentação oral parcial
(ou ausente) e a perda de peso corpóreo for superior a 5%, aumente o volume total
de líquidos para 10mL/kg de peso corpóreo por um dia para compensar a administração de
líquidos inadequada.

• Observe os registros de peso anteriores e pese o recém-nascido diariamente.
• Confirme um baixo ganho de peso se o recém-nascido ganhou menos de 15g/kg

de peso corpóreo por dia nos últimos três dias.
• Verifique e corrija ou trate o ganho de peso inadequado:

– Verifique se o recém-nascido está sendo alimentado com freqüência suficiente (por
exemplo, oito vezes em 24h), particularmente à noite. Se o recém-nascido estiver
sendo alimentado utilizando um método alternativo de alimentação, verifique
se está recebendo o volume adequado de alimento (Tabela 2.4).

– Verifique se a temperatura ambiente está adequada. Se a temperatura am-
biente estiver fria ou quente demais, o recém-nascido utilizará mais energia
para regular a temperatura e menos para o crescimento.

– Verifique se há sinais de sépsis (por exemplo, má alimentação, vômitos, difi-
culdade respiratória; Tabela 1.9).

– Procure por estomatite na boca do recém-nascido (Tabela 1.25).
• Se for confirmado o ganho inadequado de peso e não houver causas evidentes

ou se uma causa evidente for encontrada e tratada (por exemplo, a temperatura
foi corrigida por três dias ou a estomatite ou sépsis foram tratadas por sete dias) e o
ganho de peso permanecer inadequado, trabalhe com a mãe por três dias para
aumentar a quantidade de leite que o recém-nascido está recebendo.

• Se a média de ganho de peso nos próximos três dias é de pelo menos 15g/kg
de peso corpóreo por dia:
– Explique as técnicas adequadas de alimentação para a mãe e diga o que ela

deve esperar em relação ao crescimento do recém-nascido (pág. 159).
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– Se não houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta
(pág. 170).

– Obtenha o acompanhamento semanal do peso por um mês para verificar o
progresso.

• Se a média de ganho de peso após três dias for menor que 15g/kg de peso
corpóreo, apesar das medidas anteriormente citadas:
– Faça com que a mãe complemente a amamentação com leite materno retirado

entre as mamadas e administre esse leite ao recém-nascido utilizando um mé-
todo alternativo de alimentação (pág. 129), após ele haver sido amamentado.

– Se a mãe não puder retirar o leite, administre ao recém-nascido 10mL de leite
substituto (pág. 133) com colher/copo (pág. 131) após cada mamada. O substitu-
to do leite não deverá ser usado a menos que se tenha certeza que o substituto é:
� Disponível por todo o período necessário (pode incluir algum tempo após a alta).
� Acessível em termos de preço para o serviço de saúde, assim como para a

família.
� Utilizável com segurança.
� Preparado de forma estéril de acordo com as instruções.

– Continue a suplementação com leite materno retirado ou com substituto do
leite até que o ganho de peso do recém-nascido seja de pelo menos 15g/kg de
peso corpóreo por dia, por três dias consecutivos, e então reduza a alimentação
suplementar para 5mL por vez, por dois dias:
� Se o ganho de peso continuar adequado (15g/kg de peso corpóreo ou mais

por dia) por mais dois dias, suspenda o suplemento completamente.
� Se o ganho de peso se tornar inadequado novamente (menos de 15g/kg

de peso corpóreo por dia), inicie a suplementação novamente com 10mL de
leite materno ou substituto do leite por vez, e repita o processo.

• Monitore o ganho de peso do recém-nascido por mais três dias. Se o ganho de peso
continuar o mesmo ou aumentar, se o recém-nascido estiver se alimentando bem e
não houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
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Vômitos e/ou Distensão Abdominal
Cuspir ou regurgitar pequenas quantidades de leite após a mamada é comum em recém-
nascidos, habitualmente é transitório e não tem efeito sobre o crescimento.

Problemas
• O recém-nascido está vomitando:

– Forçadamente.
– Independentemente do método de alimentação.
– O alimento todo após cada alimentação.
– Bile ou sangue.

• O recém-nascido apresenta distensão abdominal (Fig. 1.6).

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e do exame físico (Tabela 1.2), e obte-

nha as seguintes informações adicionais para determinar o diagnóstico provável.
• Pergunte à mãe (ou a quem trouxe o recém-nascido):

– O vômito começou após a primeira alimentação ou começou mais tarde?
– Quanto tempo depois da alimentação o vômito ocorre?
– Qual é o aspecto do vômito? Ele é espumoso, contém bile ou sangue?
– O recém-nascido eliminou mecônio? Havia mecônio no líquido amniótico?
– Seus mamilos estão rachados ou doloridos?

• Observe:
– Dor abdominal (o recém-nascido chora quando se pressiona gentilmente o abdome).
– Ânus imperfurado (se o recém-nascido apresentar ânus imperfurado, ver

pág. 112 para tratamento).

Tratamento Geral
• Insira uma sonda gástrica via nasal (pág. 198):

– Se a sonda gástrica não passar ou a ponta da sonda retornar e o recém-
nascido está engasgando e vomitando imediatamente após engolir, é provável
que ele apresente atresia de esôfago ou fístula traqueoesofágica, e é necessária
cirurgia urgente. Providencie a transferência (pág. 167) e se possível encami-
nhe com urgência o recém-nascido a um hospital de cuidados terciários ou a
um centro especializado para cirurgia.

Vômitos e/ou Distensão Abdominal – 75

Figura 1.6 – Distensão abdominal.
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– Se a sonda gástrica passar, confirme que esteja adequadamente posicionada
no estômago (pág. 200), e aspire o conteúdo estomacal.

• Se o recém-nascido estiver gravemente doente (por exemplo, hipotônico e letár-
gico) ou for de baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento e nascido antes da 37ª
semana de gestação), estabeleça um acesso venoso (pág. 88) e administre volume
de líquido de manutenção EV de acordo com a idade (Tabela 2.4).

• Utilize a Tabela 1.21 para determinar a causa provável do vômito e/ou distensão
abdominal. Se a causa não puder ser determinada, ver a página 78.

Diagnóstico Diferencial

Tabela 1.21 – Diagnóstico diferencial de vômitos e/ou distensão abdominal

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigação
provável

ou outros
diagnósticos
conhecidos

• Início do quadro no 1º dia • Recém-nascido Suspeita
ou mais tarde parece mal de sépsis,

• Infecção uterina • Vômitos página 31
materna ou febre a • Distensão abdominal
qualquer momento • Dificuldade respiratória
desde o início do • Temperatura corpórea
trabalho de parto até anormal
três dias após o • Irritabilidade ou letargia
nascimento, ou ruptura • Convulsões ou
da bolsa por mais de 18h perda da consciência
antes do nascimento

• Má alimentação ou a
falta dela após haver
se alimentado bem

• Má alimentação • Hipotonia ou letargia • Sépsis Enterocolite
ou a falta dela • Recém-nascido • Aumento necrotizante,

• Asfixia parece doente de volume página 78
• Início do quadro • Distensão abdominal e dor do aspirado

do 2º ao 10º dia • Recém-nascido de baixo gástrico
peso (menos de 2,5kg
ao nascimento ou nascido
antes da 37ª semana
de gestação)

• Sangue ou bile no vômito
• Sangue ou muco nas fezes
• Diarréia
• Palidez
• Sinais progressivos de
doença grave (instabilidade
de temperatura e/ou apnéia)

85
-7

24
1-

61
8-

8

OMS-01.p65 23.05.06, 17:0076



• Se a mãe apresentou • Edema generalizado Sífilis
sorologia positiva (anasarca) congênita,
para sífilis durante • Distensão abdominal página 37
a gravidez (decorrente de hepatomegalia,

• Mãe não foi tratada esplenomegalia
ou foi tratada de forma ou ascite)
inadequada para sífilis • Eritema cutâneo

• Início do quadro bolhoso nas
ao nascimento palmas e plantas

• Coriza difusa
(obstrução nasal)

• Não apresentou • Sonda gástrica Suspeite de
mecônio nas primeiras não passa ou malformação
24h após o parto a ponta retorna ou obstrução

• Recém-nascido tosse • Distensão abdominal gastrointestinal,
e engasga após cada progressiva página 79
alimentação desde • Bile no vômito
o nascimento • Fezes escuras

• Início do quadro ou com sangue
do 1º ao 2º dia

• Mãe amamentando • Sangue no vômito Ingeriu sangue
com mamilos rachados • Fezes escuras materno,
(Início do quadro • Recém-nascido página 79
no 2º dia ou depois) parece bem sob

• Sangramento materno os outros aspectos
durante o parto ou
da episiotomia
(Início do quadro
do 1º ao 2º dia)

• Recém-nascido • Sonda gástrica passa Irritação
regurgitou • Recém-nascido gástrica,
o alimento parece bem sob página 80
desde a primeira outros aspectos
alimentação

• Início do quadro
no 1º dia

• Mecônio no
líquido amniótico

* O diagnóstico não pode ser feito se não houver um achado destacado em negrito. A presença
deste, entretanto, não garante o diagnóstico, que é definitivamente confirmado se houver um
achado em itálico. Os sem grifo são favoráveis, sua presença ajuda a confirmar um diagnóstico,
mas sua ausência não pode ser utilizada para excluí-lo.

Tabela 1.21 – Diagnóstico diferencial de vômitos e/ou distensão abdominal (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigação
provável

ou outros
diagnósticos
conhecidos
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Causa Indeterminada de Vômitos
• Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre apenas volume de líquido

de manutenção de acordo com a idade do recém-nascido (Tabela 2.14) nas
primeiras 12h.

• Observe-o por 12h.
• Se o recém-nascido não apresentar outros sinais além de vômitos após um

período de 12h:
– Administre leite materno por sonda gástrica (pág. 132) por 24h.
– Se esta alimentação for retida, permita que o recém-nascido inicie a

amamentação (pág. 127), ou administre leite materno utilizando um método
alternativo de alimentação (pág. 129).

– Remova a sonda gástrica após duas alimentações bem-sucedidas.
• Se o vômito persiste ou qualquer outro sinal estiver presente (por exemplo,

sangue no vômito, vômitos forçados, distensão abdominal), tente novamente de-
terminar a causa dos vômitos (Tabela 1.21).

• Se a causa dos vômitos ainda não puder ser determinada, trate como sépsis
(pág. 33).

Tratamento de Condições Específicas
Enterocolite Necrotizante

• Instale um acesso venoso (pág. 188), se ainda não tiver sido instalado, e adminis-
tre apenas volume de líquido de manutenção EV de acordo com a idade do
recém-nascido (Tabela 2.4) nos primeiros cinco dias.

• Trate para sépsis (pág. 33) e assegure-se de que o recém-nascido não seja alimen-
tado nos próximos cinco dias.

• Instale uma sonda gástrica (pág. 198) e mantenha-a aberta com drenagem livre.
• Se surgir uma massa abdominal palpável, é provável que o recém-nascido te-

nha uma perfuração intestinal ou obstrução intestinal por um abscesso. Providencie
a transferência (pág. 167), e se possível encaminhe com urgência para um hospi-
tal de cuidados terciários ou um centro especializado para cirurgia.

• Meça a hemoglobina diariamente até que o sangramento cesse, e depois meça
mais uma vez em 24h. Se a hemoglobina for inferior a 8mg/dL (hematócrito
menor que 24%), administre uma transfusão de sangue (pág. 196).

• Verifique a freqüência cardíaca e respiratória do recém-nascido a cada 3h, por 3 dias
após a última transfusão de sangue.

• Observe-o por 5 dias. Se, após esse período, houver redução da distensão abdo-
minal, o aspirado gástrico for mínimo e o recém-nascido estiver eliminando
fezes sem sangue:
– Administre leite materno por sonda gástrica (pág. 132).
– Inicie administrando o volume de leite necessário no primeiro dia, independen-

temente da idade do recém-nascido (Tabela 2.4).
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– Quando volumes adequados de leite forem tolerados por 48h sem vômitos,
permita que o recém-nascido inicie a amamentação (pág. 127). Se ele não pu-
der ser amamentado, administre leite materno utilizando um método alternativo
de alimentação (pág. 129).

• Observe o recém-nascido por 24h após a suspensão dos antibióticos:
– Se as freqüências cardíaca e respiratória estiverem estáveis, o recém-nascido

não necessitou de transfusão por pelo menos 48h e estiver se alimentando
bem, e não houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta
(pág. 170).

– Meça a hemoglobina semanalmente por um mês. Se a hemoglobina for infe-
rior a 8g/dL (hematócrito menor que 24%), administre uma transfusão de
sangue (pág. 196).

– Para evitar anemia ferropriva, administre a recém-nascidos de baixo peso uma
solução de ferro elementar 2mg/kg de peso corpóreo, uma vez ao dia, do 2º ao
23º meses de idade.

Suspeita de Malformação ou Obstrução Gastrointestinal
• Instale um acesso venoso (pág. 187) e administre volume de líquido de manuten-

ção EV de acordo com a idade do recém-nascido (Tabela 2.4).
• Se uma sonda gástrica foi instalada, conserve-a no local e mantenha-a aberta

assegurando drenagem livre (pág. 200).
• Providencie a transferência (pág. 167) e, se possível, encaminhe com urgência a

um hospital de cuidados terciários ou a um centro especializado para cirurgia.

Ingestão de Sangue Materno
• Se o vômito for causado pelo sangue engolido durante a amamentação (ma-

milos rachados):
– Observe a mãe enquanto ela amamenta. Verifique a técnica (pág. 128) e sugira

as mudanças necessárias.
– Se a amamentação for dolorosa para a mãe, encoraje-a a:

� Retirar leite materno (pág. 130) para estimular a descida do leite antes de
colocar o recém-nascido ao peito.

� Inicie a amamentação no lado menos doloroso até que ocorra a descida do
leite, e depois troque o recém-nascido para a mama afetada.

� Coloque um pouco de leite ou colostro sobre os mamilos após a amamentação.
� Exponha os mamilos ao ar para prevenir a maceração e promover a cura.
� Se a rachadura for grave em um mamilo, faça com que a mãe amamente

exclusivamente no outro lado por dois dias ou mais, enquanto o mamilo
afetado melhora. Durante este período ela pode retirar o leite da mama afeta-
da e administrá-lo ao recém-nascido utilizando um método alternativo de
alimentação (pág. 129).
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– Se o recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver outros problemas
que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

• Se o vômito for causado pelo sangue ingerido durante o parto:
– Aspire o conteúdo do estômago através de uma seringa ligada à sonda gástrica.
– Permita com que o recém-nascido inicie a amamentação (pág. 127). Se ele não

puder ser amamentado, administre leite materno utilizando um método alter-
nativo de alimentação (pág. 129).

– Remova a sonda gástrica após duas alimentações bem-sucedidas.
– Se o recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver outros problemas

que necessitem de hospitalização, dê alta  (pág. 170).

Irritação Gástrica
• Permita que o recém-nascido inicie a amamentação (pág. 127). Se ele não puder

ser amamentado, administre leite materno utilizando um método alternativo de
alimentação (pág. 129).

• Se o recém-nascido tiver duas alimentações bem-sucedidas, ou estiver se alimen-
tando bem utilizando um método alternativo, e não houver outros problemas que
necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

• Se o recém-nascido continua a regurgitar toda a alimentação após 24h, o
problema é provavelmente decorrente de anormalidade do trato gastrointestinal:
– Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre volume de líquido de manu-

tenção de acordo com a idade (Tabela 2.4).
– Providencie a transferência (pág 167) e, se possível, encaminhe com urgência

a um hospital de cuidados terciários ou a um centro especializado para mais
avaliações.
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Diarréia
Existem causas não infecciosas de diarréia, mas a sépsis é a causa mais comum no
período neonatal.

Observe de forma rigorosa as práticas de prevenção de infecção (pág. 147) sempre
que cuidar de um recém-nascido com diarréia, para evitar que a infecção se alastre
para os outros bebês na unidade especial de cuidados ao recém-nascido. Utilize
luvas quando manipular fraldas sujas e outros itens utilizados nos cuidados do re-
cém-nascido, e lave as mãos cuidadosamente (pág. 148) após manipular um bebê
com diarréia.

Problemas
• O recém-nascido está evacuando com uma freqüência aumentada.
• As fezes são líquidas ou esverdeadas, ou contêm muco ou sangue.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e do exame físico (Tabela 1.2), e obte-

nha as seguintes informações adicionais para determinar o diagnóstico provável
(Tabela 1.22).

• Pergunte à mãe (ou a quem trouxe o recém-nascido):
– O bebê recebeu outros alimentos ou líquidos além do leite materno?
– Qual é o aspecto das fezes do bebê? São líquidas ou esverdeadas, ou contêm

muco ou sangue?
– Qual a freqüência de evacuações do bebê?

• Observe:
– Sinais de desidratação (por exemplo, olhos ou fontanela encovados, perda da

elasticidade da pele, ou língua e mucosas secas).
– Sinais de sépsis (por exemplo, má alimentação, vômitos, dificuldade respirató-

ria; Tabela 1.9).

Tratamento Geral
• Permita que o recém-nascido inicie a amamentação (pág. 127). Se ele não puder

ser amamentado, forneça leite materno utilizando um método alternativo de ali-
mentação (pág. 129).

• Se a mãe administrou outro alimento ou líquido além do leite materno, acon-
selhe-a a interromper seu uso.

• Administre solução de hidratação oral (SHO) a cada eliminação de fezes diarréicas:
– Se o recém-nascido conseguir se alimentar, faça com que a mãe amamente

com mais freqüência, ou administre SHO 20mL/kg de peso corpóreo entre as
mamadas utilizando um copo, copo e colher, ou outro instrumento (pág. 131).
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– Se o recém-nascido não estiver se alimentando bem, insira uma sonda gás-
trica (pág. 198), ou administre 20mL/kg de peso corpóreo de SHO pela sonda.

– Se não houver SHO pré-preparada, prepare SHO da seguinte maneira:
� Use água recentemente fervida e resfriada.
� A cada litro de água, adicione:

♦ 3,5g de cloreto de sódio.
♦ 2,9g de citrato trisódico (ou 2,5g de bicarbonato de sódio).
♦ 1,5g de cloreto de potássio.
♦ 20g de glicose anidra (ou 40g de sacarose [açúcar comum]).

• Se o recém-nascido apresentar sinais de desidratação ou sépsis, instale um
acesso venoso (pág. 188) e administre líquidos EV enquanto permite que ele
continue sendo amamentado:
– Se houver sinais de desidratação, aumente o volume de líquido em 10% do peso

corpóreo do recém-nascido no primeiro dia em que for notada a desidratação.
– Se o recém-nascido receber volume de fluido suficiente para atingir a reidratação

e manutenção das necessidades e reposição das perdas contínuas, a utilização
de SHO não é necessária.

– Avalie o recém-nascido novamente após 12h:
� Se ele ainda estiver apresentando fezes diarréicas, continue o volume de

líquido EV aumentado por 24h adicionais.
� Se ele não apresentou diarréia nas últimas 12h, ajuste o volume de líqui-

do de manutenção de acordo com a idade (Tabela 2.4).
• Determine o diagnóstico provável (Tabela 1.22).

Diagnóstico Diferencial

Tabela 1.22 – Diagnóstico diferencial da diarréia

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações
provável

ou outros
diagnósticos
conhecidos

• Infecção uterina • Sépsis Diarréia
materna ou febre a decorrente
qualquer momento de sépsis
do início do trabalho Trate como sépsis
de parto até três dias (pág. 33)
após o nascimento,
ou ruptura da bolsa
por mais de 18h
antes do nascimento

• Início do quadro
do 1º ao 3º dia
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• Recém-nascido • Recém-nascido se Diarréia não
recebeu alimentando bem infecciosa
alimento/líquido Forneça os
diferente do cuidados gerais
leite materno (pág. 81)

• Início do quadro
após o início da
ingestão de
outro alimento/líquido

• Recém-nascido • Pouca ou nenhuma Diarréia
recebeu alimentação infecciosa
alimento/líquido • Recém-nascido Trate como sépsis
diferente do leite parece doente (pág. 33)
materno • Lassidão

• Início do • Letargia
quadro após o
início da ingestão de
alimento/líquido

• Recém-nascido • Fezes amolecidas Fezes
recebendo fototerapia amareladas amolecidas

• Início após a colocação por causa da
em fototerapia fototerapia

Não é necessário
tratamento

• Surto de diarréia entre • Fezes líquidas e • Sépsis Diarréia
outros recém-nascidos amareladas que • Desidratação hospitalar de
no berçário persistem mesmo origem

• Início do quadro que o recém-nascido infecciosa,
no 2º dia ou mais tarde não seja amamentado página 84

• Sangue nas fezes
• Vômitos

• Pouca ou nenhuma • Lassidão ou letargia • Sépsis Enterocolite
alimentação • Recém-nascido • Aumento necrotizante,

• Asfixia parece doente progressivo página 78
• Início do quadro • Distensão abdominal, do aspirado

do 2º ao 10º dia dor ao ser apalpado gástrico
• Recém-nascido

de baixo peso
(menos de 2,5kg ao
nascimento ou nascido
antes da 37ª semana
de gestação)

Tabela 1.22 – Diagnóstico diferencial da diarréia (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações
provável

ou outros
diagnósticos
conhecidos
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• Sangue ou bile
no vômito

• Sangue ou muco
nas fezes

• Palidez
• Sinais progressivos

de piora da saúde
(instabilidade de
temperatura e/ou
apnéia)

* O diagnóstico não pode ser feito se não houver um achado destacado em negrito. A presença deste,
entretanto, não garante o diagnóstico. Os sem grifo são auxiliares, sua presença ajuda a confirmar o
diagnóstico, mas sua ausência não pode ser utilizada para excluí-lo.

Tratamento da Diarréia Hospitalar
• Se a diarréia ocorreu enquanto o recém-nascido estava hospitalizado, e mais de

um recém-nascido do mesmo local apresentar diarréia dentro de um período
de dois dias, suspeite de uma infecção hospitalar (pág. 153).

• Se possível, isole o recém-nascido dos demais.
• Trate como sépsis (pág. 33).
• Continue com os cuidados gerais para o tratamento da diarréia (pág. 81).

Tabela 1.22 – Diagnóstico diferencial da diarréia (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações
provável

ou outros
diagnósticos
conhecidos
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Sangramento e/ou Palidez
Este tópico aborda os casos de recém-nascidos que estão com sangramento ou que são
considerados pálidos ao nascimento ou algum tempo após, na presença ou ausência de
sinais internos ou externos de sangramento. A palidez pode ser um sinal de anemia,
choque ou ambos.

Problemas
• O recém-nascido está com sangramento.
• O recém-nascido tem história de sangramento.
• O recém-nascido ficou pálido ao nascimento ou algum tempo depois.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e do exame físico (Tabela 1.2), e

obtenha as seguintes informações adicionais para determinar o diagnóstico
provável.

• Pergunte à mãe (ou a quem trouxe o recém-nascido):
– Há sangue nas fezes ou na urina do bebê?
– Você teve outro recém-nascido com icterícia hemolítica, deficiência de glicose-6-

fosfato desidrogenase, ou incompatibilidade de fator Rhesus (Rh) ou de grupo ABO?
– Houve qualquer sangramento anormal durante a gravidez, trabalho de parto ou

parto?
– O cordão umbilical do recém-nascido foi clampeado ou ligado corretamente ao

nascimento?
– O recém-nascido está vomitando? Há sangue ou bile no vômito?
– O recém-nascido é gemelar? O outro recém-nascido é muito vermelho ou rosa-

do (por exemplo, transfusão entre gêmeos)?
– Foram colhidas múltiplas amostras de sangue do recém-nascido?

• Observe:
– De onde está vindo o sangue (por exemplo, umbigo, circuncisão masculina ou

local de venopunção).
– Edema generalizado (anasarca).
– Dor abdominal (o recém-nascido chora quando o abdome é pressionado

levemente).
– Icterícia.

Tratamento Geral

Sangramento
• Faça o tratamento imediato do sangramento como descrito na Tabela 1.1, se ainda

não tiver sido feito.
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• Se o recém-nascido ainda estiver sangrando, aumente a velocidade de infusão de
líquido EV para 20mL/kg de peso corpóreo na primeira hora.

• Se houver sinais de choque (por exemplo, palidez, pele fria, freqüência cardíaca
superior a 180 batimentos por minuto, inconsciência ou quase inconsciência) ou se os
sinais de choque surgirem enquanto o recém-nascido estiver sendo avaliado:
– Infunda salina normal ou Ringer lactato 10mL/kg de peso corpóreo em 10min,

e repita uma vez apos 20min se os sinais de choque persistirem.
– Administre transfusão sangüínea (pág. 196) imediatamente utilizando sangue

tipo O, Rh negativo.
• Colha uma amostra de sangue (pág. 180) e meça a hemoglobina. Se a hemoglobina

for inferior a 10g/dL (hematócrito inferior a 30%), administre transfusão de
sangue (pág. 196).

• Determine o diagnóstico provável (Tabela 1.23).

Palidez sem História de Sangramento
• Se houver sinais de choque (por exemplo, pele fria, freqüência cardíaca superior

a 180 batimentos por minuto, inconsciente ou quase inconsciente) ou se os sinais
de choque desenvolverem-se durante a avaliação do recém-nascido, instale
um acesso venoso (pág. 188), se ainda não houver um, e infunda salina normal ou
Ringer lactato 10mL/kg de peso corpóreo em 10min, repita uma vez após 20
minutos se os sinais de choque persistirem.

• Meça a glicemia. Se a glicemia for menor que 45mg/dL (2,6mmol/L), trate
como hipoglicemia (pág. 68).

• Colha uma amostra de sangue (pág. 180) e meça a hemoglobina. Se a hemoglobina
for inferior a 10g/dL (hematócrito menor que 30%), administre uma transfusão
de sangue (pág. 196).

• Determine o diagnóstico provável (Tabela 1.23).

Diagnóstico Diferencial

Tabela 1.23 – Diagnóstico diferencial de sangramento e/ou palidez

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações
provável

ou outros
diagnósticos
conhecidos

• Início do quadro • Sangramento Doença
do 2º ao 3º dia espontâneo hemorrágica do

de um local ou mais recém-nascido,
locais como: página 89
– Sangue nas fezes

ou na urina
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– Sangramento do
umbigo, da
circuncisão masculina
ou do local de
venopunção

– Aparecimento
espontâneo de
múltiplos hematomas
após o nascimento,
sem evidência
de trauma

• Palidez

• Início do quadro • Achados da Coagulopatia,
no 4º dia ou mais  doença página 89
tarde  hemorrágica do

 recém-nascido
 (anteriormente)
 encontrados no
 4º dia ou mais tarde

• Icterícia que ocorre • Icterícia grave • Hemoglobina Hemólise
em menos de 36h • Palidez  inferior a 13g/dL Forneça o

• Palidez • Edema  (hematócrito menor tratamento geral
• Incompatibilidade generalizado  que 40%) para palidez

de grupo ABO, (anasarca) • Teste de (pág. 85)
fator Rh ou • Recém-nascido  Coombs positivo e trate como
deficiência de do sexo masculino • Incompatibilidade icterícia hemolítica
G6PD em (um achado que  de grupo sangüíneo (pág. 61)
recém-nascido favorece apenas  ABO ou fator Rh
pré-maturo a deficiência  entre a mãe e o

• História familiar de G6PD)  recém-nascido
de deficiência de • Rastreamento
G6PD, icterícia,  positivo para
anemia,  deficiência de G6PD
hepatomegalia
ou remoção
de baço

• História de • Palidez • Hemoglobina Possível perda
sangramento  menor que 13g/dL de sangue
vaginal materno  (hematócrito devido a causas
durante  menor que 40%) obstétricas
o final da Forneça o
gestação tratamento geral
e/ou parto para palidez

OU (pág. 85)

Tabela 1.23 – Diagnóstico diferencial de sangramento e/ou palidez (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações
provável

ou outros
diagnósticos
conhecidos
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88 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

• Problema ao
nascimento ou
durante a gestação
(por exemplo, cordão
umbilical não
clampeado
imediatamente
após o nascimento;
transfusão entre
gêmeos)

• Má alimentação • Lassidão ou letargia • Sépsis Enterocolite
ou a falta dela • Recém-nascido • Aumento necrotizante,

• Asfixia parece doente  progressivo do página 78
• Início do quadro • Distensão e dor  aspirado gástrico
  do 2º ao 10º dia abdominal

• Recém-nascido
de baixo peso

• Sangue ou bile no vômito
• Sangue ou muco

nas fezes
• Diarréia
• Palidez
• Sinais progressivos

de piora da saúde
(instabilidade de
temperatura e/ou apnéia)

 • Não eliminou • Distensão Suspeita de
 mecônio nas abdominal progressiva malformação ou
 primeiras 24h após • Bile no vômito obstrução
 o nascimento, ou, se gastrointestinal,
 evacuou, as fezes página 79
 eram escuras ou
 com sangue

•  Início do quadro
 do 1º ao 4º dia

•  Mãe amamentando • Sangue no vômito Recém-nascido
 com mamilos • Fezes escuras ingeriu sangue
 rachados (início • Recém-nascido materno,
 do quadro no 2º dia parece bem sob página 79
 ou mais tarde) demais aspectos

•  Sangramento
 materno durante
 o parto ou da
 episiotomia
 (início do quadro
 do 1º ao 2º dia)

Tabela 1.23 – Diagnóstico diferencial de sangramento e/ou palidez (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações ou
provável

outros
diagnósticos
conhecidos
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• Coleta de múltiplas • Palidez • Hemoglobina Anemia em
amostras de sangue  inferior a 10g/dL recém-nascido

• Recém-nascido  (hematócrito doente ou de
doente ou de baixo  inferior a 30%) baixo peso,
peso (menos de página 90
2,5kg ao nascimento
ou nascido antes
da 37ª semana
de gestação)

• Palidez • Hemoglobina inferior Palidez de origem
 a 13g/dL (hematócrito desconhecida,
 inferior a 40%) página 90

* O diagnóstico não pode ser feito se não houver um achado destacado em negrito. A presença deste,
entretanto, não garante o diagnóstico, que é confirmado definitivamente se houver um achado em
itálico. Os sem grifo são favoráveis; sua presença ajuda a confirmar o diagnóstico, mas sua ausência
não pode ser utilizada para excluí-lo.

Tratamento de Condições Específicas

Doença Hemorrágica do Recém-nascido
• Se o sangramento não cessar dentro de 3h, trate como sépsis (pág. 33).
• Colha uma amostra de sangue (pág. 180) e meça a hemoglobina diariamente. Se

a hemoglobina for inferior a 10g/dL (hematócrito inferior a 30%), administre
uma transfusão de sangue (pág. 196).

• Forneça tratamento contínuo (pág. 90).

Coagulopatia
• Trate como sépsis (pág. 33).
• Colha uma amostra de sangue (pág. 180) e meça a hemoglobina diariamente. Se

a hemoglobina for menor que 10g/dL (hematócrito inferior a 30%), administre
transfusão de sangue (pág. 196).

• Forneça tratamento contínuo (pág. 90).

Possível Perda de Sangue por Causas Obstétricas
• Colha uma amostra de sangue (pág. 180) e meça a hemoglobina diariamente:

– Se a hemoglobina for inferior a 10g/dL (hematócrito inferior a 30%) admi-
nistre transfusão de sangue (pág. 196).

Tabela 1.23 – Diagnóstico diferencial de sangramento e/ou palidez (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Investigações
provável

ou outros
diagnósticos
conhecidos
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90 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

– Se a hemoglobina estiver entre 10 e 13g/dL (hematócrito entre 30 e 40%) e
houver sinais de choque (por exemplo, palidez, pele fria, freqüência cardíaca
superior a 180 batimentos por minuto, inconsciente ou quase inconsciente),
administre transfusão de sangue (pág. 196).

• Forneça tratamento contínuo.

Anemia de Recém-nascido Doente ou de
Baixo Peso ou Palidez de Origem Desconhecida

• Quando o recém-nascido estiver estável, meça a hemoglobina semanalmente du-
rante todo o tempo em que ele permanecer no hospital. Se a hemoglobina for
inferior a 8g/dL (hematócrito inferior a 24%), administre transfusão de sangue
(pág. 196).

• Forneça tratamento contínuo (a seguir).

Tratamento Contínuo de Recém-nascido com Palidez ou Sangramento
• Suspenda líquidos EV a menos que o acesso venoso seja necessário por outro mo-

tivo. Se o líquido EV ainda for necessário, continue a administração de líquido e
certifique-se de que o volume total de líquidos no primeiro dia (de fonte oral e EV)
seja equivalente ao volume de manutenção de acordo com a idade do recém-
nascido, adicionado a 10% do volume de líquido total necessário no dia (Tabela 2.4).
Utilize o volume de líquido de manutenção nos dias subseqüentes.

• Meça a hemoglobina diariamente, até que esteja estável por três dias e em nível
que não necessite de transfusão, e então semanalmente, por todo período que o
recém-nascido permanecer no hospital.

• Verifique as freqüências cardíaca e respiratória a cada 3h até que as condições do
recém-nascido se estabilizem.

• Se as freqüências cardíaca e respiratória forem estáveis, o recém-nascido não
necessitou de transfusão por pelo menos 48h, estiver se alimentando bem, e não
houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

• Para prevenir a anemia ferropriva, administre aos recém-nascidos de baixo peso
uma preparação oral com ferro elementar 2mg/kg de peso corpóreo, uma vez ao
dia, dos dois meses até os 23 meses de idade.

• Acompanhamento até duas vezes por semana por duas semanas, após a alta, para
monitorizar a alimentação e o crescimento.

• Dose a hemoglobina novamente após um mês. Se a hemoglobina for menor
que 8g/dL (hematócrito inferior a 24%), administre uma transfusão de sangue
(pág. 196).

85
-7

24
1-

61
8-

8

OMS-01.p65 23.05.06, 17:0090



Edema no Couro Cabeludo
A maioria dos edemas no couro cabeludo do recém-nascido origina-se no parto e não é
importante, resolvendo-se espontaneamente; entretanto, o sangramento subaponeurótico
(subgaleal) pode causar risco de vida e deve ser tratado imediatamente.

Problema
• O recém-nascido apresenta edema no couro cabeludo ao nascimento ou logo depois.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e do exame físico (Tabela 1.2), verifican-

do especialmente os achados de palidez e aumento da freqüência cardíaca ou
respiratória (consistentemente maiores que 160 batimentos por minuto ou 60 res-
pirações por minuto, respectivamente).

• Obtenha as seguintes informações adicionais para determinar o diagnóstico provável
(Tabela 1.24).

• Examine (sinta):
– Localização e limites do edema no couro cabeludo.
– Se o edema é flutuante (sensação de líquido livre) ou se há uma área esponjosa

no interior.
– Se há dor no couro cabeludo (o bebê chora quando seu couro cabeludo é tocado).
– Se há moldagem da cabeça (Fig. 1.7) com sobreposição dos ossos parietais.

Diagnóstico Diferencial

Tabela 1.24 – Diagnóstico diferencial de edema no couro cabeludo

Achados* Diagnóstico

História Exame físico
provável

• Edema aparente ao • Edema sob todo o couro cabeludo Hemorragia
nascimento ou até 2h • Sensação de couro cabeludo esponjoso subaponeurótica
após, que se torna • O recém-nascido chora quando (subgaleal),
mais evidente durante o couro cabeludo é tocado página 92
as 24h seguintes • Palidez, possivelmente

progressiva

Figura 1.7 – Moldagem da cabeça do recém-nascido.
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92 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

• Parto com extração • Freqüência cardíaca superior a
a vácuo 160 batimentos por minuto

• Asfixia • Freqüência respiratória superior
a 60 respirações por minuto

• Aumento progressivo da
circunferência da cabeça

• Edema aparente • Edema sobre parte da cabeça Cabeça sucedânea,
ao nascimento que é firme e não flutuante página 93

• Moldagem da cabeça e
sobreposição dos
ossos parietais

• O recém-nascido parece
bem sob outros aspectos

• Edema aparente em 4h • Edema arredondado com Cefaloematoma,
após o nascimento as bordas limitadas nas página 93

linhas das suturas
(Fig. 1.8)

• Edema com flutuação no interior
• Recém-nascido parece bem

sob outros aspectos

• Edema aparente ao • Edema no local da aplicação Bossa, página 93
nascimento do extrator a vácuo

• Parto com extração • Recém-nascido parece
a vácuo sob outros aspectos

* O diagnóstico não pode ser feito se não houver um achado destacado em negrito. A presença deste,
entretanto, não garante o diagnóstico. Os sem grifo são favoráveis; sua presença ajuda a confirmar o
diagnóstico, mas sua ausência não pode ser utilizada para excluí-lo.

Tratamento
Hemorragia Subaponeurótica (Subgaleal)

Os recém-nascidos com hemorragia subaponeurótica podem apresentar vários pro-
blemas. Examine o recém-nascido atentamente observando outros sinais, incluindo
aumento da circunferência da cabeça, episódios de apnéia ou freqüências cardíaca e
respiratória aceleradas.

• Administre vitamina K1 (fitomenadiona) 1mg IM em dose única (ou EV se já
tiver sido instalado um acesso venoso), mesmo que o recém-nascido já tenha re-
cebido ao nascimento.

• Colha uma amostra de sangue (pág. 180):
– Meça a hemoglobina no ato e, novamente, em 24h.

Tabela 1.24 – Diagnóstico diferencial de edema no couro cabeludo (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico
provável
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– Se a hemoglobina for menor que 10g/dL (hematócrito menor que 30%), ad-
ministre uma transfusão de sangue (pág. 196).

• Observe no recém-nascido a palidez e verifique a freqüência cardíaca e respiratória
a cada hora.

• Meça a circunferência cefálica do recém-nascido a cada 6h.
• Se a circunferência cefálica do recém-nascido estiver aumentando e houver

sinais de choque (palidez, freqüência cardíaca superior a 180 batimentos por
minuto, inconsciência ou quase inconsciência), transfunda imediatamente com
sangue tipo O, Rh-negativo.

• Certifique-se de que o recém-nascido receba alimentação:
– Permita que se inicie a amamentação (pág. 127).
– Se o recém-nascido não puder ser amamentado, administre leite materno

utilizando um método alternativo de alimentação (pág. 129).
– Se o recém-nascido não puder receber leite pela amamentação ou utilizando

um método alternativo de alimentação, instale um acesso venoso (pág. 188)
e administre líquidos.

– Certifique-se de que o recém-nascido receba alimentos e líquidos em volume
de manutenção de acordo com a idade (Tabela 2.4).

• Após o recém-nascido estar estável:
– Meça a circunferência cefálica diariamente.
– Verifique a palidez e as freqüências cardíaca e respiratória a cada 3h.
– Esteja preparado para administrar líquidos, como indicado anteriormente, a

qualquer momento.
– Se a hemoglobina for inferior a 8g/dL (hematócrito inferior a 24%), adminis-

tre transfusão de sangue (pág. 196).
– Se a hemoglobina for superior a 10g/dL (hematócrito superior a 30%), meça

a hemoglobina mais duas vezes após três e seis dias, e então semanalmente por
todo período em que o recém-nascido permanecer no hospital.

• Observe a icterícia uma vez ao dia (pág. 58) e administre fototerapia se necessário.
• Quando a circunferência cefálica começar a diminuir:

– Continue a observação até que o recém-nascido esteja com pelo menos quatro
dias de vida e a hemoglobina permanecer em níveis que não requerem transfu-
são por pelo menos três dias.

– Após o período de observação, se as freqüências cardíaca e respiratória estive-
rem estáveis, o recém-nascido estiver se alimentando bem, e se não houver
outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

Cabeça Sucedânea, Bossa ou Cefaloematoma
• Assegure a mãe de que essas não são situações graves e que não requerem trata-

mento. Cabeça sucedânea e bossa se resolvem espontaneamente após dois ou três
dias. Cefaloematoma (Fig. 1.8) se resolve em algumas semanas.
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94 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

• Não aspire um cefaloematoma, mesmo que esteja flutuante.
• Oriente a mãe para trazer o recém-nascido de volta se ele desenvolver icterícia

(pág. 58).

Figura 1.8 – Recém-nascido com cefaloematoma unilateral.
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Problemas Cutâneos e de Membranas Mucosas

As infecções cutâneas em recém-nascidos são extremamente contagiosas. Observe
sempre e rigorosamente as práticas de prevenção de infecção (pág. 147), para evitar
disseminação da infecção de um recém-nascido para os demais no berçário. Descar-
te todos os itens em contato direto com as lesões (por exemplo, gaze) em um saco
plástico ou depósito de lixo coberto, à prova de vazamento.

Problemas
• Pele ou partes moles do recém-nascido estão vermelhas ou edemaciadas.
• O recém-nascido apresenta pústulas ou bolhas na pele.
• O recém-nascido apresenta manchas brancas na língua ou no interior da boca.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e do exame físico (Tabela 1.2), e obte-

nha as seguintes informações adicionais para determinar o diagnóstico provável
(Tabela 1.25).

• Pergunte à mãe (ou a quem trouxe o recém-nascido):
– Como era o aspecto da lesão e em que local do corpo do bebê ela se localizava

quando foi vista pela primeira vez?
– As lesões mudaram de alguma forma desde seu aparecimento?

• Observe:
– Localização das lesões (por exemplo, na axila, ao redor do umbigo e na virilha,

nas palmas e plantas).
– Características das lesões:

� Pústulas (menos de 1cm de diâmetro) ou bolhas (1cm de diâmetro ou mais).
� Eritema na pele.
� Erupção cutânea bolhosa.

– Edema cutâneo doloroso na pele (o recém-nascido chora quando tocamos no
edema) ou flutuante (sensação de líquido livre na área do edema).

• Se o recém-nascido apresenta um corte ou abrasão, ver as páginas 98 e 99.

Diagnóstico Diferencial

Tabela 1.25 – Diagnóstico diferencial dos problemas cutâneos e de membranas mucosas

Achados* Diagnóstico

História Exame físico
provável

• Início do quadro • Pústulas Infecção cutânea,
no 1º dia ou mais tarde ou bolhas página 96

Problemas Cutâneos e de Membranas Mucosas – 95
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96 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

• Lesões inicialmente • Lesões principalmente
solitárias, e depois se no dorso das mãos,
tornam confluentes ao redor do pescoço,
e disseminam-se nas axilas, ao redor
para outras áreas do umbigo e da virilha

• Início do quadro no • Pele avermelhada e tecido Celulite/Abscesso,
3º dia ou mais tarde subcutâneo edemaciado em página 98

qualquer região do corpo
• Edema doloroso e/ou flutuante

• Início do quadro no • Manchas vermelhas brilhantes Monilíase na região
3º dia ou mais tarde na área da fralda, geralmente da fralda, página 98

escamosas ou com pequenos
centros brancos

• Início do quadro no • Placas brancas espessas na Monilíase na boca,
3º dia ou mais tarde língua ou no interior da boca página 98

• Se a mãe apresentou • Edema generalizado (anasarca) Sífilis congênita,
sorologia positiva para • Distensão abdominal página 37
sífilis durante a gravidez (hepatomegalia e/ou

• Mãe não foi tratada ou esplenomegalia ou ascite)
foi tratada de forma • Eritema bolhoso nas
inadequada para sífilis palmas e plantas

• Início do quadro • Secreção nasal abundante
ao nascimento (obstrução)

* O diagnóstico não pode ser feito se não houver um achado destacado em negrito. A presença deste,
entretanto, não garante o diagnóstico, que é confirmado de forma definitiva se houver um achado em
itálico. Os sem grifo são auxiliares, sua presença ajuda a confirmar o diagnóstico, mas sua ausência
não pode ser utilizada para excluí-los.

Tratamento
Infecção Cutânea

• Se a infecção ocorrer enquanto o recém-nascido está hospitalizado ou dentro
de um período de dois dias, mais de um recém-nascido de um mesmo berçá-
rio apresenta infecção cutânea, suspeite de infecção hospitalar (pág. 153).

• Utilizando luvas de exame limpas:
– Limpe a área afetada utilizando uma solução anti-séptica (Tabela 2.10) e enxu-

gue com gaze.
– Pincele as pústulas/bolhas com algodão embebido em solução de violeta

genciana 0,5%.
– Repita quatro vezes diariamente até que as pústulas/bolhas desapareçam. Sem-

pre que possível peça à mãe para realizar essa tarefa.

Tabela 1.25 – Diagnóstico diferencial dos problemas cutâneos e de membranas mucosas
(Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico
provável
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• Observe os sinais de sépsis (por exemplo, má alimentação, vômitos, dificul-
dade respiratória; Tabela 1.9), se encontrá-los, trate como sépsis (pág. 33).

• Conte o número de pústulas ou bolhas, verifique se cobrem mais de metade do
corpo e trate como descrito a seguir.

MENOS DE 10 PÚSTULAS OU BOLHAS OU COBRINDO MENOS DA METADE DO CORPO,
SEM SINAIS DE SÉPSIS

• Observe o recém-nascido por cinco dias:
– Se as pústulas/bolhas desaparecerem em cinco dias e não houver outros pro-

blemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
– Se a maior parte das pústulas/bolhas ainda estiver presente após cinco

dias e o recém-nascido não apresentar sinais de sépsis, administre cloxacilina
via oral, de acordo com a idade e o peso do recém-nascido (Tabela 2.9), por
cinco dias.

DEZ OU MAIS PÚSTULAS OU BOLHAS OU COBRINDO MAIS DA METADE DO CORPO,
SEM SINAIS DE SÉPSIS

• Abra o centro esbranquiçado de uma pústula utilizando uma lanceta estéril. Cole-
te uma amostra do pus com um cotonete de algodão estéril e envie ao laboratório
para cultura e antibiograma.

• Administre cloxacilina IM de acordo com a idade e o peso do recém-nascido
(Tabela 2.9).

• Verifique se houve melhora nas condições do recém-nascido, pelo menos uma vez
ao dia (pústulas/bolhas não estão se espalhando e começam a secar e melhorar):
– Se as pústulas/bolhas apresentarem sinais de melhora após três dias de

tratamento com antibiótico, continue a cloxacilina até completar cinco dias
de tratamento.

– Se as pústulas/bolhas não apresentarem sinais de melhora após três dias
de tratamento com antibióticos:
� Se a cultura for positiva, mude o antibiótico de acordo com o resultado da

cultura e sensibilidade ao antibiograma, e administre antibióticos por mais
cinco dias.

� Se não foi possível realizar cultura ou o microorganismo não puder ser
identificado, continue administrando cloxacilina e associe gentamicina de
acordo com a idade e peso do recém-nascido (Tabela 1.9), por sete dias.

• Observe o recém-nascido durante 24h após a suspensão dos antibióticos. Se as
pústulas/bolhas desapareceram, se o recém-nascido estiver se alimentando bem e
não houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

Pústulas ou Bolhas Cutâneas com Sinais de Sépsis
• Trate como sépsis (pág. 33), porém administre cloxacilina EV de acordo com a

idade e peso do recém-nascido (Tabela 2.9) em vez de ampicilina.

Problemas Cutâneos e de Membranas Mucosas – 97
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• Se o recém-nascido já estiver recebendo antibióticos para sépsis, suspenda a
ampicilina. Administre a cloxacilina EV de acordo com a idade e o peso do re-
cém-nascido (Tabela 2.9), associada à gentamicina.

• Observe o recém-nascido por 24h após a suspensão dos antibióticos. Se as pústulas/
bolhas desaparecerem, se o recém-nascido estiver se alimentando bem e não hou-
ver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

Celulite/abscesso
• Se houver edema com flutuação, abra e drene o abscesso (pág. 205).
• Administre cloxacilina IM de acordo com a idade e peso do recém-nascido (Ta-

bela 2.10).
• Avalie os sinais de melhora nas condições do recém-nascido pelo menos uma

vez ao dia:
– Se houver melhora da celulite/abscesso após cinco dias de tratamento com

antibióticos, continue a cloxacilina até completar 10 dias de tratamento.
– Se não houver melhora da celulite/abscesso após cinco dias de tratamento

com antibiótico:
� Se a cultura for positiva, mude o antibiótico de acordo com a cultura e a

sensibilidade ao antibiograma e administre o antibiótico por mais dez dias.
� Se a cultura não puder ser realizada ou o microorganismo não foi identi-

ficado, continue administrando cloxacilina e associe gentamicina de acordo
com a idade e o peso do recém-nascido (Tabela 2.10), por 10 dias.

• Observe o recém-nascido por 24h após a suspensão dos antibióticos. Se a celulite/
abscesso desaparecerem, o recém-nascido estiver se alimentando bem e não hou-
ver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

Monilíase/candidíase na Região da Fralda
• Aplique creme de nistatina ou coloque algodão embebido em solução de violeta

genciana 0,5% nas lesões, a cada troca de fraldas, continuando por três dias após
a cura das lesões.

• Certifique-se de que a fralda será trocada sempre que estiver molhada ou suja.

Monilíase/candidíase na Boca
• Limpe as manchas de monília com algodão embebido em solução de nistatina

oral ou solução de violeta genciana 0,5%, quatro vezes ao dia, continue por dois
dias após a cura das lesões.

• Faça com que a mãe coloque creme de nistatina ou solução de violeta genciana 0,5%
na mama após a amamentação, enquanto o recém-nascido estiver em tratamento.

Cortes
• Limpe o ferimento utilizando uma gaze embebida em solução anti-séptica (por

exemplo, 2,5% de povidona-iodo [Tabela 2.10]; observe que outras soluções anti-
sépticas podem arder).
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• Cubra o corte com um curativo simples para conservá-lo limpo e seco.
• Se as bordas do corte estiverem abertas, aproxime-as com o curativo.
• Se não houver problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
• Explique para a mãe quais são os sinais de infecção local (por exemplo, vermelhi-

dão, calor, edema na pele ao redor do corte):
– Peça a mãe para retornar com o recém-nascido se ela verificar sinais de infec-

ção local.
– Se forem encontrados sinais de infecção local, remova o curativo e trate com

uma pomada tópica de antibiótico três vezes ao dia, por cinco dias, deixando o
corte exposto.

• Peça para mãe retornar em uma semana para remover o curativo, se necessário.
Se não houver infecção, não é necessário mais acompanhamento.

Abrasão
• Limpe a abrasão (por exemplo, Fig. 1.9) utilizando bolas de algodão embebidas

em solução anti-séptica (por exemplo, iodo povidine a 2,5% [Tabela 2.10]; ob-
serve que outras soluções anti-sépticas podem arder).

• Deixe o ferimento limpo e seco e ensine à mãe como conservá-lo assim.
• Se não houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
• Explique para a mãe quais são os sinais de infecção local (por exemplo, vermelhi-

dão, calor e edema na pele ao redor do corte):
– Peça à mãe para trazer o recém-nascido de volta se ela notar algum sinal de

infecção.
– Se forem encontrados sinais de infecção, trate com uma pomada tópica de

antibiótico três vezes ao dia, por cinco dias, deixando a abrasão descoberta.
• Peça para a mãe retornar com o recém-nascido em uma semana. Se não houver

infecção, não é necessário mais acompanhamento.

Figura 1.9 – Recém-nascido com abrasões decorrentes de parto a fórceps.
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100 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Umbigo Vermelho e Inchado, Drenando Pus ou com
Odor Pútrido
O umbigo habitualmente cai em uma semana após o nascimento, e o ferimento cicatriza
em 15 dias. Até que o ferimento cicatrize, ele constitui uma importante porta de entrada
para infecções, que rapidamente podem evoluir para sépsis. O reconhecimento e trata-
mento precoces das infecções do umbigo são essenciais para prevenir sépsis.

Observe sempre e rigorosamente as práticas de prevenção de infecção (pág. 147)
para evitar que esta se dissemine de um recém-nascido para os demais no berçário.
Descarte todos os itens em contato direto com o umbigo ou com o pus em um saco
plástico ou em um lixo coberto à prova de vazamento.

Problema
• O umbigo do recém-nascido está edemaciado, drenando pus ou com odor pútrido

(infeccionado).
• A pele em volta do umbigo está vermelha e endurecida.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e do exame físico (Tabela 1.2), e

obtenha as seguintes informações adicionais para classificar a gravidade da infec-
ção (Tabela 1.26).

• Pergunte a mãe (ou a quem trouxe o recém-nascido):
– Foram colocadas substâncias sujas ou lesivas (por exemplo, esterco animal) no

umbigo do recém-nascido?
– O umbigo foi coberto (por exemplo, com curativo)?

• Se houver vermelhidão e edema na pele ao redor do umbigo, determine qual a
sua extensão além do umbigo.

Tabela 1.26 – Classificação da gravidade da infecção do umbigo

Achados* Classificação

História Exame físico

• Parto contaminado • Umbigo vermelho Infecção grave do
• Aplicação de substâncias ou edemaciado umbigo, a seguir

sujas ou lesivas • Vermelhidão e edema da
(por exemplo, esterco animal) pele com extensão superior
no umbigo a 1cm ao redor do umbigo

• Umbigo recoberto • Umbigo drenando pus
• Umbigo com odor pútrido
• Pele ao redor do umbigo

vermelha e endurecida
• Distensão abdominal
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• Umbigo vermelho Infecção local do
e inchado umbigo, a seguir

• Vermelhidão e edema
da pele com extensão
menor que 1cm ao
redor do umbigo

* A classificação não pode ser feita se não houver um achado destacado em negrito. A presença
deste não garante a classificação. Os sem grifo são favoráveis; sua presença ajuda a confirmar a
classificação, mas sua ausência não pode ser utilizada para excluí-la.

Tratamento

Infecção Grave do Umbigo
• Se a infecção ocorreu enquanto o recém-nascido estava hospitalizado ou mais

de um recém-nascido, no mesmo berçário, apresentou infecção do umbigo
dentro de um período de dois dias, suspeite de infecção hospitalar (pág. 153).

• Trate como sépsis (pág. 33), mas administre cloxacilina EV de acordo com a
idade e o peso do recém-nascido (Tabela 2.9), no lugar de ampicilina.

• Se o recém-nascido já estiver recebendo antibiótico para sépsis, suspenda a
ampicilina. Administre cloxacilina EV de acordo com a idade e o peso do recém-
nascido (Tabela 2.9), além da gentamicina.

• Se estiverem presentes pústulas/bolhas cutâneas, trate como infecção cutânea
(pág. 96).

• Forneça os cuidados gerais descritos para infecção local do umbigoa seguir.

• Observe por 24h após a suspensão dos antibióticos. Se não houver mais infecção,
o recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver outros problemas que
necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

Infecção Local do Umbigo
• Utilize luvas limpas para o exame:

– Lave o umbigo utilizando solução anti-séptica (Tabela 2.10) e seque com gaze
limpa.

– Aplique com cotonete violeta genciana 0,5% no umbigo e na área ao redor,
quatro vezes ao dia, até que não drene mais pus. Faça a mãe realizar esse proce-
dimento sempre que possível.

• Se a área de vermelhidão e edema for mais extensa que 1cm além do umbigo,
trate como infecção grave do umbigo.

• Se a infecção foi curada, se o recém-nascido estiver se alimentando bem, e não
houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

Tabela 1.26 – Classificação da gravidade da infecção do umbigo (Continuação)

Achados* Classificação

História Exame físico

Umbigo Vermelho e Inchado, Drenando Pus ou com Odor Pútrido – 101
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102 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Olhos Vermelhos, Edemaciados ou Drenando Pus
Olhos vermelhos e edemaciados ou com secreção purulenta podem ser causados por
bactérias (por exemplo, gonococos, clamídias, estafilococos) que habitualmente são trans-
mitidas durante o parto; ou por problema causado por produtos químicos (por exemplo,
nitrato de prata) colocados nos olhos do bebê logo após o nascimento. A maioria dos
problemas oculares dos recém-nascidos pode responder ao tratamento local, mas as
infecções por gonococos e clamídias devem ser identificadas, pois necessitam de trata-
mento sistêmico.

Observe sempre e rigorosamente as práticas de prevenção de infecção (pág. 147)
para evitar a disseminação da infecção no berçário. Descarte todos os itens em con-
tato com a secreção purulenta em um saco plástico ou lixo coberto à prova de
vazamento.

Problema
• O(s) olho(s) do recém-nascido está(ão) vermelho(s), edemaciado(s) ou com

secreção purulenta.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4) e do exame físico (Tabela 1.2),

verifique especificamente a história de doenças sexualmente transmissíveis na
mãe. Obtenha as seguintes informações adicionais para determinar o diagnóstico
provável.

• Pergunte à mãe (ou a quem trouxe o recém-nascido):
– Foram colocadas gotas de nitrato de prata nos olhos do recém-nascido ao

nascimento?
– Algum outro tratamento profilático foi administrado nos olhos do recém-nas-

cido? Quando?

Tratamento Geral
• Utilizando luvas de exame limpas:

– Limpe as pálpebras utilizando solução salina esterilizada ou água (fervida e
resfriada) e um cotonete limpos, limpando da borda interna dos olhos em dire-
ção à borda externa.

– Insista para a mãe realizar esse procedimento sempre que possível.
– Repita quatro vezes ao dia, até que o problema nos olhos tenha melhorado.

• Faça com que a mãe lave o rosto do recém-nascido uma vez ao dia (ou com
maior freqüência, se possível) utilizando água limpa e secando com uma toalha
também limpa.
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• Se o problema surgiu com o recém-nascido hospitalizado ou mais de um re-
cém-nascido, no mesmo berçário, apresentou problemas oculares em um
período de dois dias, suspeite de infecção hospitalar (pág. 153).

Secreção Purulenta nos Olhos (Conjuntivite)
• Colha uma amostra da secreção purulenta, se ela for de fácil obtenção, utilizando

um cotonete de algodão estéril (tome cuidado para evitar o contato direto com os
olhos do recém-nascido):
– Faça um esfregaço da secreção purulenta em uma lâmina, faça uma coloração

com Gram e observe em um microscópio.
– Envie uma amostra da secreção para o laboratório para cultura (incluindo pos-

sível gonococos) e antibiograma.
– Determine o diagnóstico provável (Tabela 1.27).

• Se não for possível realizar uma coloração de Gram ou cultura e antibiograma,
ver página 104.

Olhos Vermelhos e Inchados e Pálpebras Aderidas,
porém sem Saída de Secreção Purulenta dos Olhos

• Se o problema ocular persistir por mais de quatro dias (apesar dos cuidados
gerais descritos anteriormente), e ainda não houver secreção purulenta dre-
nando dos olhos:
– Administre eritromicina por via oral (Tabela 1.9) por 14 dias.
– Aplique pomada de tetraciclina 1% no(s) olho(s) afetado(s), quatro vezes ao

dia, até que o olho não esteja mais vermelho, inchado ou aderido.
• Se começar a ocorrer drenagem de secreção purulenta do olho, ver ante-

riormente.
• Se não houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta ao

recém-nascido (pág. 170), e oriente a mãe a continuar o tratamento em casa.

Diagnóstico Diferencial

Tabela 1.27– Diagnóstico diferencial de conjuntivites

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Exame de
provável

coloração com
Gram e resultados
de cultura

• Início do quadro • Envolvimento de • Cocos Gram-positivos Conjuntivite
no 3º dia ou mais tarde um dos olhos em grupamentos decorrente de

• Quantidade • Cultura positiva Staphylococcus
moderada de pus para estafilococos aureus,

página 104

Olhos Vermelhos, Edemaciados ou Drenando Pus – 103

(Continua)

85-7241-618-8

OMS-01.p65 23.05.06, 17:00103



104 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Tabela 1.27– Diagnóstico diferencial de conjuntivites (Continuação)

Achados* Diagnóstico

História Exame físico Exame de
provável

coloração com
Gram e resultados
de cultura

• Mãe apresenta • Envolvimento de •  Diplococos Conjuntivite
doença sexualmente ambos os olhos  Gram-negativos devida a
transmissível • Grande quantidade •  Cultura positiva gonorréia,

• A profilaxia ocular de pus  para gonococos a seguir
não foi aplicada ou
foi aplicada após a
primeira hora de vida

• Início do quadro
no 1º dia ou mais tarde

• Inicialmente secreção • Ambos os olhos •  Não se visualizam Conjuntivite
aquosa nos olhos e envolvidos  microorganismos decorrente de
depois mudança • Quantidade de  na coloração clamídia,
para purulenta pus pequena a  de Gram página 105

• Mãe apresenta moderada •  Cultura negativa
infecção sexualmente
transmissível

• Início do quadro
no 5º dia ou mais tarde

• Colocadas gotas • Ambos os olhos •  Não são visualizados Irritação
de nitrato de prata nos envolvidos   microorganismos química
olhos ao nascimento • Olhos vermelhos   na coloração Não é

• Início do quadro e inchados   de Gram necessário
no 1º ou 2º dia • Pequena •  Cultura negativa tratamento

quantidade
de pus

* O diagnóstico não pode ser realizado se não houver um achado destacado em negrito. A presença
deste, entretanto, não garante o diagnóstico, que é definitivamente confirmado se houver um achado
em itálico. Os sem grifo são favoráveis; sua presença auxilia a confirmação do diagnóstico, mas sua
ausência não pode ser utilizada para excluí-lo.

Tratamento de Condições Específicas

Conjuntivite decorrente de S. Aureus
• Aplique pomada de tetraciclina 1% no(s) olho(s) afetado(s), quatro vezes ao dia,

por cinco dias. Não há necessidade de antibióticos sistêmicos.
• Continue a limpar os olhos e a lavar o rosto do recém-nascido, como descrito no

tratamento geral (pág. 102).
• Se a mãe e o recém-nascido puderem permanecer próximos ao serviço de

saúde, ele não precisa ser internado no hospital para esse tratamento.

85
-7

24
1-

61
8-

8

OMS-01.p65 23.05.06, 17:00104



Conjuntivite decorrente de Gonorréia
• Administre ceftriaxone IM (Tabela 2.9), em dose única.
• Não há necessidade de pomada ocular de antibiótico.
• Continue a limpar os olhos e a lavar o rosto do recém-nascido como descrito no

tratamento geral (pág. 102).
• Se a mãe e o recém-nascido puderem permanecer próximos ao serviço de

saúde, ele não precisará ser internado no hospital para este tratamento.
• Trate a mãe e seu(s) parceiro(s) para gonorréia se ainda não tiverem sido tratados

(se necessário, modifique o tratamento de acordo com a suscetibilidade local).
Administre:
– Ceftriaxone 250mg IM em dose única para a mãe.
– Ciprofloxacina 500mg via oral em dose única para o(s) seu(s) parceiro(s).

Conjuntivite decorrente de Clamídia
• Administre eritromicina por via oral (Tabela 2.9) por 14 dias.
• Após limpar os olhos, aplique pomada de tetraciclina 1% no(s) olho(s) afetado(s),

quatro vezes ao dia, até que os olhos não estejam mais vermelhos, edemaciados,
aderidos ou com secreção purulenta.

• Se a mãe e o recém-nascido puderem permanecer próximos ao serviço de
saúde, ele não precisará ser internado para este tratamento.

• Trate a mãe e seu(s) parceiro(s) se ainda não tiverem recebido tratamento (se neces-
sário, modifique o tratamento de acordo com a suscetibilidade local). Administre:
– Eritromicina, 500mg, via oral, quatro vezes ao dia, por sete dias para a mãe.
– Tetraciclina, 500mg, via oral, quatro vezes ao dia, por sete dias, OU doxiciclina,

100mg, via oral, duas vezes ao dia, por sete dias para o(s) seu(s) parceiro(s).

Coloração de Gram ou Cultura e Antibiograma não São Possíveis
• Se o recém-nascido tiver menos de sete dias de idade e não recebeu antibióti-

cos sistêmicos anteriormente, trate como conjuntivite decorrente de gonorréia
(pág. 105).

• Se o recém-nascido tiver sete dias de vida ou mais e foi previamente tratado
sem sucesso com antibióticos sistêmicos, ou se  tiver menos de sete dias de
idade e o problema não se resolver após 48h de tratamento, trate como
conjuntivite decorrente de clamídia (pág. 105).

Olhos Vermelhos, Edemaciados ou Drenando Pus – 105
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106 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Lesões de Parto
Este tópico aborda as lesões de parto sem sangramento visível. Se o recém-nascido
apresentar edema no couro cabeludo, ver página 91. Se o recém-nascido estiver
pálido ou sangrando, ver página 85.

Problemas
• O braço e a mão do recém-nascido estão em posição anormal, largados ao lado do

corpo (Fig. 1.10).
• O recém-nascido não consegue franzir a testa, fechar o olho do lado afetado

(Fig. 1.11) ou sugar sem derramar o leite.
• O osso do recém-nascido (do braço, perna ou ombro) está fora da posição normal.
• Há edema sobre o osso do braço, perna ou ombro.
• Os braços e pernas do recém-nascido não se movimentam de forma simétrica.
• Ele chora quando tocamos ou movimentamos seu braço, sua perna ou ombro.
Observe que os recém-nascidos que nasceram com apresentação pélvica podem apre-

sentar quadris e joelhos totalmente flexionados, com os pés próximos à boca, ou as pernas
e os pés podem estar ao lado do corpo do recém-nascido (Fig. 1.12). Esta é a postura
normal do recém-nascido após o parto pélvico e não é considerada uma lesão de parto.

Achados
• Revise os achados da história geral (pág. 4), e do exame físico (Tabela 1.2), obser-

vando especialmente história de parto difícil e utilize a informação para determinar
o diagnóstico provável (Tabela 1.28).

Figura 1.10 – Posição anormal do braço e da mão.

Figura 1.11 – Recém-nascido incapaz de franzir a testa ou fechar o olho do lado afetado.
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Diagnóstico Diferencial

Tabela 1.28 – Diagnóstico diferencial das lesões de parto

Achados* Diagnóstico

História Exame físico
provável

• Parto difícil • Ausência de movimento Paralisia do braço
• Apresentação pélvica espontâneo de um braço (Erb ou Klumpke),

• Braço e mão permanecem a seguir
caídos ao lado do
recém-nascido
(Fig. 1.10)

• Recém-nascido grande
(mais de 4kg ao nascimento)

• Parto difícil • Impossibilidade de Paralisia facial,
• Trauma na face franzir a testa, fechar o página 108
  (por exemplo, uso de olho do lado afetado
  fórceps durante o parto) ou sugar sem

derramar o leite
(Fig. 1.11)

• Canto da boca caído
para um lado

• Parto difícil • Deslocamento do Fratura,
osso de sua página 108
posição normal

• Dor (choro) quando
movimenta o membro
ou ombro

• Perda de movimento ou
movimento assimétrico
de um membro

• Edema sobre o osso

* O diagnóstico não pode ser realizado se não houver um achado destacado em negrito. A presença
deste, entretanto, não garante o diagnóstico, que é definitivamente confirmado se houver um achado
em itálico. Os sem grifo são favoráveis; sua presença auxilia a confirmação do diagnóstico, mas sua
ausência não pode ser utilizada para excluí-lo.

Figura 1.12 – Posição normal de repouso de um recém-nascido de apresentação pélvica.

Lesões de Parto – 107
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108 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

Tratamento

Paralisia do Braço
• Manipule o ombro do recém-nascido (por exemplo, ao vestir ou na amamentação)

com cuidado para evitar uma lesão maior, e ensine a mãe a fazer o mesmo.
• Na primeira semana, para reduzir a dor, imobilize o braço no local, como descrito

para fratura de úmero (pág. 109).
• Se a mãe conseguir cuidar do recém-nascido adequadamente e não houver outros

problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
• Faça com que a mãe retorne com o recém-nascido com uma semana de idade:

– Verifique se houve melhora nas condições do recém-nascido.
– Aconselhe exercícios passivos se a movimentação do braço ainda não for

normal.
• Retorno em duas semanas. Explique para a mãe que a maioria dos casos de para-

lisia do braço se recupera entre seis e nove meses de idade. Se a movimentação
do braço ainda estiver limitada com um ano de idade, é provável que haja
paralisia permanente.

Paralisia Facial
• Se o recém-nascido não puder fechar o olho do lado afetado, coloque pomada

ocular, pelo menos quatro vezes ao dia, enquanto o olho não fechar. Ensine a mãe
a realizar esta tarefa.

• Se o recém-nascido estiver com dificuldade para se alimentar:
– Auxilie a mãe a encontrar um meio fazê-lo interagir com o peito.
– Se o recém-nascido não conseguir ser amamentado, administre leite mater-

no utilizando um método alternativo de alimentação (pág. 129).
• Se o recém-nascido estiver se alimentando bem e não houver outros problemas

que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).
• Retorno em duas semanas para verificar se a paralisia se resolveu. Explique para

a mãe que a maioria dos casos de paralisia facial se resolve espontaneamente em
duas semanas. Se os movimentos da face apresentarem limitação após um ano
de idade, é provável que haja paralisia definitiva.

Fratura

TRATAMENTO GERAL

• Se possível, confirme o diagnóstico mediante radiografia.
• Manipule o recém-nascido com cuidado ao movê-lo ou virá-lo e ensine a mãe a

fazer o mesmo. Evite o máximo possível movimentar o membro afetado.
• Imobilize o membro para reduzir a dor quando ele for manipulado (ver a seguir

imobilização para fraturas específicas).

85
-7

24
1-

61
8-

8

OMS-01.p65 23.05.06, 17:00108



• Se a mãe conseguir cuidar do recém-nascido e não houver outros problemas que
necessitem de hospitalização, dê alta  (pág. 170).

• Explique para a mãe que as fraturas se resolvem espontaneamente, em geral sem
deformidades residuais, e que o edema endurecido (calo) poderá ser percebido no
local da fratura após duas ou três semanas de idade. Ele faz parte do processo
normal de cicatrização.

• Retorno em um mês para verificar se a fratura se consolidou. Se possível, encami-
nhe recém-nascidos com fraturas não consolidadas ou deformidades graves a um
hospital de cuidados terciários ou centro especializado para tratamento ortopédico.

FRATURA DE ÚMERO

• Coloque uma faixa de algodão ou uma bandagem de gaze entre o braço afetado e
o tórax, da axila ao cotovelo (Fig. 1.13).

• Imobilize a parte superior do braço ao tórax, utilizando uma faixa de gaze.
• Flexione o cotovelo do braço afetado em um ângulo de 90 graus e utilize uma

faixa separada para imobilizar o antebraço sobre o abdome nesta posição. Cuida-
do para não cobrir o umbigo com a faixa.

• Verifique os dedos duas vezes ao dia, por três dias (se a mãe conseguir trazer o
recém-nascido todas as vezes ao hospital, ele não necessita de internação):
– Se os dedos se tornarem azulados ou edemaciados, remova a faixa e reposi-

cione mais frouxamente.
– Se a faixa foi reposicionada, observe os dedos para verificar edema e colora-

ção azulada por mais três dias.
• Faça com que a mãe retorne em 10 dias e remova a faixa.

FRATURA DE CLAVÍCULA

• Se a movimentação do braço faz o recém-nascido chorar, posicione o braço no
local como descrito para fratura de úmero.

• Faça com que a mãe retorne com o recém-nascido em cinco dias pra remover
a faixa.

Figura 1.13 – Imobilização de úmero fraturado.
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110 – Seção 1: Avaliação, Achados e Tratamento

FRATURA DE FÊMUR

• Coloque o recém-nascido sobre seu dorso e coloque uma tala revestida sob ele da
cintura até abaixo do joelho da perna afetada (Fig. 1.14).

• Fixe a tala ao recém-nascido envolvendo-a com uma faixa elástica ao redor da
cintura e da coxa até abaixo do joelho da perna afetada. Certifique-se de que o
umbigo não foi coberto pela faixa.

• Verifique os dedos do pé duas vezes ao dia, por três dias (se a mãe puder trazer o
recém-nascido ao hospital todas as vezes, não há necessidade de internação):
– Se os dedos ficarem azulados ou edemaciados, remova a faixa e reposicione

mais frouxamente.
– Se a faixa foi reposicionada, observe os dedos para verificar a coloração azulada

ou edema por mais três dias.
• Faça com que a mãe retorne com o recém-nascido após 14 dias, para remover a tala.

Figura 1.14 – Imobilização de fêmur fraturado.
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Defeitos Congênitos

Problemas
• O recém-nascido apresenta um pequeno defeito congênito (marca de nascimento,

pregas cutâneas, dedos da(s) mão(s) ou do(s) pé(s) extranumerários, lábios ou
palato fendidos ou pé torto).

• O recém-nascido apresenta um problema congênito grave (espinha bífida/
mielomeningocele, gastrosquise/onfalocele ou ânus imperfurado).

• O recém-nascido apresenta um defeito genético congênito (por exemplo, síndrome
de Down).

Defeitos Congênitos Leves

Marcas de Nascimento
• Explique para a mãe que a maioria das marcas de nascimento (por exemplo,

hemangiomas capilares ou manchas mongólicas azuladas) não necessitam
de tratamento especial e podem desaparecer à medida que o recém-nascido
cresce.

Pregas Cutâneas ou Dedos Extranumerários
• Retire as pregas cutâneas e dedos extranumerários que não apresentam ligações

ósseas.
• Se os dedos extranumerários apresentarem ligações ósseas, se possível, enca-

minhe o recém-nascido após alguns meses para um hospital de cuidados terciários
ou centro especializado, para remoção cirúrgica dos dedos extranumerários.

Lábios ou Palato Fendidos
• Dê apoio emocional e segurança para a mãe (pág. 162).
• Explique para a mãe que no momento o mais importante é alimentar o recém-

nascido, para que ele possa crescer adequadamente, até que a cirurgia possa ser
realizada.

• Se o recém-nascido apresenta lábio fendido, porém o palato está intacto, per-
mita com que inicie a amamentação:
– Se o recém-nascido conseguir ser amamentado com sucesso e não houver ou-

tros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170). Retorno
em uma semana, para verificar o crescimento e o ganho de peso.

– Se o recém-nascido não conseguir ser amamentado adequadamente, devi-
do ao palato, administre leite materno utilizando um método alternativo de
alimentação (pág. 129).

• Se o recém-nascido apresenta o palato fendido, administre leite materno utili-
zando um método alternativo de alimentação (pág. 129).
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• Quando o recém-nascido estiver se alimentado bem, ganhando peso, se possível
encaminhe a um hospital de cuidados terciários ou centro especializado, para
cirurgia reparadora do palato.

Pé Torto
• Dê apoio emocional e segurança para a mãe (pág. 162).
• Se possível, encaminhe o recém-nascido a um hospital de cuidados terciários ou

centro especializado para correção dentro do primeiro mês de vida.

Defeitos Congênitos Graves
Espinha Bífida/Mielomeningocele

• Dê apoio emocional e segurança para a mãe (pág. 162).
• Se o defeito não for recoberto pela pele:

– Cubra com gaze estéril embebida em salina normal.
– Conserve a gaze úmida todo o tempo e certifique-se de que o recém-nascido

esteja aquecido (pág. 120).
• Organize a transferência (pág. 167) e, se possível, encaminhe o recém-nascido a um

hospital de cuidados terciários ou centro especializado para avaliação mais detalha-
da e tratamento cirúrgico.

Gastrosquise/Onfalocele
• Dê apoio emocional e segurança para a mãe (pág. 162).
• Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre volume de líquido de manuten-

ção EV de acordo com a idade (Tabela 2.4).
• Certifique-se de que o recém-nascido não receba nenhuma substância por via oral.
• Se o defeito não for recoberto por pele:

– Cubra com uma gaze estéril embebida em solução salina normal.
– Conserve a gaze úmida o tempo todo e certifique-se de que o recém-nascido

esteja aquecido (pág. 120).
• Insira uma sonda gástrica (pág. 198) e mantenha drenagem aberta.
• Providencie a transferência (pág. 167), encaminhe com urgência, se possível, o

recém-nascido para um hospital de cuidados terciários ou um centro especializa-
do para cirurgia.

Ânus Imperfurado
• Dê apoio emocional e segurança para a mãe (pág. 162).
• Instale um acesso venoso (pág. 188) e administre apenas volume de líquido

de manutenção EV de acordo com a idade do recém-nascido (Tabela 2.4).
• Certifique-se de que o recém-nascido não receba nada por via oral.
• Insira um sonda gástrica (pág. 198) e assegure a drenagem aberta.
• Providencie a transferência (pág. 167) e encaminhe com urgência, se possível, o

recém-nascido para um hospital de cuidados terciários ou centro especializado
para cirurgia.
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Defeitos Congênitos Genéticos
• Dê apoio emocional e segurança para a mãe (pág. 162).
• Se o recém-nascido apresenta síndrome de Down ou características faciais

anormais, aconselhe os pais sobre o prognóstico a longo prazo e encaminhe a
família, se possível, a um centro especializado para avaliação de desenvolvimen-
to e acompanhamento.

• Providencie, se possível, aconselhamento genético para os pais.
• Se a mãe não for amamentar e solicitar um método contraceptivo, encami-

nhe-a a um serviço de planejamento familiar.
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Recém-nascido Assintomático de Mãe com Hepatite B,
Tuberculose, Diabetes ou Sífilis
Se a mãe do recém-nascido apresenta um ou mais dos problemas enunciados neste tópi-
co, existe uma grande possibilidade de o recém-nascido vir a apresentar um problema,
após algum tempo, mesmo que pareça absolutamente normal ao nascimento.

Problemas
• A mãe do recém-nascido apresentou ou apresenta:

– Hepatite B.
– Tuberculose.
– Diabetes.
– Sífilis.

Tratamento

Hepatite B
As mães que apresentam hepatite aguda durante a gravidez, ou que são portadoras do vírus
da hepatite B, comprovado por um teste sorológico positivo para o antígeno de superfície
do vírus da hepatite B (HbsAg), podem transmitir o vírus da hepatite B para seus bebês.

• Administre a primeira dose da vacina contra o vírus da hepatite B (HBV) (pág. 158),
0,5mL IM, na coxa (pág. 184), o mais cedo possível, após o nascimento, prefe-
rencialmente, nas primeiras 12h.

• Se estiver disponível, administre 200 unidades de imunoglobulina para hepatite
IM na outra coxa, nas primeiras 24h após o nascimento ou, no máximo, dentro
das primeiras 48h.

• Afirme à mãe que ela poderá amamentar o recém-nascido com segurança.

Tuberculose
• Se a mãe apresentar tuberculose pulmonar ativa e for tratada por menos de

dois meses antes do nascimento ou a tuberculose foi diagnosticada após o
nascimento:
– Não administre a vacina contra a tuberculose (BCG) ao nascimento.
– Administre isoniazida profilática 5mg/kg de peso corpóreo, via oral, uma vez

ao dia.
– Quando o recém-nascido tiver 6 semanas, reavalie, observando o ganho de peso

e realizando, se possível, uma radiografia de tórax:
� Se houver algum achado sugestivo de doença ativa, inicie o tratamento

completo para tuberculose.
� Se o recém-nascido estiver bem e os exames forem negativos, continue a

isoniazida profilática até completar 6 meses de tratamento.

85
-7

24
1-

61
8-

8

OMS-01.p65 23.05.06, 17:00114



• Retarde a vacina BCG (pág. 157) até duas semanas após o tratamento completo.
Se a BCG já tiver sido administrada, repita-a duas semanas após o término do
tratamento com a isoniazida.

• Certifique a mãe de que a amamentação do recém-nascido é segura.
• Retorno em duas semanas para verificar o ganho de peso.

Diabetes
Recém-nascidos de mãe diabéticas apresentam um alto risco de hipoglicemia nos pri-
meiros três dias de vida, mesmo quando estiverem se alimentando bem.

• Encoraje e favoreça amamentação precoce e freqüente, pelo menos oito vezes ao
dia, durante o dia e a noite.

• Se o recém-nascido tiver menos de três dias de vida, observe-o até o terceiro
dia de vida:
– Meça a glicemia (pág. 183) nas seguintes ocasiões:

� Com 3h de vida ou na admissão.
� Três horas após a primeira medida e a seguir a cada 6h por 24h ou até que a

glicemia se mantenha normal por dois dias consecutivos.
– Se a glicemia for inferior a 45mg/d (2,6mmol/L), trate como hipoglicemia

(pág. 68).
– Se a glicemia for normal por três dias, o recém-nascido estiver se alimentando

bem e não houver outros problemas que necessitem de hospitalização, dê alta
(pág. 170).

• Se o recém-nascido tiver mais de três dias de idade e não apresentar sinais de
hipoglicemia (por exemplo, letargia, tremores), a observação não é necessária.
Se o recém-nascido estiver se alimentando bem, e não houver outros problemas
que necessitem de hospitalização, dê alta (pág. 170).

Sífilis
• Se a mãe com sorologia positiva para sífilis foi tratada adequadamente (2,4

milhões de unidades de penicilina) e o tratamento foi iniciado pelo menos 30
dias antes do nascimento, não é necessário tratamento.

• Se a mãe não foi tratada, foi tratada de forma inadequada, ou se o tipo de
tratamento para sífilis realizado é desconhecido e o recém-nascido não apre-
senta sinais de sífilis (Tabela 1.10).
– Administre benzilpenicilina procaína ao recém-nascido (ou penicilina benzatina)

IM (Tabela 2.9).
– Administre na mãe e em seu(s) parceiro(s), benzilpenicilina benzatina 1,8g

IM, em duas injeções em locais separados.
– Encaminhe a mãe e seu(s) parceiro(s) para acompanhamento em uma clínica

de doenças sexualmente transmissíveis.
• Retorno em quatro semanas para avaliar o crescimento do recém-nascido e os

sinais de sífilis congênita.
• Se necessário, notifique o caso às autoridades.
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Mãe Portadora de Vírus da Imunodeficiência Humana
Não há sinais ou características do vírus da imunodeficiência humana (HIV) no mo-
mento do nascimento; os sinais clínicos de HIV podem surgir por volta de seis semanas
de vida, mas o estado de HIV do recém-nascido não pode ser verificado por testes de
anticorpos até 15 ou 18 meses de idade.

Problema
• Mãe do recém-nascido é portadora de HIV.

Tratamento
Tratamento Geral

• Quando uma mãe portadora de HIV estiver grávida, sempre:
– Respeite a confidencialidade da mãe e da família.
– Cuide do recém-nascido da mesma forma que de outros recém-nascidos, com

atenção especial nos procedimentos de prevenção de infecção (pág. 147).
– Administre todas as imunizações de rotina ao recém-nascido (pág. 157).

• Enfatize para a mãe a necessidade de utilização do preservativo para evitar a infec-
ção do(s) parceiro(s) e a transmissão de outras doenças sexualmente transmissíveis.

• Dê apoio emocional (pág. 162).

Terapia Anti-retroviral
Sem o tratamento anti-retroviral, 15 a 30% dos recém-nascidos de mães portadoras de
HIV serão infectados durante a gravidez e o parto, e 5 a 20% podem ser infectados durante
a amamentação.

• Verifique se a mãe está recebendo ou recebeu terapia anti-retroviral para HIV
para evitar a transmissão de mãe a filho.

• Trate o recém-nascido de acordo com o protocolo utilizado pela mãe e pela polí-
tica nacional de saúde. Por exemplo:
– Se a mãe recebeu zidovudina (AZT) por quatro semanas antes do nasci-

mento, continue a administrar AZT para o recém-nascido por seis semanas
após o nascimento (2mg/kg de peso corpóreo, via oral, a cada 6h).

– Se a mãe recebeu uma dose única de nevirapina durante o trabalho de parto
e o recém-nascido tiver menos de três dias de idade, imediatamente adminis-
tre, ao recém-nascido, suspensão oral de nevirapina 2mg/kg de peso corpóreo.

– Agende um exame de acompanhamento em 10 dias, para avaliar a alimentação
e o crescimento.

Alimentação
Aconselhe a mãe sobre suas opções de alimentação, respeite e apóie a sua escolha.
Permita que a mãe faça uma escolha, informada sobre as melhores opções para o seu
bebê. Explique à mãe que a amamentação aumenta o risco de transmissão de HIV para
o recém-nascido após o nascimento.
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• Informe à mãe suas opções de alimentação, as vantagens e os riscos. A mãe pode
escolher:
– Administrar alimento substituto se for aceitável, exeqüível, ela puder pagar e

manter, com segurança. Explique para a mãe que o alimento substituto sempre
é acompanhado de um risco maior de mortalidade infantil que o aleitamento
materno, especialmente se não puder ser preparado com segurança, e não hou-
ver disponibilidade contínua ou capacidade de pagar por ele por parte da família,
e se houver limitação de local e água para o preparo;

– Amamentação exclusiva até que a alimentação com substituto do leite seja pos-
sível. É importante que a mãe pare de amamentar assim que introduzir o alimento
substituto;

– Amamentação exclusiva por seis meses, e depois continuar a amamentar en-
quanto inicia a alimentação complementar (por exemplo, comidas sólidas
amassadas) após seis meses de idade.

• Auxilie a mãe na avaliação de sua situação. Ajude-a a decidir pelo aleitamento
materno ou pela administração de substituto do leite.

MÃE OPTA PELO ALEITAMENTO MATERNO

• Apóie a escolha da mãe.
• Aconselhe a mãe a não utilizar alimentação mista (por exemplo, utilizar qualquer

alimento diferente do leite materno, como substitutos comerciais do leite mater-
no, leite animal, preparados locais, chá, água etc.). Alimentação mista pode
aumentar o risco tanto da transmissão do HIV, como de infecção ou morte por
diarréia e outras doenças.

• Verifique se o posicionamento e interação do recém-nascido ao peito estão corre-
tos (pág. 128), para evitar mastites e lesões nos mamilos:
– Aconselhe a mãe a retornar imediatamente se ela apresentar qualquer proble-

ma com os mamilos ou as mamas, ou se o recém-nascido apresentar dificuldade
para se alimentar.

– Se não houver outro problema que necessite de hospitalização, dê alta (pág. 170).
– Assegure uma visita de acompanhamento durante a primeira semana após a

alta, para verificar o posicionamento e a ligação ao peito e as condições das
mamas maternas.

– Assegure-se de que o recém-nascido receba visitas de acompanhamento com
um pediatra.

• Encaminhe a aconselhamento adicional, para preparar a mãe para a possibilidade
de interromper a amamentação mais cedo.

MÃE OPTA POR ALIMENTAÇÃO SUBSTITUTIVA

• Apóie a escolha da mãe.
• Certifique-se de que a mãe entenda que se ela optar pela alimentação substitutiva,

ela deverá introduzir a alimentação complementar aos seis meses de idade, en-
quanto continua a administrar o leite.
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• Revise as diretrizes para preparo e utilização de substitutos do leite (pág. 133).
• Permita que a mãe comece a preparar o alimento substituto, assim que ela puder,

e ensine a alimentar o recém-nascido, utilizando um copo, copo e colher, ou outro
instrumento (por exemplo, copo com bico, pág. 131).

• Encoraje a mãe a alimentar o recém-nascido pelo menos oito vezes ao dia. Ensi-
ne-a a ser flexível e atender as demandas do bebê.

• Dê instruções por escrito para a mãe, de como preparar o alimento substituto.
• Explique os riscos da alimentação com substitutos e como evitá-los:

– O recém-nascido pode adquirir diarréia, se as mãos da mãe, a água, ou utensí-
lios não estiverem limpos, ou se o leite ficar pronto muito antes de ser utilizado.

– O recém-nascido pode não crescer bem se:
� For administrado pouco substituto do leite a cada alimentação.
� For alimentado poucas vezes.
� O substituto do leite contiver muita água.
� Apresentar diarréia.

• Aconselhe a mãe a procurar tratamento se o recém-nascido apresentar qualquer
problema, como:
– Alimentação menos de seis vezes ao dia, ou quantidades menores.
– Diarréia.
– Pouco ganho de peso.

• Se não houver outro problema que necessite de hospitalização, dê alta  (pág. 170).
• Agende uma visita de acompanhamento uma semana após a alta, para avaliar

como a mãe está administrando a alimentação substituta e verifique se ela tem
condições de fornecer alimentação substituta segura.

• Assegure que o recém-nascido tenha visitas de acompanhamento regulares com o
pediatra.
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120 – Seção 2: Princípios do Cuidado com Recém-nascidos

Manutenção da Temperatura Corpórea Normal
Um recém-nascido pequeno ou de baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou nascido
antes da 37ª semana de gestação) necessita de proteção térmica adicional e aqueci-
mento para manter a temperatura corpórea normal. Estes recém-nascidos podem
rapidamente tornar-se hipotérmicos e o reaquecimento pode demorar bastante. O risco
de complicações e mortalidade aumenta de forma significativa quando o ambiente
térmico não é ótimo.

Princípios Gerais
• Conserve o recém-nascido vestido ou coberto sempre que possível, em todas

as ocasiões, inclusive durante procedimentos (por exemplo, quando instalar
um acesso venoso, durante a reanimação):
– Vista o recém-nascido e cubra a cabeça com um gorro ou chapéu.
– Enrole-o em uma roupa macia e seca e cubra-o com um cobertor.
– Descubra apenas as partes do corpo que necessitam ser observadas ou

tratadas.
• Cuide de um recém-nascido doente ou de baixo peso em um quarto aquecido

(temperatura superior a 25ºC), sem correntes de vento.
• Não coloque o recém-nascido próximo a objetos frios, como paredes ou ja-

nelas, mesmo que ele esteja em uma incubadora ou sob um aquecedor
radiante.

• Não coloque o recém-nascido diretamente sobre uma superfície fria (por exem-
plo, coloque um tecido ou um cobertor embaixo do recém-nascido, antes de
posicioná-lo em uma cama fria ou na mesa de exame), e certifique-se de que
suas mãos estão quentes antes de manipular o bebê.

• Conserve o bebê aquecido durante a transferência para procedimentos diag-
nósticos ou de tratamento. Utilize, se possível, aquecedores ou contato pele a
pele (pág. 123) com a mãe ou com outra pessoa.

• Garanta o aquecimento durante procedimentos (por exemplo, utilize um aque-
cedor radiante).

• Troque as fraldas sempre que estiverem molhadas.
• Se alguma coisa molhada for aplicada na pele (por exemplo, gaze úmida),

garanta que o recém-nascido mantenha-se aquecido.
• Evite dar banho no recém-nascido nas primeiras 6h de vida, ou até que sua

temperatura se estabilize; retarde o banho de um recém-nascido de baixo peso
pelo menos até o segundo dia de vida.

Medição da Temperatura Corpórea
Meça a temperatura do recém-nascido com a freqüência indicada na Tabela 2.1, a se-
guir, a menos que em outro tópico exista uma diretriz diferente.
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Manutenção da Temperatura Corpórea Normal – 121

Tabela 2.1 – Medição da temperatura corpórea

Recém-nascido Recém-nascido Recém-nascido com Recém-nascido
com doença grave de baixo peso* peso muito baixo** evoluindo bem

Freqüência A cada hora Duas vezes Quatro vezes Uma vez
de medidas ao dia ao dia ao dia

* Recém-nascidos de baixo peso com menos de 2,5kg ao nascimento ou que nasceram antes da 37ª
semana de gestação.

** Recém-nascidos com peso muito baixo, com menos de 1,5kg ao nascimento ou que nasceram antes
da 32ª semana de gestação.

Métodos para Aquecer o Recém-nascido e
Manter a Temperatura Corpórea
Existem cinco métodos para aquecer o recém-nascido e manter a temperatura corpórea
(Tabela 2.2). Ver a seguir as instruções específicas para utilização de cada método.

Tabela 2.2 – Métodos para aquecer o recém-nascido e manter a temperatura corpórea

Método Diretrizes para Vantagens Riscos/
seleção e utilização desvantagens

Contato • Adequado para todos • Mãe pode monitorar o
pele a pele os recém-nascidos recém-nascido de perto

estáveis • Se a mãe não estiver
• Adequado para disponível, outra pessoa

reaquecer um poderá fornecer o
recém-nascido com contato pele a pele
hipotermia moderada • Os recém-nascidos
(32 a 36,4ºC), habitualmente mantêm
particularmente a temperatura corpórea
quando outros normal
métodos não
estão disponíveis

• Não é adequado
para recém-nascidos
com risco de
vida (por exemplo,
sépsis, dificuldade
respiratória grave)

Cuidado • Adequado para • Mãe pode monitorar o • Mãe pode não estar
mãe canguru recém-nascidos recém-nascido de perto  sempre disponível

estáveis, pesando • Recém-nascido
entre 1,5 e 2,5kg, habitualmente mantém
porém particularmente a temperatura corpórea
recomendado para
cuidados contínuos
de recém-nascidos
pesando entre
1,5 e 1,8kg
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122 – Seção 2: Princípios do Cuidado com Recém-nascidos

• Não é adequado
para recém-nascidos
com risco de vida
(por exemplo, sépsis,
dificuldade respiratória
grave)

• Não é adequado se a
mãe apresentar alguma
doença grave ou
complicação do parto
que impeça de cuidar
do recém-nascido

Aquecedor • Adequado para • Permite a observação • O recém-nascido
radiante recém-nascidos doentes do recém-nascido pode se tornar

ou pesando • Vários procedimentos hipotérmico ou
1,5kg ou mais podem ser realizados hipertérmico se a

• Utilize para conservar enquanto o temperatura não
aquecido durante a recém-nascido estiver for monitorada
avaliação inicial, sob o aquecedor • O recém-nascido
tratamento e pode se desidratar
procedimentos e para • O aquecedor é caro
reaquecer o • O aquecedor requer
recém-nascido uma fonte confiável
hipotérmico de eletricidade

Incubadora • Adequada para • Mantém a temperatura • O recém-nascido
cuidado contínuo de constante pode ficar
recém-nascidos • Permite a observação hipotérmico
pesando menos de do recém-nascido ou hipertérmico
1,5kg que não podem ter • Oxigênio pode ser se a temperatura
cuidado mãe canguru facilmente fornecido não for monitorada

• Adequada para • Recém-nascido • O recém-nascido
recém-nascidos que pode ficar sem pode se desidratar
apresentam problemas roupa, se necessário • A incubadora
com risco de vida é facilmente
(por exemplo, sépsis, colonizada
dificuldade respiratória por bactérias
grave) • A incubadora e

sua manutenção
são caras

• Necessita de uma
fonte confiável de
eletricidade

• É necessário
pessoal treinado
para cuidar do
recém-nascido e
manter a
incubadora limpa

Tabela 2.2 – Métodos para aquecer o recém-nascido e manter a temperatura corpórea
(Continuação)

Método Diretrizes para Vantagens Riscos/
seleção e utilização desvantagens
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• Mãe e
recém-nascido
permanecem
separados

• A incubadora é
mais difícil de
limpar do que o
aquecedor radiante

Quarto • Adequado para • Recém-nascido
aquecido recém-nascidos que pode ficar

estão se recuperando hipotérmico
de doenças e para • Quarto pode ser
os de baixo peso desconfortável
que não necessitem para adultos
procedimentos
diagnósticos e
tratamentos freqüentes

• Não é adequado para
recém-nascidos
com risco à vida
(por exemplo, sépsis,
dificuldade respiratória
grave)

Outros • Adequados para • O recém-nascido
métodos situações de pode se tornar
(por exemplo, emergência quando hipertérmico
bolsas de não se dispuser • Pode sofrer
água quente de outros métodos queimaduras
e tijolos disponíveis • Pode se tornar
quentes) (por exemplo, durante hipotérmico se os

o transporte) objetos não forem
substituídos
quando esfriarem

• É difícil manter a
temperatura
constante

Contato Pele a Pele
• Vista e segure o recém-nascido, como descrito para o cuidado mãe canguru

(pág. 24).
• Certifique-se de que a temperatura do quarto onde o reaquecimento estiver ocor-

rendo seja de pelo menos 25ºC.
• Meça a temperatura corpórea do recém-nascido 2h após iniciar o contato pele a

pele, a menos que existam outras diretrizes em outro tópico. Se a temperatura
não atingir 36,5 a 37,5ºC em 2h de reaquecimento, reavalie o recém-nascido
(Tabela 1.2).

Tabela 2.2 – Métodos para aquecer o recém-nascido e manter a temperatura corpórea
(Continuação)

Método Diretrizes para Vantagens Riscos/
seleção e utilização desvantagens

Manutenção da Temperatura Corpórea Normal – 123
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Aquecedor Radiante
• Certifique-se de que a temperatura do quarto onde o aquecedor radiante (Fig. 2.1)

é utilizado seja de no mínimo 22ºC.
• Limpe o colchão e a plataforma, e cubra o colchão com um lençol limpo.
• Ligue o aquecedor e ajuste a temperatura de acordo com as instruções do

fabricante (habitualmente entre 36 e 37,5ºC). Quando é possível saber, com
antecedência, que um recém-nascido vai chegar na unidade de cuidados espe-
ciais, ligue o aquecedor para pré-aquecer o lençol e o colchão, de modo que o
recém-nascido não seja inicialmente colocado sobre uma superfície fria.

• Certifique-se de que a cabeça do recém-nascido está coberta e de que ele está
vestido ou coberto, a menos que seja necessário, para um procedimento ou obser-
vação, que ele esteja parcialmente despido ou nu.

• Coloque apenas um recém-nascido em cada aquecedor radiante.
• Se possível, mude freqüentemente sua posição sob o aquecedor.
• Se o recém-nascido estiver recebendo líquidos EV ou leite materno retirado,

aumente o volume de líquidos e/ou de leite em 10% do volume total, por dia
(Tabela 2.4), por todo o período em que ele permanecer sob o aquecedor radiante.

• Verifique a temperatura do aquecedor e do ambiente a cada hora, e ajuste o con-
trole de temperatura de acordo.

• Leve o recém-nascido para contato com a mãe assim que ele não necessitar mais
de procedimentos e tratamentos freqüentes.

Incubadora
• Determine a temperatura adequada para a incubadora (Fig. 2.2) com base na idade

e no peso do recém-nascido (Tabela 2.3).

Figura 2.1 – Aquecedor radiante.
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Tabela 2.3 – Temperaturas recomendadas na incubadora

Peso do Temperatura na incubadora em função da idade*
recém-nascido

35oC 34oC 33oC 32oC

Menos de 1,5kg 1 a 10 dias 11 dias a 3 a 5 semanas Mais de 5
3 semanas semanas

1,5 a 2kg 1 a 10 dias 11 dias a Mais de 4
 4 semanas semanas

2,1 a 2,5kg 1 a 2 dias 3 dias a Mais de 3
3 semanas semanas

Mais de 2,5kg 1 a 2 dias Mais de 2 dias

* Se a incubadora tiver parede única, aumente a temperatura em 1oC para cada 7oC de diferença
de temperatura entre o ambiente e a incubadora.

• Aqueça a incubadora até a temperatura desejada antes de colocar o recém-nasci-
do dentro.

• Limpe o colchão e cubra com um lençol limpo.
• Certifique-se de que o reservatório de água da incubadora está vazio; pode ocor-

rer o crescimento de bactérias perigosas na água e infectar o recém-nascido. Deixar
o reservatório seco não irá afetar o funcionamento da incubadora.

• Certifique-se de que a cabeça do recém-nascido esteja coberta e de que ele esteja
vestido ou coberto, a menos que seja necessário que ele fique parcialmente vestido
ou nu, para observação ou realização de um procedimento.

• Coloque apenas um recém-nascido em cada incubadora.
• Feche a cobertura, com a maior rapidez possível, após colocar o recém-nascido

no interior, e conserve as janelas da incubadora sempre fechadas, para mantê-la
aquecida.

• Verifique a temperatura da incubadora a cada hora, nas primeiras 8h, e depois, a
cada 3h:
– Se a temperatura da incubadora não for igual à temperatura programada

no ajuste, ela pode não estar funcionando adequadamente; acerte o controle de

Figura 2.2 – Incubadora.

Manutenção da Temperatura Corpórea Normal – 125
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126 – Seção 2: Princípios do Cuidado com Recém-nascidos

temperatura, até que a temperatura seja atingida dentro da incubadora, ou utili-
ze outro método para aquecer o recém-nascido.

• Meça a temperatura do recém-nascido (pág. 178) a cada hora, nas primeiras 8h, e
então a cada 3h:
– Se a temperatura do recém-nascido for inferior a 36,5ºC ou superior a 37,5ºC,

ajuste a temperatura no interior da incubadora de acordo com a necessidade.
– Se a temperatura do recém-nascido permanecer inferior a 36,5ºC ou supe-

rior a 37,5ºC, apesar de a incubadora ser mantida na temperatura
recomendada, trate como temperatura corpórea anormal (pág. 53).

• Assim que o recém-nascido não necessitar de cuidados especiais, e procedimentos
e tratamento freqüentes, coloque-o junto da mãe.

Quarto Aquecido
• Certifique-se de que a cabeça do recém-nascido esteja coberta e que ele esteja

adequadamente vestido ou coberto.
• Certifique-se de que a temperatura do quarto seja de pelo menos 26ºC. O quarto

aquecido habitualmente é desconfortável para os adultos e a equipe médica; cer-
tifique-se de que o recém-nascido não seja negligenciado, e que a equipe de saúde
não reduza a temperatura sem fornecer um outro método de aquecimento.

• Coloque o recém-nascido em um berço no quarto, afastado das paredes e das
janelas, e longe das correntes de ar.

• Meça a temperatura do quarto e a temperatura corpórea do recém-nascido quatro
vezes ao dia.

• Forneça calor adicional à noite.

Outros Métodos
• Certifique-se de que a cabeça do recém-nascido foi coberta e que ele esteja ade-

quadamente vestido ou coberto.
• Certifique-se de que o objeto (por exemplo, bolsa de água quente ou tijolo) não

entre em contato com a pele do recém-nascido, pois poderá causar queimaduras.
• Certifique-se de que o objeto não esteja quente demais.
• Monitore o calor do objeto e o substitua antes que esfrie.
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Alimentação e Reposição de Líquidos

Alimentação
Certifique-se de que o recém-nascido seja alimentado assim que possível, após o nasci-
mento (dentro de 1h, se possível) ou dentro de 3h após a admissão, a menos que a
alimentação deva ser retardada por algum problema específico. Se possível, interne a mãe
junto com o recém-nascido. Encoraje a mãe a amamentar ou retirar o leite; e facilite o
método de alimentação que a mãe escolher. Observe que este guia pressupõe que a mãe
esteja disponível para amamentar ou retirar o leite para seu bebê. Se o recém-nascido for
de baixo peso (menos de 2,5kg ou nascido antes da 37ª semana de gestação), revise os
princípios gerais de alimentação de um recém-nascido de baixo peso (pág. 18).

Princípios Gerais de Amamentação Exclusiva
• Sempre que possível, estimule a amamentação precoce e exclusiva.
• Explique para mãe e para a família os benefícios da amamentação precoce e

exclusiva:
– O leite materno contém os nutrientes exatos que o bebê precisa e promove o

desenvolvimento do recém-nascido.
– O leite materno é facilmente digerido e utilizado de forma eficiente pelo orga-

nismo do recém-nascido.
– O leite materno protege o recém-nascido de infecções.
– O aleitamento materno pode ser utilizado como método contraceptivo (período

de amenorréia durante a lactação).
• Estimule a mãe a amamentar o recém-nascido, de acordo com a demanda, tanto

durante o dia, como à noite (oito vezes ou mais, em 24h), por quanto tempo o
recém-nascido quiser.

• Faça com que a mãe ofereça a segunda mama, assim que o recém-nascido largar
a primeira por si mesmo.

• Oriente a mãe de que ela não deve:
– Forçar o bebê a se alimentar.
– Interromper a alimentação antes de o bebê terminar.
– Utilizar chupetas ou bicos artificiais.
– Fornecer qualquer outra comida ou bebida ao recém-nascido (por exemplo,

substitutos de leite comerciais, leite animal, misturas locais, chá, água etc.),
antes dos seis meses de idade.

• Se possível, inclua o companheiro da mãe, um membro da família ou outra pessoa
nas discussões sobre o aleitamento.

• Certifique-se de que a mãe receba alimentos nutritivos e beba líquidos em quanti-
dade suficiente.

• Assegure que a mãe pode se lavar e tomar banho diariamente, mas oriente que ela
deve evitar lavar ou limpar os mamilos antes da amamentação.
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• Explique que a maioria das medicações que ela utilizar não causarão danos ao recém-
nascido enquanto ela amamentar; entretanto, se a mãe estiver utilizando cotrimoxazol
ou pirimetamina com sulfadoxina, monitore o recém-nascido para icterícia.

• Se a mãe for portadora de HIV, ver na página 116 as diretrizes para auxiliar a
mãe a escolher o método de alimentação mais adequado.

• Se a mãe estiver muito doente ou optar por não amamentar:
– Administre um substituto do leite ao recém-nascido (pág. 133).
– Oriente a mãe como cuidar das mamas:

� Explique que sentirá desconforto nas mamas durante algum tempo, mas que ela
deve evitar a estimulação. Se o desconforto materno for intenso, poderá retirar
um pouco de leite (pág. 130), algumas vezes ao dia, para aliviar o desconforto.

� Aconselhe a mãe a usar um sutiã firme, com bom apoio, ou uma vestimenta
justa, porém sem conter muito firmemente as mamas, para que não piore o
desconforto.

� Sugira à mãe aplicar compressas quentes ou frias nas mamas, para reduzir o
edema.

POSICIONAMENTO CORRETO E INTERAÇÃO PARA AMAMENTAÇÃO

• Peça para a mãe auxiliar o recém-nascido a se conectar quando ele parecer pronto.
Os sinais de prontidão para sugar incluem abertura da boca, busca ou fixação,
olhar ao redor e movimentação.

• Explique para a mãe como segurar o recém-nascido durante a amamentação. Ela
deverá:
– Se possível, segurar o recém-nascido em contato pele a pele (pág. 123).
– Segurar a cabeça e o corpo do recém-nascido em posição reta, de forma que o

bebê fique de frente para o peito, com o nariz próximo ao mamilo.
– Sustentar o corpo todo do recém-nascido, e não apenas o pescoço e os ombros.

• Explique à mãe como auxiliar o recém-nascido a se conectar (Fig. 2.3). Ela deverá:
– Tocar os lábios do recém-nascido com o mamilo.
– Esperar até que a boca do recém-nascido esteja bem aberta.
– Mover o recém-nascido rapidamente até a mama, de forma que o lábio inferior

dele esteja abaixo do mamilo.
• Avalie a conexão à mama e a sucção. Auxilie a mãe, se ela desejar, especialmente

se for o primeiro filho ou uma mãe muito jovem. Os sinais de uma conexão correta
(Fig. 2.4) são:
– O queixo do recém-nascido toca a mama.
– A boca do recém-nascido está bem aberta com o lábio inferior virado para fora.
– Visualiza-se mais a parte de cima da aréola do que a de baixo do mamilo.
– O recém-nascido suga lenta e profundamente e faz algumas pausas.

• Se as mamas da mãe estão ingurgitadas, faça com que retire uma pequena quan-
tidade de leite (pág. 130) antes de iniciar a amamentação. Esta medida tornará a
área ao redor do mamilo mais macia, de forma que fique mais fácil para o recém-
nascido se conectar.
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Alimentação e Reposição de Líquidos – 129

ALEITAMENTO DE GÊMEOS

• Assegure à mãe que ela terá leite suficiente para ambos os recém-nascidos.
• Se os recém-nascidos forem de baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou

nascidos antes da 37ª semana de gestação), revise os princípios gerais de alimen-
tação de recém-nascidos de baixo peso (pág. 19). Além disso, oriente a mãe:
– Inicie alimentando um recém-nascido de cada vez, até que a amamentação es-

teja bem estabelecida para ambos.
– Assegure que o recém-nascido mais fraco receba leite suficiente.
– Troque a cada vez a mama que é oferecida a cada bebê.
– Se necessário, após a amamentação inicial, administre leite materno retirado,

utilizando um método alternativo de alimentação (a seguir).

Utilização de um Método Alternativo de Alimentação
• Ensine à mãe como retirar leite, se necessário (pág. 130).
• Estimule a mãe a retirar o leite pelo menos oito vezes em 24h.
• Avalie a capacidade de alimentação duas vezes ao dia e estimule e encoraje a mãe

a iniciar a amamentação, assim que o recém-nascido apresentar sinais de pronti-

Figura 2.3 – Encorajando o recém-nascido a se conectar à mama.
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dão para sugar, a menos que o tratamento da doença do recém-nascido impeça a
amamentação (por exemplo, se ele estiver recebendo oxigênio).

• A cada alimentação do recém-nascido, registre o seguinte:
– Horário da alimentação.
– Quantidade e tipo de leite administrado (por exemplo, leite materno ou substi-

tuto de leite materno).
– Qualquer dificuldade para a alimentação.

• Calcule o volume de leite necessário, de acordo com a idade do recém-nascido
(Tabela 2.4).

• Certifique-se de que o recém-nascido esteja recebendo leite suficiente, verifican-
do o seu crescimento (pág. 159).

• Escolha o método alternativo de alimentação mais adequado:
– Copo, copo e colher, outro instrumento (pág. 131).
– Expressão manual do leite materno diretamente na boca do recém-nascido

(pág. 132).
– Sonda gástrica (pág. 132).

EXTRAÇÃO DO LEITE MATERNO

• Ensine à mãe como retirar o leite sozinha. A mãe deverá:
– Obter um copo limpo (lavado, fervido ou enxaguado com água fervente e seco

com ar) ou um frasco para coletar e armazenar o leite.
– Lavar bem as mãos.
– Sentar confortavelmente e segurar o frasco embaixo da mama.
– Retirar o leite por expressão da mama (Fig. 2.5):

� Suspenda a mama com quatro dedos e coloque o polegar acima da aréola.
� Esprema a aréola entre o polegar e os dedos enquanto pressiona para trás

contra o tórax.
� Retire o leite de cada mama, por pelo menos 4min, alternando a mama até que

o fluxo de leite cesse (ambas as mamas foram completamente drenadas).

Figura 2.5 – Extração do leite materno por expressão.
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• Se não houver bom fluxo de leite:
– Verifique se a mãe está utilizando a técnica correta.
– Oriente a mãe a aplicar compressas mornas nas mamas.
– Peça a alguém que massageie as costas e o pescoço da mãe.

• Se o leite materno retirado não for utilizado imediatamente, rotule o frasco e
coloque o leite em refrigerador e utilize em 24h ou congele-o (se as condições de
congelamento puderem ser preservadas de forma confiável) a –20ºC, por não mais
de seis meses:
– Se não houver geladeira ou freezer disponíveis, conserve o leite coberto à

temperatura ambiente por até 6h.
– Certifique-se de que o leite está à temperatura ambiente, antes de administrá-lo

ao recém-nascido:
� Aqueça o leite congelado ou refrigerado em um banho morno (aproximada-

mente 40ºC), e evite superaquecer o leite.
� Utilize o leite reaquecido imediatamente.

ALIMENTAÇÃO COM COPO, COPO E COLHER OU OUTRO INSTRUMENTO

• Certifique-se de que a mãe pode retirar o leite adequadamente (pág. 130).
• Alimente o recém-nascido utilizando um copo, um copo e colher ou outro instru-

mento adequado (por exemplo, copo com bico) (Fig. 2.6).
• Utilize utensílios e instrumentos de alimentação limpos (lavados, fervidos ou en-

xaguados com água fervente e secos no ar), a cada alimentação.
• Se possível, alimente o recém-nascido imediatamente após o leite ser retirado. Se

o recém-nascido não consumir todo o leite, armazene o restante, de acordo com
as diretrizes da página 130, para leite materno retirado.

• A mãe deverá alimentar o recém-nascido, a menos que não esteja disponível. A
mãe deverá:
– Medir o volume de leite em um copo, verificando se é suficiente para suprir o volume

necessário, de acordo com a idade do recém-nascido (Tabela 2.4).
– Segurar o recém-nascido no colo em uma posição semi-reclinada.
– Apoiar o copo (copo com bico ou colher) levemente no lábio inferior do re-

cém-nascido e tocar a parte externa do lábio superior do recém-nascido com a
borda do copo.

– Virar o copo (copo com bico ou colher) para o leite chegar ao lábio do recém-
nascido.

– Permitir que ele tome o leite, não derramando o leite dentro da boca do recém-
nascido.

– Suspenda a alimentação quando o recém-nascido fechar a boca e não estiver
mais interessado.

• Se o recém-nascido não ingerir o volume de leite necessário (de acordo com a
Tabela 2.4), oriente a mãe a alimentá-lo por um período prolongado ou com mais
freqüência.

Alimentação e Reposição de Líquidos – 131
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• Estimule a mãe a iniciar a amamentação, assim que o recém-nascido mostrar
sinais de prontidão para sugar.

• Se o recém-nascido não estiver se alimentando bem, utilizando um instru-
mento para a alimentação ou a mãe preferir não utilizá-lo, faça com que a
mãe ordenhe o leite diretamente para a boca do recém-nascido.

EXTRAÇÃO DO LEITE POR EXPRESSÃO MANUAL DIRETAMENTE PARA A BOCA DO RECÉM-NASCIDO

• Certifique-se de que a mãe esteja retirando o leite adequadamente (pág. 130).
• Oriente a mãe a:

– Segurar o recém-nascido com a boca próxima ao mamilo.
– Espremer a mama até que algumas gotas de leite surjam no mamilo.
– Deixar o recém-nascido cheirar o mamilo e tentar sugar, permitindo que um

pouco de leite caia em sua boca.
– Retirar mais algumas gotas de leite após o recém-nascido engolir.
– Terminar a alimentação quando o recém-nascido fechar a boca e não estiver

mais interessado.
• Peça para a mãe repetir este processo a cada 1 ou 2h, se o recém-nascido pesar

menos de 1,5kg, ou a cada 2 ou 3h, se pesar 1,5kg ou mais.

ALIMENTAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO COM LEITE MATERNO POR SONDA GÁSTRICA

• Certifique-se de que a mãe retire o leite materno adequadamente (pág. 130).
• Insira uma sonda gástrica (pág. 198), se ainda não tiver sido colocada.
• Confirme o posicionamento correto da sonda (pág. 200) antes de cada alimentação.
• Estimule a mãe a segurar o recém-nascido e a participar das alimentações.
• Verifique o volume de leite necessário para cada alimentação, de acordo com a

idade do recém-nascido (Tabela 2.4).
• Remova o êmbolo de uma seringa estéril ou muito bem desinfetada (de tamanho

suficiente para conter a quantidade necessária de leite) e conecte a ponta da serin-
ga à extremidade da sonda gástrica:
– Se uma seringa estéril ou com alto grau de desinfecção não estiver disponível,

utilize uma seringa limpa (lavada, fervida ou enxaguada com água fervendo, e
seca com ar).

– Se não houver uma seringa adequada disponível, utilize qualquer outro fu-
nil adequado que se conecte corretamente a sonda gástrica.
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• Coloque o volume necessário de leite para a alimentação na seringa, com a ponta
da seringa virada para baixo.

• Oriente a mãe a segurar a seringa 5 a 10cm acima do recém-nascido (Fig. 2.7)
ou suspenda a sonda acima do recém-nascido e permita que o leite escorra
pela ação da gravidade. Não force o leite pela sonda, utilizando o êmbolo da
seringa.

• Utilizando esse método, cada alimentação deve levar de 10 a 15min. Se o fluxo
de leite for muito rápido, pince a sonda ligeiramente abaixo da seringa, para
torná-lo mais lento.

• Quando a alimentação terminar, remova, lave e desinfete bem ou esterilize a se-
ringa e feche a sonda até a próxima alimentação.

• Evolua para a alimentação com copo/colher, quando o recém-nascido puder en-
golir sem tossir ou cuspir o leite. Isso poderá ocorrer em um ou dois dias ou
demorar mais de uma semana.

• Substitua a sonda gástrica por outra, limpa, após três dias, ou mais cedo, se ela
sair da posição ou ficar entupida, limpe e desinfete bem ou esterilize-a de acordo
com a Tabela 2.11.

Substitutos do Leite Materno
• Se a mãe não puder amamentar ou retirar o leite, utilize um substituto comer-

cial do leite materno. (Observe que as instruções a seguir são para o agente de
saúde. Certifique-se de que a mãe saiba como preparar adequadamente o substi-
tuto do leite antes de dar alta ao recém-nascido.)

• Se o recém-nascido for de baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou nascido
antes da 37ª semana de gestação), utilize um substituto do leite destinado a re-
cém-nascidos prematuros ou de baixo peso.

• Quando abrir um frasco de substituto de leite, utilize-o dentro do tempo recomen-
dado pelo fabricante (por exemplo, utilize os substitutos líquidos de leite dentro
de 4h após aberto o frasco).

Figura 2.7 – Alimentação com leite materno por sonda gástrica.
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• Verifique a data de validade do substituto do leite.
• Utilize técnica asséptica para preparar o substituto do leite, a partir de líquidos

concentrados ou pó, utilizando utensílios e frascos bem desinfetados ou esterili-
zados, e água esterilizada, fervida e resfriada.

• Lave as mãos com água e sabão.
• Verifique o volume de leite necessário para alimentação de acordo com a idade do

recém-nascido (Tabela 2.4,).
• Meça o substituto do leite e água, misture-os, e dê ao recém-nascido utilizando

um copo, copo e colher ou outro instrumento (pág. 131). Sempre que for possível,
a mãe deve realizar esta tarefa.

• Armazene o restante do leite em um frasco rotulado na geladeira, por no
máximo 24h.

• Se não houver substituto de leite comercialmente disponível, faça com que a
mãe utilize um substituto do leite baseado em leite animal e preparado em casa
(ver as diretrizes nacionais para o preparo correto).

Tratamento com Líquidos
• Líquidos EV são administrados para garantir que o recém-nascido receba as quan-

tidades necessárias de líquidos, o mínimo de calorias e eletrólitos. Administre
líquidos EV apenas quando orientado a fazê-lo em um tópico, na seção Avalia-
ção, achados e tratamento.

• Se o recém-nascido for de baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou nascido
antes da 37ª semana de gestação), ver na página 19 as considerações especiais de
tratamento com líquidos e alimentação para recém-nascidos de baixo peso.

Escolha de Líquidos Endovenosos
• Administre glicose a 10% nos primeiros três dias de vida.
• No quarto dia de vida, se o fluxo urinário estiver bem estabelecido, administre

glicose a 10% com 3mmol/kg de peso corpóreo de sódio e 2mmol/kg de peso
corpóreo de potássio:
– É preferível utilizar os líquidos produzidos comercialmente, quando dis-

poníveis, como glicose com um quarto de salina normal. Utilizando este
tipo de líquido, evita-se o risco de introduzir uma infecção durante a adi-
ção de eletrólitos e eliminam-se os erros de cálculos quando preparamos
a solução.

– Se estas soluções pré-misturadas não estiverem disponíveis, adicione sa-
lina normal 20mL/kg de peso corpóreo, ao volume recomendado de glicose
a 10%. Para calcular os volumes necessários de líquidos, verifique o volu-
me necessário para o dia de vida (Tabela 2.4) e adicione 20mL/kg de peso
corpóreo de salina normal, mas infunda apenas o volume necessário por
dia. Por exemplo:
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� Para um recém-nascido com quatro dias de vida, o volume de líquido neces-
sário é de 120mL/kg de peso corpóreo.

� Adicione 20mL/kg de peso corpóreo de salina normal aos 120mL/kg de peso
corpóreo de glicose a 10% e obterá um volume total de 140mL/kg de peso corpóreo.

� Infunda 120mL/kg de peso corpóreo dessa solução mista.
– A adição de potássio ao líquido EV é necessária quando o recém-nascido não

puder ser alimentado por um período prolongado. Ela deve ser feita com muita
cautela, pois uma superdosagem pode ter conseqüências graves:
� As soluções habitualmente disponíveis contêm KCl 7,5% e KCl 15%, que

contêm, respectivamente, 1 e 2mmol de potássio por mL.
� Quando suplementar potássio, adicione 2mL/kg de peso corpóreo de 7,5%

de KCl ou 1mL/kg da solução de KCL 15% ao volume total de líquido EV
infundido a cada dia.

Administração de Líquidos Endovenosos
• Utilize um equipamento de infusão com microgotas (em que 1mL = 60 microgotas).

A infusão com microgotas permite a administração lenta de líquidos e assegura
que o recém-nascido receba o volume de que necessita. A utilização de um equi-
pamento de infusão padrão (em que 1mL = 20 gotas) pode causar uma sobrecarga
de líquidos perigosa.

• Antes de infundir líquidos EV, verifique:
– A data de vencimento do líquido.
– Se o lacre do frasco de infusão ou bolsa não está rompido.
– Se o líquido está claro e não há partículas visíveis.

• Calcule a velocidade de administração e certifique-se de que o sistema de
microgotas infunda os líquidos na velocidade adequada.

• Troque o equipamento de infusão e o frasco de líquidos a cada 24h, mesmo que
o frasco ainda contenha líquido EV (eles podem ser uma importante fonte de
infecção).

Volume de Líquidos e Alimentos durante os Primeiros Dias de Vida
• Verifique o volume de líquidos necessário de acordo com a idade do recém-nasci-

do (Tabela 2.4; para recém-nascidos de baixo peso ver págs. 22 a 24). Observe
que a Tabela 2.4 combina os volumes de líquidos EV e alimentos (o 1º dia é o dia
do nascimento).

• Subtraia o volume de alimentos que o recém-nascido está recebendo do volume
total recomendado, para determinar o volume de líquido EV necessário.

• Ajuste os volumes de alimentos e/ou líquidos se for instruído a fazê-lo em outro
tópico (por exemplo, se o recém-nascido estiver sob um aquecedor radiante
ou recebendo fototerapia, aumente em 10% o volume total diário, por dia, por
causa do aumento de perda de água pela pele).

• Converta o volume total em mL/h ou microgotas por minuto.
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Tabela 2.4 – Volume total de alimentos e líquidos diários para recém-nascidos*
a partir do nascimento

Dias de vida 1 2 3 4 5 6 7+

mL/kg de peso corpóreo 60 80 100 120 140 150 160+
de alimentos e/ou líquidos

* Ver nas páginas 22 a 24 os volumes para recém-nascidos de baixo peso (menos de 2,5kg ao
nascimento ou nascidos antes da 37ª semana de gestação).

Monitoração dos Recém-nascidos que Recebem Líquidos Endovenosos
• Inspecione o local de infusão a cada hora:

– Observe edema ou eritema ao redor da inserção da cânula, que indica que
a cânula não está na veia, e o líquido está vazando para o tecido subcutâ-
neo. Se encontrar eritema ou edema em qualquer ocasião, interrompa a
infusão, remova a agulha e instale um novo acesso venoso (pág. 188) em
outra veia.

– Verifique o volume de líquido infundido e compare com o volume prescrito.
– Registre todos os achados.

As soluções contendo glicose podem causar necrose tissular e não devem vazar
para o tecido subcutâneo.

• Meça a glicemia a cada 6h:
– Se a glicemia for inferior a 45mg/dL (2,6mmol/L), trate como hipoglicemia

(pág. 68).
– Se a glicemia for superior a 105mg/dL (6mmol/l) (hiperglicemia) em duas

leituras consecutivas:
� Se possível, troque por uma solução contendo 5% de glicose.
� Meça a glicemia novamente após 3h.

• Avalie a hidratação diariamente:
– Se houver sinais de desidratação (por exemplo, olhos ou fontanela encovados,

perda da elasticidade da pele ou língua e mucosas secas), aumente o volume de
líquidos em 10% do peso corpóreo do recém-nascido no primeiro dia em que
foi percebida a desidratação.

– Se houver sinais de hiperidratação (por exemplo, ganho de peso excessivo,
edema palpebral, ou aumento de edema nas partes inferiores do corpo), reduza
o volume pela metade, por 24h após a hiperidratação ter sido notada.

• Registre nos dados clínicos do recém-nascido quanto ele urina. Se a diurese for
pouca ou nenhuma em 24h, na ausência de asfixia, aumente o volume de líqui-
dos em 10%, como para a desidratação (anteriormente).

• Pese o recém-nascido diariamente. Se a perda de peso diária for maior que
5%, aumente o volume total de líquidos em 1mL/kg de peso corpóreo, por um
dia, para compensar a administração inadequada de líquidos.
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Combinação de Líquidos Endovenosos e Alimentação
• Permita que o recém-nascido inicie a amamentação, assim que suas condições

melhorarem, a não ser que um tópico da seção Avaliação, achados e tratamento
oriente de forma diferente. Se o bebê não puder ser amamentado, administre
leite materno utilizando um método alternativo de alimentação (pág. 129).

• Se o recém-nascido tolerar a alimentação e não houver problemas, continue a
aumentar o volume de alimentos enquanto reduz o volume de líquidos EV para
manter o volume total diário de acordo com as recomendações diárias (Tabela 2.4).

• Alimente o recém-nascido a cada 3h, ou com maior freqüência se necessário,
ajustando o volume após cada alimentação, de acordo com as recomendações.

• Some o volume total de líquidos e alimentos administrados a cada dia. Compare
com o volume diário recomendado e ajuste o volume que o recém-nascido está
recebendo de acordo com as recomendações.

• Suspenda a infusão de líquidos EV quando o recém-nascido estiver recebendo
mais de dois terços do volume diário por via oral e não apresentar distensão abdo-
minal ou vômitos.

• Estimule a mãe a realizar a amamentação exclusiva assim que o recém-nascido
estiver recebendo 100% do volume de líquidos diários por via oral.
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Terapia com Oxigênio

Administração de Oxigênio
• Revise os métodos de administração de oxigênio, as instruções para sua utiliza-

ção, vantagens e desvantagens (Tabela 2.5).

Tabela 2.5 – Métodos para administração de oxigênio

Método Fluxo e concentração Vantagens Desvantagens

Tubo • Baixo = 0,5L/min • Requer baixo fluxo • Necessita de tubos
nasal • Moderado = 0,5 a 1L/min de oxigênio especiais para

• Alto = mais de 1L/min • Concentra utilização em
oxigênio se aplicado recém-nascidos
corretamente • Necessita de

sistema
controlador
de fluxo que
permita
baixo fluxo

• Direciona oxigênio
frio para os pulmões
do recém-nascido

Cateter • Baixo = 0,5L/min • Necessita de baixo • Necessita de sistema
nasal • Moderado = 0,5 a 1L/min fluxo de oxigênio controlador de

• Alto = mais de 1L/min • Concentra fluxo que permita
constantemente baixo fluxo
oxigênio se aplicado • Direciona oxigênio
corretamente frio para os

pulmões do
recém-nascido

Caixa de • Baixo = 3L/min • Aquece o oxigênio • É necessário alto
cabeça • Moderado = 3 a 5L/min • Pode fornecer uma fluxo de oxigênio

• Alto = mais de 5L/min concentração alta para atingir a
concentração
desejada

Máscara • Baixa = 1L/min • Oxigênio pode • Pode ocorrer acúmulo
facial • Moderada = 1 a 2L/min ser administrado de dióxido de carbono

• Alta = mais de 2L/min rapidamente se o fluxo for baixo
• Útil para administração ou a máscara

de oxigênio por curto pequena
período de tempo • Difícil alimentar o

recém-nascido
com a máscara
no local

• Difícil conservar a
máscara no local
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Incubadora • Se utilizar uma caixa • Aquece o oxigênio Desvantagens em
de cabeça no interior administrar o oxigênio
da incubadora, diretamente na
ver anteriormente incubadora:

• Se for conectar o • Necessidade de alto
oxigênio diretamente na  fluxo de oxigênio para
incubadora, siga as  atingir a concentração
instruções do fabricante.  desejada

• Dificuldade de manter
a concentração de
oxigênio quando as
janelas da incubadora
são abertas para
cuidados e
procedimentos

• Continue a realizar quaisquer exames, testes, procedimentos ou tratamentos en-
quanto o recém-nascido estiver recebendo oxigênio.

• Se o recém-nascido conseguir se alimentar por via oral, administre leite ma-
terno por sonda gástrica (pág. 132). Se o recém-nascido não puder ser
alimentado, instale um acesso venoso (pág. 188) e administre volume de líquido
de manutenção EV de acordo com a idade (Tabela 2.4).

• Certifique-se de que o recém-nascido não recebe oxigênio em quantidade exces-
siva ou em quantidade insuficiente:
– Administrar oxigênio em quantidade insuficiente pode causar lesões a órgãos e

até a morte.
– Administrar oxigênio em excesso pode causar lesões pulmonares e na retina.

Estas lesões, entretanto, ocorrem após dias (e não após minutos ou horas) de
tratamento com excesso de oxigênio, sendo pouco provável a ocorrência em
recém-nascidos com mais de 35 semanas de gestação.

Tubos Nasais
• Utilize tubos de 1mm para recém-nascidos de baixo peso (menos de 2,5kg ao

nascimento ou nascidos antes da 37ª semana de gestação) e tubos de 2mm para
recém-nascidos a termo.

• Posicione o tubo no interior das narinas do recém-nascido.
• Fixe o tubo no local, utilizando elástico ou fita adesiva.
• Ajuste o fluxo de oxigênio para atingir a concentração desejada.
• Troque os tubos nasais duas vezes ao dia. Administre oxigênio utilizando uma

máscara facial, se necessário (pág. 40) enquanto limpa e desinfeta o tubo (ver
Tabela 2.11).

Tabela 2.5 – Métodos para administração de oxigênio (Continuação)

Método Fluxo e concentração Vantagens Desvantagens
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140 – Seção 2: Princípios do Cuidado com Recém-nascidos

Cateter Nasal
• Utilize um cateter nasal 8Fr. Se o cateter nasal 8Fr for muito grande, use um

cateter 6Fr.
• Determine a distância que o tubo deve percorrer medindo a distância da narina até

a margem interna da sobrancelha.
• Insira gentilmente o cateter na narina. Se a sonda gástrica já estiver posicionada

em uma narina, se possível, insira o cateter na mesma narina.
• Certifique-se de que o cateter esteja posicionado corretamente:

– Olhe na boca do recém-nascido.
– O cateter não deve ser visível no fundo da boca.
– Se o cateter for visível no fundo da boca, retire-o lentamente até que não seja

mais visível.
• Ajuste o fluxo de oxigênio para atingir a concentração desejada.
• Troque o cateter nasal duas vezes ao dia. Se necessário, administre oxigênio uti-

lizando uma máscara facial (a seguir), enquanto estiver limpando e desinfetando
o cateter (Tabela 2.11).

Caixa de Cabeça
• Coloque uma caixa de cabeça (Fig. 2.8) sobre a cabeça do recém-nascido.
• Certifique-se de que a cabeça do recém-nascido fique dentro da caixa, mesmo

quando ele se movimentar.
• Ajuste o fluxo de oxigênio para obter a concentração desejada.

Máscara Facial
• Coloque a máscara sobre a boca e o nariz do recém-nascido.
• Fixe a máscara utilizando um elástico ou uma fita adesiva.
• Ajuste o fluxo de oxigênio para obter a concentração desejada.

Incubadora
• Utilize uma caixa de cabeça de acordo com as instruções, ou conecte o oxigênio

diretamente na incubadora de acordo com as instruções do fabricante.
• Ajuste o fluxo de oxigênio para atingir a concentração desejada.

Figura 2.8 – Recém-nascido recebendo oxigênio por meio de uma caixa de cabeça.
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Fontes de Oxigênio
Certifique-se de que a fonte de oxigênio (Tabela 2.6) esteja sempre disponível. O oxigê-
nio é caro, portanto deve ser utilizado apenas quando necessário, e suspenso assim que
possível. Existem três fontes principais de oxigênio que serão descritas a seguir. O oxi-
gênio é transportado da fonte até o recém-nascido por meio de tubulação plástica não
compressível. Uma máscara facial que permita alto fluxo de oxigênio deve estar sempre
disponível, em caso de deterioração rápida das condições do recém-nascido.

Tabela 2.6 – Fontes de oxigênio

Fonte Considerações Vantagens Desvantagens
especiais

Cilindro de oxigênio • Certifique-se de • Não necessita • Necessita de um
(cilindro cheio de ter um cilindro de eletricidade regulador especial
oxigênio sob reserva no caso para controlar o
alta pressão) de o primeiro fluxo de oxigênio

esvaziar

Concentrador de • Certifique-se • Pode ser mais • Necessita de
oxigênio (máquina que de que exista um barato que comprar uma fonte
extrai oxigênio do ar) cilindro de oxigênio um cilindro de confiável de

disponível no caso oxigênio eletricidade
de falha mecânica (a longo prazo)
ou elétrica • Contém um

instrumento
interno
para controle
de fluxo

Tubulação de • Caro
oxigênio de uma • Habitualmente
central de disponível em
armazenamento grandes centros
até uma saída médicos
na parede • Necessita de um

controlador de
fluxo independente
em cada saída

Monitoração da Resposta do Recém-nascido ao Oxigênio
• Utilize um oxímetro, de acordo com as instruções do fabricante, para se certificar

de que o recém-nascido esteja recebendo a quantidade adequada de oxigênio.
• Se não houver um oxímetro disponível, monitore os sinais de oxigenação do

recém-nascido, avaliando se ele apresenta dificuldade respiratória ou cianose central
(lábios e língua azulados). Observe que esses sinais não diferenciam quantidades
normais do excesso de oxigênio no sangue:
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142 – Seção 2: Princípios do Cuidado com Recém-nascidos

Cianose central é um sinal tardio de que o recém-nascido não está recebendo oxigênio
suficiente. Se apresentar sinais de cianose central, aumente imediatamente as concentra-
ções de oxigênio e continue até que o quadro tenha sido eliminado.

– Se a dificuldade respiratória for moderada a grave (Tabela 1.12), adminis-
tre oxigênio num fluxo moderado.

– Quando a respiração do recém-nascido começar a melhorar (por exemplo, a
freqüência respiratória se aproxima dos valores normais, ocorre diminuição do
ronco e da tiragem intercostal), diminua o fluxo de oxigênio.

– Quando a freqüência respiratória do recém-nascido atingir os valores normais e
não houver outros sinais de dificuldade respiratória (por exemplo, tiragem inter-
costal ou roncos na expiração), remova o oxigênio e observe-o por 15min:
� Se a língua e os lábios permanecerem rosados, não administre mais oxigê-

nio. Observe a cianose central a cada 15min na próxima hora.
� Se a cianose central reaparecer a qualquer momento, administre oxigê-

nio novamente na última velocidade de fluxo utilizada.
� Continue a observar o recém-nascido por 24h após a suspensão do oxigênio.
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Antibióticos

Escolha e Administração de Antibióticos
A escolha do antibiótico inicia-se empiricamente com a seleção da(s) droga(s) com
maior probabilidade de eficácia contra o organismo causador da infecção no recém-
nascido. Se for possível realizar a cultura e o antibiograma, os resultados destes
exames orientarão a continuação do tratamento, principalmente se o recém-nascido
não estiver respondendo bem ao(s) antibiótico(s) escolhido(s) empiricamente.

Se não for possível realizar cultura e antibiograma e o recém-nascido não
estiver respondendo ao(s) antibiótico(s) inicial(is), um antibiótico de segunda li-
nha ou uma combinação de antibióticos é administrada empiricamente. A Tabela 2.7
lista os antibióticos de primeira linha para infecções descritas neste guia e os antibió-
ticos de segunda linha, que serão utilizados se o recém-nascido não apresentar
melhora (no terceiro dia, a menos que seja outra a orientação do tópico da seção
Avaliação, achados e tratamento) e se a cultura e o antibiograma não tiverem sido
realizados. Revise na Tabela 2.8 as informações sobre diluição dos antibióticos e
ver na Tabela 2.9 as doses dos antibióticos de acordo com a idade do recém-nascido.

Observe que as informações deste tópico são aplicadas apenas aos antibióticos
administrados nos recém-nascidos. Para informações sobre doses de antibióticos para
a mãe e seu(s) parceiro(s) (por exemplo, para uma doença sexualmente transmissível),
ver no tópico adequado na seção Avaliação, achados e tratamento.

Via de Administração
• Para sépsis, meningite, tétano e sífilis congênita, administre antibióticos por via

endovenosa (EV) (pág. 186):

– Administre os antibióticos, especialmente a gentamicina e cefotaxime, lenta-
mente em um período de pelo menos 3min.

– Monitore o recém-nascido quando administrar líquidos EV (pág. 136), para
evitar a sobrecarga de líquidos.

– Se um acesso venoso não puder ser instalado imediatamente, administre an-
tibióticos por via intramuscular (IM) (pág. 184), até que o acesso venoso seja
estabelecido.

– Quando o recém-nascido estiver se recuperando e o acesso endovenoso não
for mais necessário para outras finalidades, administre antibióticos IM até
completar o curso do tratamento.

• Para a maioria das outras infecções administre antibióticos IM (pág. 184). En-
tretanto, se um acesso venoso for necessário para algum outro objetivo,
administre antibióticos EV.
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144 – Seção 2: Princípios do Cuidado com Recém-nascidos

Tabela 2.7 – Antibióticos utilizados para tratar as infecções descritas neste guia

Infecção Antibióticos de primeira linha Antibióticos de segunda linha

Sépsis ou meningite Ampicilina e gentamicina Cefotaxime e gentamicina

Sépsis com infecção Cloxacilina e gentamicina Cefotaxime e gentamicina
do umbigo ou da pele

Sífilis congênita com Benzilpenicilina
envolvimento do sistema
nervoso central (SNC)

Sífilis congênita sem Benzilpenicilina procaína ou
envolvimento do SNC benzilpenicilina benzatina

Tétano Benzilpenicilina

Infecção cutânea com Cloxacilina Cloxacilina e gentamicina
10 ou mais pústulas ou
bolhas, cobrindo mais
de metade do corpo
sem sépsis

Infecção cutânea com Cloxacilina
menos de 10 pústulas
ou bolhas, cobrindo
menos da metade do
corpo, sem sépsis

Celulite Cloxacilina Cloxacilina e gentamicina

Conjuntivite decorrente Ceftriaxone
de gonorréia

Conjuntivite decorrente Eritromicina
de clamídia

Mãe com infecção Ampicilina e gentamicina
uterina ou febre,
ou ruptura da bolsa
por mais de 18h antes
do nascimento,
recém-nascido
assintomático

Mãe não tratada para Benzilpenicilina procaína
sífilis, recém-nascido ou benzilpenicilina
assintomático benzatina

Tabela 2.8 – Diluições de antibióticos

Antibióticos Diluições

Ampicilina Adicione 5mL de água estéril em um frasco de 500mg = 100mg/mL

Benzilpenicilina benzatina Adicione 5mL de água estéril a um frasco de 1,8g
(2,4 milhões de unidades) = 360mg/mL (480.000 unidades/mL)
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Benzilpenicilina Adicione 5mL de água estéril a um frasco de 600mg
(1 milhão de unidades) = 120mg/mL (200.000 unidades/mL)

Benzilpenicilina procaína Adicione 5mL de água estéril a um frasco com 1g
(1 milhão de unidades) = 200mg/mL (200.000 unidades/mL)

Cefotaxime Adicione 5mL de água estéril a um frasco de 500mg = 100mg/mL

Ceftriaxone Adicione 2,5mL de água estéril a um frasco de 250mg = 100mg/mL

Cloxacilina para Adicione 5mL de água fervida a um frasco de 125mg = 25mg/mL
administração oral

Cloxacilina para injeção Adicione 5mL de água estéril a um frasco de 500mg = 100mg/mL

Eritromicina para Adicione 5mL de água fervida a um frasco de 125mg = 25mg/mL
administração oral

Gentamicina Utilize 10mg/mL, um frasco de 2mL = 10mg/mL

Tabela 2.9 – Doses de antibióticos*

Antibiótico Dose em mg Dose em mL

Dia 1 a 7 Dia 8 ou + Dia 1 a 7 Dia 8 ou +

Ampicilina para 100mg/kg a 100mg/kg a 1mL/kg a 1mL/kg a
meningite SOMENTE cada 12h cada 8h cada 12h cada 8h

Ampicilina para 50mg/kg a 50mg/kg a 0,5mL/kg a 0,5mL/kg a
sépsis cada 12h cada 8h cada 12h cada 8h

Benzilpenicilina 75mg/kg 75mg/kg 0,2mL/kg em 0,2mL/kg
benzatina para (100.000 (100.000 dose única em dose
recém-nascido unidades/kg) unidades/kg) única
assintomático de em dose em dose
mãe não tratada única única
para sífilis

Benzilpenicilina 75mg/kg 75mg/kg 0,2mL/kg 0,2mL/kg
benzatina para sífilis (100.000 (100.000 uma vez uma vez
congênita sem unidades/kg) unidades/kg) ao dia ao dia
envolvimento do SNC em dose única em dose única

Benzilpenicilina 30mg/kg 30mg/kg 0,25mL/kg 0,25mL/kg
para sífilis congênita (50.000 (50.000 a cada 12h a cada 12h
com envolvimento unidades/kg) unidades/kg)
do SNC a cada 12h a cada 12h

Benzilpenicilina 30mg/kg 30mg/kg 0,25mL/kg 0,25mL/kg
para sífilis congênita (50.000 (50.000 uma vez uma vez
sem envolvimento unidades/kg) unidades/kg) ao dia ao dia
do SNC uma vez ao dia uma vez ao dia

Tabela 2.8 – Diluições de antibióticos (Continuação)

Antibióticos Diluições

(Continua)
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Tabela 2.9 – Doses de antibióticos* (Continuação)

Antibiótico Dose em mg Dose em mL

Dia 1 a 7 Dia 8 ou + Dia 1 a 7 Dia 8 ou +

Benzilpenicilina 60mg/kg 60mg/kg 0,5mL/kg 0,5mL/kg
para tétano (100.000 (100.000 a cada 12h a cada 12h

unidades/kg) unidades/kg)
a cada 12h a cada 12h

Benzilpenicilina 100mg/kg 100mg/kg 0,5mL/kg 0,5mL/kg
procaína para recém- (100.000 (100.000 em dose em dose
nascido assintomático unidades/kg) unidades/kg) única única
de mãe não tratada em dose única em dose única
de sífilis

Benzilpenicilina 100mg/kg 100mg/kg 0,5mL/kg 0,5mL/kg
procaína para sífilis (100.000 (100.000 uma vez uma vez
congênita sem unidades/kg) unidades/kg) ao dia ao dia
envolvimento do SNC uma vez ao dia uma vez ao dia

Cefotaxime para 50mg/kg 50mg/kg a 0,5mL/kg a 0,5mL/kg
meningite SOMENTE a cada 8h cada 6h cada 8h a cada 6h

Cefotaxime 50mg/kg 50mg/kg 0,5mL/kg 0,5mL/kg
para sépsis a cada 12h a cada 8h a cada 12h a cada 8h

Ceftriaxone 50mg/kg em 50mg/kg em 0,5mL/kg em 0,5mL/kg em
dose única dose única dose única dose única

Cloxacilina

(administração oral) 50mg/kg 50mg/kg 2mL/kg 2mL/kg a
a cada 8h a cada 8h a cada 8h cada 8h

2kg ou mais: 2kg ou mais:

50mg/kg 50mg/kg 2mL/kg 2mL/kg
a cada 8h a cada 8h a cada 8h a cada 8h

Cloxacilina

(injeção) 50mg/kg 50mg/kg 0,5mL/kg 0,5mL/kg
a cada 8h a cada 8h a cada 8h  a cada 8h

2kg ou mais: 2kg ou mais:

50mg/kg 50mg/kg 0,5mL/kg 0,5mL/kg
a cada 8h a cada 8h a cada 8h a cada 8h

Eritromicina 12,5mg/kg 12,5mg/kg 0,5mL/kg 0,5mL/kg
a cada 6h a cada 6h a cada 6h a cada 6h

Gentamicina Menos de 2kg: Menos de 2kg:

4mg/kg 7,5mg/kg uma 0,4mL/kg 0,75mL/kg
uma vez vez ao dia uma vez uma vez ao dia
ao dia OU 3,5mg/kg ao dia OU 0,35mL/kg

a cada 12h a cada 12h

2kg ou mais: 2kg ou mais:

5mg/kg uma 7,5mg/kg 0,5mL/kg 0,75mL/kg
vez ao dia uma vez ao dia uma vez uma vez ao dia

OU 3,5mg/kg ao dia OU 0,35mL/kg
a cada 12h a cada 12h

* Ver página 143 para informações sobre as vias de administração e diretrizes sobre a diluição dos
antibióticos.

 Menos de 2kg: Menos de 2kg:

 Menos de 2kg: Menos de 2kg:
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Prevenção de Infecções
A prevenção de infecções é um componente importante de qualquer parte do cuidado ao
recém-nascido. Os recém-nascidos são mais suscetíveis a infecções por causa da imatu-
ridade de seu sistema imunológico; assim, as conseqüências de falhar em seguir os
princípios de prevenção de infecção podem ser devastadoras. As principais práticas de
prevenção de infecções estão resumidas a seguir.

Princípios Gerais de Prevenção de Infecções
O recém-nascido, a mãe e o agente de saúde estarão protegidos contra infecções quando
observarem as práticas de prevenção de infecções descritas a seguir. Também auxiliarão
a evitar a disseminação de infecções.

• Forneça os cuidados de rotina ao recém-nascido.
• Considere todas as pessoas (incluindo o bebê e a equipe médica) como potencial-

mente infecciosas.
• Lave as mãos ou utilize loção de base alcoólica para limpá-las.
• Utilize roupas e luvas protetoras
• Utilize técnicas assépticas.
• Manipule instrumentos cortantes com cuidado, limpe-os e, se necessário, esterilize

e desinfete os instrumentos e equipamentos.
• Limpe rotineiramente a unidade de cuidados especiais de recém-nascidos e des-

carte o lixo.
• Isole os recém-nascidos com infecções, para evitar infecções hospitalares.

Práticas para Prevenção de Infecções

Forneça os Cuidados de Rotina aos Recém-nascidos
• Após as primeiras 6h de vida ou após a temperatura do recém-nascido estar

estável, utilize toalhas de algodão umedecidas em água morna para remover o
sangue e outros líquidos (por exemplo, do parto) da pele do recém-nascido e,
depois, seque-o. Retarde o banho do recém-nascido de baixo peso (menos de
2,5kg ao nascimento ou nascido antes da 37ª semana de gestação) até pelo me-
nos o segundo dia de vida.

• Limpe as nádegas e o períneo do recém-nascido sempre que trocar a fralda, utili-
zando algodão molhado em água morna e sabão, e depois seque a área
cuidadosamente.

• Certifique-se de que a mãe conhece a posição e interação corretas para
amamentação (pág. 128) para evitar mastites e lesões dos mamilos.

Pessoas como Fontes de Infecção
• Localize a unidade especial de recém-nascidos em uma área de baixo tráfego e

acesso restrito.
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• Se possível tenha um ambiente privado para recém-nascidos.
• Certifique-se de que a equipe que tem contato direto com os recém-nascidos receba

o maior número possível das seguintes imunizações:
– Rubéola.
– Sarampo.
– Hepatite B.
– Caxumba.
– Influenza (anualmente).

• Não permita que pessoas com infecção ou lesões de pele entrem em contato direto
com os bebês.

• Não permita que membros da equipe ou visitantes entrem na unidade de cuidados
especiais de recém-nascidos se apresentarem infecção aguda (por exemplo, vírus
respiratório).

• Limite o número de pessoas que manipulam o bebê.

Lavagem das Mãos
• Lave as mãos com água e sabão (se as mãos estiverem visivelmente limpas,

desinfete utilizando uma loção à base de álcool):
– Antes e depois de cuidar de um recém-nascido e antes de qualquer procedimento.
– Após remover as luvas.
– Após manipular instrumentos ou outros itens sujos.

• Ensine à mãe e aos membros da família a lavar as mãos antes e depois de manipu-
lar o recém-nascido.

• Para lavar as mãos:
– Molhe-as completamente.
– Lave-as por 10 a 15s com sabão e água corrente.
– Permita que as mãos sequem ao ar ou seque-as com papel ou toalha pessoal.

• Uma solução à base de álcool, produzida pela adição de 2mL de glicerina (ou
outro emoliente) a 100mL de álcool isopropílico ou álcool etílico 60 a 90%, é
mais eficaz em limpar as mãos do que lavá-las, a menos que estejam visivelmente
sujas. Para limpar as mãos com esta loção:
– Aplique loção suficiente para recobrir a superfície inteira das mãos e dos

dedos.
– Esfregue a solução nas mãos até que elas sequem.

Roupas e Luvas Protetoras

• Não é necessária a utilização de uniformes e máscaras ao executar os cuidados de
rotina com recém-nascidos.

• Utilize roupas protetoras (por exemplo, aventais ou uniformes) quando espera
contato com sangue ou fluidos corpóreos.

85
-7

24
1-

61
8-

8

OMS-02.p65 23.05.06, 17:02148



• Se possível, utilize sapatos fechados. Não ande descalço.
• Quando forem necessárias luvas para procedimentos, utilize um par de luvas se-

parado para cada recém-nascido, para evitar contaminação cruzada, e descarte as
luvas após o contato. Utilize luvas diferentes para situações distintas:
– Utilize luvas estéreis ou bem desinfetadas para contato com lesões de pele ou

procedimentos invasivos (por exemplo, punção lombar, cateterização da veia
umbilical).

– Utilize luvas limpas de exame para o contato com membranas mucosas ou
fluidos corpóreos (por exemplo, colher uma amostra de sangue, cuidar do
umbigo).

– Utilize luvas grossas ou luvas utilitárias de látex para manipular itens contami-
nados, limpar instrumentos e equipamentos, e descartar o lixo.

• É preferível utilizar luvas descartáveis, porém, se os recursos forem limitados, as
luvas poderão ser reutilizadas se:
– Descontaminadas após imersão em solução clorada 0,5% por 10min.
– Lavadas e enxaguadas.
– Esterilizadas em autoclave (elimina todos os microorganismos) ou alto nível

de desinfecção por vaporização ou fervura (elimina todos os microorganismos
exceto alguns endosporos bacterianos).

• Se luvas cirúrgicas de uso único forem reutilizadas, não o faça por mais de três
vezes, pois podem ocorrer lacerações invisíveis.

Não utilize luvas rachadas, descamadas ou que apresentem furos ou rachaduras
visíveis.

Técnica Asséptica
Ao se utilizar técnicas assépticas é possível eliminar ou reduzir a um nível seguro o
número de microorganismos na pele, tecidos e objetos inanimados.

• Esfregue as mãos por 3 a 5min utilizando sabão anti-séptico e enxágüe com água
corrente.

• Deixe as mãos secarem no ar, ou seque-as com um papel limpo ou uma toalha
pessoal.

• Coloque luvas de exame limpas.
• Prepare a pele para procedimentos lavando com um cotonete ou bola de algo-

dão embebido em solução anti-séptica (por exemplo, Tabela 2.10) em movimento
espiral em direção externa. Repita mais duas vezes, utilizando um cotonete ou
bola de algodão nova a cada vez, e deixe secar. Se for utilizado povidona-iodo,
deixe secar após a aplicação e espere 2 minutos antes de prosseguir com o
procedimento.

• Remova as luvas de exame e coloque luvas estéreis ou com alto nível de
desinfecção.
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• Utilize instrumentos e equipamentos estéreis ou com alto nível de desinfecção.
• Se houver dúvidas sobre a esterilização de um item, considere-o contaminado.

FRASCOS MULTIUSO

• Utilize uma agulha e seringa estéril nova a cada vez que retirar a medicação de
um frasco ou recipiente multiuso.

• Armazene os frascos multiuso de acordo com as suas instruções (por exemplo,
armazene em uma área escura, fresca ou refrigerada).

• Registre no frasco a data e o horário em que foi aberto, e utilize-o por até um mês
ou de acordo com a data de validade.

• Não conserve ampolas de vidro abertas de forma que a droga possa ser utilizada
para vários recém-nascidos. A droga pode não ser estável, e o simples fechamento
das ampolas não evitará a contaminação.

• Descarte soluções diluentes (por exemplo, água estéril ou salina normal) após 24h.
• Troque o equipo de infusão EV e o frasco de líquidos a cada 24h, mesmo que o

frasco ainda contenha líquidos EV (eles podem ser uma fonte importante de
infecção).

SOLUÇÕES ANTI-SÉPTICAS E DESINFETANTES

Apesar de algumas vezes os termos serem utilizados da mesma forma, as soluções anti-
sépticas e desinfetantes têm finalidades distintas (Tabela 2.10). As soluções anti-sépticas
são utilizadas na pele e geralmente não são tão fortes como as desinfetantes. As soluções
desinfetantes são utilizadas para descontaminar ou desinfetar com alto nível de
abrangência os instrumentos ou equipamentos.

Tabela 2.10 – Soluções anti-sépticas e desinfetantes aceitáveis

Soluções anti-sépticas aceitáveis Soluções desinfetantes aceitáveis*

• Povidona-iodo 2,5% • Solução clorada 0,5% (para descontaminar
(para preparo da pele ou lavagem) superfícies e desinfetar em alto nível os

• Gluconato de clorexidina 4% instrumentos)
(para preparo da pele ou lavagem) • Glutaraldeído a 2%

• Álcool etílico ou isopropílico 60 a 90%
(para preparo da pele para colher
sangue ou estabelecer acesso venoso)

* Não utilize desinfetantes com componentes fenólicos, pois podem causar lesões.

• Para evitar a contaminação das soluções anti-sépticas e desinfetantes:
– Utilize apenas água fervida para diluição, se a diluição for necessária (ferva a

água por 20min para fazer uma desinfecção de alto nível).
– Tome cuidado para não contaminar a boca do recipiente quando colocar a solu-

ção em frascos menores.
– Esvazie e lave os recipientes com água e sabão e permita que eles sequem ao ar

livre pelo menos uma vez por semana.
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– Coloque a solução anti-séptica em bolas de algodão ou gaze. Não as mergulhe
na solução.

– Armazene as soluções em local escuro e fresco.

Instrumentos e Equipamentos

MANIPULAÇÃO SEGURA DE INSTRUMENTOS CORTANTES

• Após a utilização, descontamine as seringas e agulhas lavando com jato de solu-
ção desinfetante (Tabela 2.10) três vezes.

• Imediatamente descarte os cortantes colocando-os em um recipiente à prova de
furos. Não recubra, entorte ou quebre as agulhas ou remova-as da seringa. Se a
agulha precisar ser recoberta, utilize o método de recobrir com uma mão:
– Coloque a tampa em uma superfície dura e plana.
– Segure a seringa com uma mão e utilize a agulha para “pescar” a tampa.
– Quando a tampa recobrir a agulha completamente, segure a base da agulha e

utilize a outra mão para fixar a tampa.
• Descarte o recipiente de acordo com as diretrizes na página 152.

PROCESSAMENTO DE INSTRUMENTOS

• Ver na Tabela 2.11 as diretrizes específicas para o processamento de instrumen-
tos para certificar-se de que estão limpos e com alto grau de desinfecção ou
esterilizados.

• Certifique-se de que os instrumentos que penetram na pele (por exemplo, agu-
lhas, cateteres) estão adequadamente esterilizados ou com desinfecção de alto
nível antes de utilizá-los e processe adequadamente após a utilização.

• Utilize uma solução desinfetante para limpar os equipamentos que não entram em
contato com a corrente sangüínea (por exemplo, estetoscópio, incubadora), após
cada utilização, e particularmente entre a utilização em recém-nascidos distintos.

Tabela 2.11 – Diretrizes para o processamento de instrumentos e equipamentos

Instrumento Diretrizes de processamento (após cada utilização)

Termômetros e estetoscópios • Limpe com solução desinfetante

Ambu e máscara • Limpe as superfícies expostas com uma
compressa embebida em solução desinfetante

• Lave com água e sabão

Incubadora ou aquecedor radiante • Limpe diariamente com solução desinfetante
• Lave o aquecedor radiante com água e sabão

antes de ser utilizado por um novo recém-nascido
• Lave a incubadora semanalmente, se o mesmo

recém-nascido permanecer nela e antes de
utilizá-la para um novo recém-nascido

(Continua)
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Aparelho de sucção e cateter, • Mergulhe em solução desinfetante por 10min
sonda gástrica, tubos nasais, • Lave com água e sabão
cateter nasal, seringas • Esterilize ou faça desinfecção de alto nível

Caixa de cabeça de oxigênio • Lave com água e sabão

Limpeza e Descarte de Lixo
A limpeza regular e completa reduz o número de microorganismos nas superfícies e auxi-
lia na prevenção de infecções. Lembre o seguinte a respeito da limpeza e descarte de lixo:

• Toda unidade de cuidados especiais de recém-nascido deve ter uma escala de
limpeza:
– Coloque a escala de limpeza em um local visível (Tabela 2.12).
– Detalhe exatamente o que precisa ser feito e com que freqüência.
– Eduque a equipe quanto à limpeza e delegue as responsabilidades.

• Siga as diretrizes gerais para limpeza:
– Limpe de cima para baixo (por exemplo, paredes e coberturas de janelas), de

forma que a sujeira que cair durante a limpeza seja removida.
– Sempre utilize luvas grossas ou luvas utilitárias de látex.
– Certifique-se de que um balde contendo solução desinfetante fresca esteja sempre

disponível.
– Limpe imediatamente as gotas derramadas de sangue ou fluidos corpóreos uti-

lizando solução desinfetante.
– Dobre e cubra lençóis limpos e armazene-os em um armário ou carrinho fecha-

do para evitar a contaminação com pó.
– Após cada utilização limpe as camas, mesas e carrinhos de procedimentos uti-

lizando solução desinfetante.
• Separe o lixo contaminado (por exemplo, itens sujos com sangue, pus e outros

fluidos corpóreos) do lixo não contaminado.
• Utilize um recipiente a prova de furos para cortantes contaminados e destrua este

recipiente quando estiver dois terços cheio:
– Adicione uma pequena quantidade de querosene ao recipiente, e queime o lixo

em local aberto longe do local de serviço e afastado do vento.
– Se não for possível queimar o recipiente de descarte, enterre-o a no mínimo

50m de distância de qualquer fonte de água.

Tabela 2.12 – Amostra de escala de limpeza para a unidade especial de recém-nascidos

Freqüência Diretrizes de limpeza

Diária • Passe pano úmido no chão com solução desinfetante e detergente. Não
varra o chão ou utilize métodos de limpeza que aumentem a poeira

• Limpe incubadoras e aquecedores radiantes com solução desinfetante

Tabela 2.11 – Diretrizes para o processamento de instrumentos e equipamentos (Continuação)

Instrumento Diretrizes de processamento (após cada utilização)
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Entre o • Limpe equipamentos, berços, mesas de exame etc. com um
atendimento de pano mergulhado em solução desinfetante
recém-nascidos • Limpe as incubadoras e os aquecedores radiantes entre cada uso,

incluindo o colchão, com uma solução desinfetante. Permita que a incubadora
seque totalmente antes de colocar o recém-nascido no seu interior

Quando • Limpe janelas, lâmpadas, cadeiras e persianas para evitar
necessário o acúmulo de poeira

• Remova, destrua ou limpe as lixeiras
• Remova e destrua os recipientes de objetos cortantes e os substitua

por outros recipientes adequados
• Limpe respingos de sangue ou fluidos corpóreos com solução desinfetante

Métodos Adicionais de Prevenção de Infecções
• Se possível tenha um local separado para recém-nascidos.
• Evite superlotar ou ter pouco pessoal trabalhando.
• Não coloque dois ou mais recém-nascidos na mesma incubadora, no mesmo aque-

cedor radiante ou sob a mesma unidade de fototerapia.

Infecções Hospitalares
As infecções hospitalares são aquelas adquiridas dentro de um serviço de saúde. É con-
siderada uma epidemia em uma unidade especial de cuidados com recém-nascidos quando
encontramos ao mesmo tempo dois ou mais recém-nascidos com a mesma condição
(por exemplo, infecção cutânea ou ocular, diarréia infecciosa). Se ocorrer uma infec-
ção hospitalar, medidas rigorosas de controle devem ser implementadas e monitoradas
para resolver o problema. Faça o seguinte para infecções cutâneas, oculares e diarréia
(as infecções hospitalares mais comuns em unidades de cuidados especiais de recém-
nascidos):

• Isole o recém-nascido colocando-o com sua mãe em um quarto privado:
– Se necessário, deixe a porta aberta, para certificar-se de que o recém-nascido e

a mãe não sejam negligenciados.
– Se não houver um quarto privado disponível, coloque todos os recém-nasci-

dos com a mesma infecção, mas sem outras infecções, no mesmo quarto.
• Quando entrar no quarto do recém-nascido:

– Utilize luvas limpas de exame, e troque de luvas após contato com material
infectado (por exemplo, fezes, gazes utilizadas para limpar pústulas ou bolhas).

– Utilize um avental limpo se previr o contato com o recém-nascido ou com o
material infectado.

• Antes de sair do quarto:
– Remova o avental.
– Remova as luvas.

Tabela 2.12 – Amostra de escala de limpeza para a unidade especial de recém-nascidos
(Continuação)

Freqüência Diretrizes de limpeza
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154 – Seção 2: Princípios do Cuidado com Recém-nascidos

– Lave as mãos com sabão antibacteriano ou uma loção com base alcoólica.
– Evite tocar superfícies ou objetos potencialmente contaminados e certifique-se

de que as roupas não tenham contato com superfícies ou objetos potencialmente
contaminados.

• Restrinja a transferência do recém-nascido para outras áreas do serviço de saúde,
a menos que absolutamente necessária.

• Se possível, reserve equipamentos de cuidados não críticos (por exemplo,
estetoscópio, termômetro) para utilização apenas no recém-nascido infectado e
limpe e desinfete cuidadosamente o equipamento compartilhado entre os recém-
nascidos infectados e não infectados.
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Uso Clínico do Sangue
O sangue é transfundido apenas em condições que não podem ser tratadas de outra maneira.
Os serviços de saúde distritais devem estar preparados para a necessidade urgente de trans-
fusão de sangue. Os serviços de saúde com unidades especiais para os cuidados de
recém-nascidos devem ter armazenado sangue, especialmente do tipo O, Rh negativo. O
fracionamento de bolsas de sangue em unidades menores (por exemplo, 50mL) adequadas
para recém-nascidos pode evitar o desperdício do sangue e reduz o risco de transfundir
sangue em excesso. Para o procedimento de transfusão de sangue, ver página 196.

Princípios da Transfusão de Sangue
Os princípios da transfusão de sangue que devem ser lembrados incluem os seguintes:

• A transfusão é um dos elementos no tratamento do problema do recém-nascido.
• A concentração de hemoglobina do recém-nascido (ou hematócrito), apesar de

importante, não deve ser o único fator considerado ao se administrar uma transfu-
são. A decisão de transfundir deve ser baseada na necessidade de aliviar sinais
clínicos (por exemplo, sangramento ativo ou contínuo) e evitar morbidade e mor-
talidade significativas. Observe que a hemoglobina medida não refletirá a condição
clínica atual do recém-nascido com sangramento contínuo.

• Em recém-nascidos de baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou nascidos
antes da 37ª semana de gestação), a hemoglobina pode cair gradualmente (ane-
mia da prematuridade), mas a transfusão é recomendada apenas quando a
hemoglobina é inferior a 8g/dL (hematócrito inferior a 24%), se o recém-nascido
estiver bem nos demais aspectos.

• O volume de sangue retirado para exames de laboratório deve ser minimizado
para evitar desperdício do sangue do recém-nascido e reduzir a necessidade de
transfusão. Se possível, utilize tubos coletores de pequenos volumes.

• Se não houver sangue imediatamente disponível para transfusão, administre
cristalóides (por exemplo, salina normal ou Ringer lactato) até que o sangue seja
obtido.

Reduzindo os Riscos da Transfusão de Sangue
• As transfusões de sangue apresentam risco de:

– Infecções virais como HIV e hepatite.
– Infecções bacterianas (qualquer derivado de sangue pode ser contaminado por

bactérias se preparado ou armazenado de forma incorreta).
– Reações hemolíticas transfusionais graves.
– Doença do enxerto versus hospedeiro.

• Os riscos associados às transfusões podem ser reduzidos por:
– Triagem, seleção e exclusão de doadores de sangue.
– Pesquisa de infecções transmissíveis por transfusão na população doadora de

sangue (por exemplo, HIV e hepatite, ver a seguir).
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– Garantindo alta qualidade nos exames para determinação dos grupos sangüíneos,
teste de compatibilidade, armazenagem e transporte.

– Garantindo que o banco de sangue siga as recomendações para segurança do
sangue.

– Utilizando o sangue adequadamente.
– Estabelecendo e mantendo programas de controle de qualidade.

• O sangue transfundido ao bebê deve ser submetido a prova cruzada com o sangue
da mãe e do próprio bebê. Ao enviar uma amostra do sangue do bebê para tipagem
sangüínea e prova cruzada, sempre que possível enviar também uma amostra do
sangue da mãe.

• Em áreas com alta prevalência de malária, administrar drogas antimaláricas
profiláticas para o bebê que receber transfusão sangüínea.

Pesquisando Agentes Infecciosos no Sangue
• Pesquise em toda unidade de sangue doado as infecções transmissíveis por trans-

fusão, utilizando os testes mais adequados e eficazes, de acordo tanto com as
políticas nacionais como com a prevalência de agentes infecciosos na população
doadora potencial.

• Todo sangue doado deve ser analisado para:
– HIV-1 e HIV-2.
– Antígeno de superfície da hepatite B (HbsAg).
– Anticorpo para Treponema pallidum (sífilis).

• Quando possível, todos os doadores devem ser analisados para:
– Hepatite C.
– Doença de Chagas (em países onde a soroprevalência é alta).
– Citomegalovírus.
– Malária (em países de baixa prevalência quando o doador tiver viajado para

áreas de malária).
• Não deve ser liberado sangue para transfusão enquanto os resultados de todos os

testes obrigatórios nacionalmente não forem comprovadamente negativos.
• Realize testes de compatibilidade em todo sangue transfundido, mesmo que em

emergências com risco de vida os testes sejam realizados depois que o sangue foi
transfundido.
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Imunização

Diretrizes Gerais
As seguintes diretrizes são gerais e devem ser incluídas nas políticas nacionais vigentes.

• Vacine o recém-nascido ao nascimento contra a tuberculose (onde a prevalência
for alta), poliomielite e hepatite B, a menos que seja orientado a não fazê-lo.

• Imunize os recém-nascidos de acordo com as seguintes diretrizes, independente-
mente de o recém-nascido:
– Ser de baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento ou nascido antes da 37ª

semana de gestação). Imunize na idade habitual (idade cronológica e não idade
corrigida) e não reduza a dose da vacina.

– Estar hospitalizado por um período prolongado de tempo. Se o recém-nascido
ainda estiver no hospital com 60 dias de idade, complete a primeira etapa de
imunização (descrita a seguir) e administre também a vacina contra difteria,
coqueluche e tétano (DPT), 0,5mL IM na coxa superior antes de dar alta ao
recém-nascido.

– Apresentar um problema neurológico clinicamente estável (por exemplo, lesão
cerebral).

– Ser filho de mãe portadora de HIV.
– Estar recebendo tratamento com antibióticos.
– Apresentar icterícia.

• Certifique-se de utilizar seringa e agulha estéreis ou com alto grau de desinfecção
em cada imunização, para cada recém-nascido.

Vacina contra Tuberculose
• Administre uma única dose de vacina contra a tuberculose (BCG) de 0,05mL por

via intradérmica (pág. 186), na porção superior do braço esquerdo, utilizando
uma seringa especial para BCG.

• Em países onde a prevalência de tuberculose é alta, administre a BCG logo após
o parto, exceto nas seguintes condições:
– Se o recém-nascido estiver doente, administre a imunização após a recupera-

ção e antes da alta hospitalar.
– Se a mãe apresentar tuberculose pulmonar ativa e foi tratada por menos

de dois meses antes do nascimento ou teve o diagnóstico de tuberculose
após o parto, ver página 144.

Vacina contra Poliomielite
Não há risco de disseminação hospitalar de pólio como resultado da imunização de
recém-nascidos com vacina oral contra a poliomielite (OPV).

• Coloque duas gotas da vacina na língua do recém-nascido.
• Administre quatro doses da vacina para obter uma proteção efetiva:
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– Em áreas de pólio endêmica, administre uma dose única ao nascimento ou até
duas semanas após o nascimento.

– Independentemente de a primeira dose ter sido administrada ao nascimento,
administre outras três doses com 6, 10 e 14 semanas, respectivamente.

Vacina contra o Vírus da Hepatite B
• Administre a vacina contra o vírus da hepatite B (HBV) (formulação pediátrica)

0,5mL IM na coxa superior (pág. 184). Observe que a eficácia poderá ser menor
se a vacina for injetada nas nádegas.

• Administre três doses vacina contra o HBV:
– Se o recém-nascido estiver doente, administre a primeira dose assim que ele

se recuperar.
– Se a mãe for HbsAg positiva ou se a transmissão perinatal for comum:

� Administre a primeira dose logo após o nascimento (preferencialmente nas
primeiras 12h após o nascimento).

� Administre a segunda e terceira doses nas semanas 6 e 14, respectivamente.
– Se a mãe for HbsAg negativa e o recém-nascido ainda estiver hospitaliza-

do com 60 dias de vida, administre a vacina contra o HBV antes da alta.
– Em todos os outros casos, administre a primeira dose com 6 semanas e a segun-

da e terceira com intervalos de pelo menos 4 semanas.
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Avaliação do Crescimento

Princípios Gerais
O método mais comum de monitorar e avaliar o crescimento é o ganho de peso. Até que
a amamentação esteja estabelecida, ou se o recém-nascido for doente ou de baixo peso
(menos de 2,5kg ao nascimento ou nascido antes da 37ª semana de gestação), ele pode
não ganhar ou até perder peso. Recém-nascidos pesando entre 1,5 a 2,5kg podem perder
até 10% do peso corpóreo nos primeiros quatro a cinco dias após o nascimento, e os
recém-nascidos pesando menos de 1,5kg podem perder até 15% de seu peso corpóreo
durante os primeiros 7 a 10 dias após o nascimento.

• A menos que o recém-nascido necessite do uso imediato de drogas ou líquidos,
pese-o ao nascer e após a estabilização da temperatura ou na admissão para:
– Identificar o baixo peso ao nascimento e antecipar os problemas relacionados a ele.
– Ter um valor de referência para monitorar o crescimento.
– Se necessário, calcular as doses das drogas e o volume de líquidos administrados.
– Verificar a adequação da administração de alimentos e líquidos.

• Pese e avalie o ganho de peso pelo menos duas vezes por semana (observe que a
pesagem nos mesmos dois dias a cada semana estabelece uma rotina fácil de
seguir) até que o recém-nascido esteja ganhando peso em três medidas consecuti-
vas, e então pese semanalmente enquanto o recém-nascido permanecer no hospital
(a menos que instruído a fazer isso com maior freqüência em outro tópico):
– É desejável um ganho de peso mínimo de 15g/kg de peso corpóreo por dia em

três dias após o período inicial de perda de peso.
– Após haver recuperado o peso do nascimento, o ganho de peso durante os três

primeiros meses de alimentação deverá ser:
� 150 a 200g por semana para recém-nascidos que pesem menos de 1,5kg (por

exemplo, 20 a 30g/dia).
� 200 a 250g por semana para recém-nascidos pesando entre 1,5 a 2,5kg (30 a

35g/dia).

Técnica de Pesagem
• Utilize uma balança precisa, com acréscimos de 5 ou 10g, feita especialmente

para pesagem de recém-nascidos.
• Ajuste/padronize a escala de acordo com as instruções do fabricante. Se não hou-

ver informações do fabricante disponíveis, ajuste a escala semanalmente ou
sempre que a balança for movida.

• Coloque um pano/papel no prato de pesagem.
• Ajuste a escala a zero com o pano/papel.
• Coloque o recém-nascido nu gentilmente sobre o pano/papel.
• Espere o recém-nascido se acomodar e o peso se estabilizar.
• Leia o peso com a precisão de 5 a 10g.
• Registre o peso na ficha do recém-nascido e coloque no gráfico de peso.
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Registro do Peso
A Figura 2.9 é um gráfico em branco que pode ser utilizado para monitorar o peso de
um recém-nascido doente ou com baixo peso. No eixo horizontal há espaços para regis-
trar o número de dias após a admissão. O eixo vertical é para o peso em kg, dividido a
cada 100g e marcado a cada 500g, mas o peso exato é deixado em branco de forma que
o gráfico possa ser utilizado para qualquer recém-nascido independentemente do peso
inicial.

Se o peso de nascimento do recém-nascido for conhecido, registre-o no dia 0. Assina-
le o dia da admissão e preencha o peso inicial no nível adequado (por exemplo, 1,5, 2,0;
2,2kg). Certifique-se de que haja espaço suficiente no eixo vertical para colocar a perda de
peso inicial. Tabule o peso do recém-nascido enquanto estiver hospitalizado e calcule a per-
da/ganho de peso. Ver na Figura 2.10 um exemplo de um gráfico preenchido.

Nome Peso na admissão

Idade na admissão Peso na alta

Peso
corpóreo

(kg)

,5

,0

,5

,0

,5

Dias após a admissão

,0
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Nome: Bebê M Peso na admissão: 2,74kg

Idade de admissão: nascimento Peso na alta: 3,54kg

Peso
corpóreo

(kg)

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0
0 3 7 10 14 17 24 31

Dias após a admissão

X X
X

X

X

X

X
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Comunicação e Apoio Emocional
As situações de emergência são sempre perturbadoras para todos os envolvidos, desper-
tando uma gama de emoções que podem ter conseqüências significativas. A necessidade
de o recém-nascido, doente ou de baixo peso, permanecer no ambiente não familiar de
um serviço de saúde é uma experiência estressante e emocionalmente difícil para a fa-
mília, especialmente para a mãe. Além disso, o medo da família de que o recém-nascido
morra pode despertar sentimentos de culpa, raiva e negação.

Princípios Gerais de Comunicação
Quando for se comunicar com a mãe ou um membro da família, lembre-se do seguinte:

• Seja respeitoso e compreensivo.
• Ouça as preocupações da família e estimule-os a fazer perguntas e expressar suas

emoções.
• Utilize linguagem simples e clara quando fornecer informações à família sobre as

condições, progressos e tratamento do recém-nascido, para ter certeza de que a
família entendeu o que foi dito. Se você não falar a mesma língua que a família,
utilize um tradutor sensível.

• Respeite os direitos da família à privacidade e confidencialidade.
• Respeite as crenças culturais e os costumes da família e atenda às necessidades

familiares na medida do possível.
• Certifique-se de que a família compreendeu as instruções, e se possível dê infor-

mações por escrito aos membros que souberem ler.
• Se possível, obtenha consentimento informado antes de realizar procedimentos.
• Lembre-se, os profissionais de saúde podem sentir raiva, culpa, pena, dor e frus-

tração. Mostrar emoções não é uma fraqueza.

Princípios Gerais do Apoio Emocional

Reações Emocionais e Psicológicas
• A reação de cada membro da família a uma situação de emergência pode depen-

der de:
– Estado matrimonial da mãe e sua relação com o parceiro.
– Situação social da mãe/casal e suas práticas, crenças e expectativas culturais e

religiosas.
– Personalidade das pessoas envolvidas e qualidade e natureza do apoio social e

emocional.
– Natureza, prognóstico e gravidade do problema, disponibilidade e qualidade

do serviço de saúde.
– Custo previsto do tratamento.

• Estão incluídas entre as reações comuns a problemas do recém-nascido ou morte:
– Negação (sensação de que “não pode ser verdade”).
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– Culpa relacionada a possível responsabilidade.
– Raiva, que freqüentemente é dirigida aos profissionais de saúde e à equipe,

mas que geralmente mascara a raiva de si por causa do próprio “fracasso”.
– Negociação, particularmente se o recém-nascido apresenta uma condição com

risco de vida.
– Depressão e perda da auto-estima, que pode ser prolongada.
– Isolamento (sensação de ser diferente e separado dos demais), que pode ser re-

forçado pelos agentes de saúde que evitam pessoas que experimentam perdas.
– Desorientação.

Apoio Emocional para a Família
• Não coloque a culpa na família se houver uma questão de negligência ou inter-

venção tardia.
• Permita que os pais tirem fotos do recém-nascido, se assim o desejarem. Isso

pode trazer muito conforto aos pais, especialmente se eles não puderem visitar o
bebê freqüentemente.

• Mostre que você se importa com o bebê e a família e que você os respeita:
– Expresse suas preocupações para família e estimule-os a expressar suas emo-

ções, se for apropriado culturalmente.
– Estimule a mãe a ficar com o bebê e interne-a se necessário. Se a mãe não

puder ficar com o recém-nascido, estimule-a a visitá-lo sempre que desejar.
Certifique-se de que existam quartos próximos para que ela possa iniciar e
manter a amamentação e ficar com o recém-nascido.

– Estimule a mãe a ter um papel ativo no cuidado com o recém-nascido e se
possível em procedimentos simples.

– Estimule a mãe a tocar e carregar o bebê sempre e com a freqüência que desejar.
– Se a mãe estiver sozinha, identifique um amigo ou um membro da equipe para

apoiá-la.
– Dê apoio extra e estímulo à mãe que está retirando leite para um recém-nascido

doente ou de baixo peso.

Visitas
• Sempre que possível permita e estimule visitas de membros íntimos da família e

amigos:
– Se o número de visitantes tiver que ser limitado, escolha uma pessoa para

agir como representante e relatar aos demais.
– Estimule a família a visitar o recém-nascido, mas não insista. Os membros da famí-

lia podem estar relutantes em visitar o bebê com medo do que irão ver ou porque
não querem estabelecer ligação com ele até que tenham certeza de que sobreviverá.

– Não compare a freqüência de visitas com a qualidade de cada ligação entre os
pais e o recém-nascido ou seu nível de preocupação com ele. Problemas de
ordem prática – custo da viagem, necessidade de cuidar de outras crianças em
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164 – Seção 2: Princípios do Cuidado com Recém-nascidos

casa, a necessidade de tratamento médico da mãe em um hospital diferente, ou
responsabilidades com emprego e agricultura – podem impedir a mãe e outros
membros da família de visitar o recém-nascido.

• Permita que os irmãos do recém-nascido o visitem, a menos que estejam com
febre, sinais de doenças agudas (por exemplo, infecções respiratórias), ou exposi-
ção recente a doenças contagiosas (por exemplo, varicela).

• Certifique-se de que a criança visitante:
– Tenha contato apenas com seu irmão.
– Lavou bem as mãos.
– Seja supervisionada durante todo o tempo.

Recém-nascido com Problemas de Desenvolvimento
Neurológico ou Defeitos Congênitos
O nascimento com problemas de desenvolvimento neurológico (por exemplo, lesão
cerebral por asfixia durante o parto ou encefalopatia bilirrubínica) ou um problema
congênito pode ser uma experiência devastadora para os pais e a família. As reações
podem variar. Um recém-nascido com anormalidades óbvias é estressante para os pais
e em várias sociedades é associado a um estigma para a mãe. As diferentes famílias
apresentam respostas e necessidades distintas, e a equipe médica não pode utilizar a
mesma abordagem para todas as famílias; entretanto, todos os pais ficam ansiosos
para obter informações sobre os seus recém-nascidos. Tenha o seguinte em mente:

• Incredulidade, negação e tristeza são reações normais, especialmente se o proble-
ma foi inesperado. Sensação de injustiça, desespero, depressão, ansiedade, raiva,
fracasso e apreensão são comuns.

• Esclareça aos pais todas as opções e dê uma opinião honesta sobre o resultado prová-
vel. Certifique-se de que as decisões deles serão tomadas baseadas em consentimento
informado e compreensão suficiente de todas as possibilidades de tratamento.

• Forneça uma cama ou catre no quarto para que a mãe possa estar acompanhada se
assim o desejar.

• Permita que os pais tenham acesso livre ao recém-nascido, e conserve o bebê com
a mãe sempre que possível. Quanto mais os pais fizerem pelo recém-nascido,
mais rápido eles o aceitarão.

• Auxilie os pais a ter acesso a profissionais de apoio individual ou em grupo quan-
do possível.

• Esteja disposto e pronto a repetir informações e conselhos em outras ocasiões,
pois os pais, durante a primeira discussão ou consulta, geralmente não podem
compreender ou lembrar as mensagens fornecidas.

RECÉM-NASCIDO COM PROBLEMAS DE DESENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO

• Sempre que possível estimule a mãe a se envolver no tratamento de seu bebê.
• Discuta com a mãe a possibilidade de cuidar do recém-nascido em casa quando ele

não necessitar mais de tratamento ou quando o tratamento puder ser feito em casa.
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• Certifique-se de que a mãe tem a possibilidade de proporcionar ao recém-nascido
acompanhamento regular com um pediatra.

RECÉM-NASCIDO COM DEFEITO CONGÊNITO

• Pergunte à mãe se ela gostaria de ver e segurar o recém-nascido:
– Algumas mães aceitam seus recém-nascidos imediatamente, enquanto outras

podem demorar mais.
– Se a mãe não quiser ver o recém-nascido no momento, não force.
– Permita que a mãe tenha um acompanhante quando vir o recém-nascido pela

primeira vez.
– Se o recém-nascido apresentar deformidades graves, tente vesti-lo de forma

que estas estejam recobertas quando a mãe vir o bebê pela primeira vez.
– Ressalte as características normais do recém-nascido antes de discutir as

anormalidades.
– Permita que a mãe e a família fiquem sozinhas com o recém-nascido, se for

apropriado e possível.
• Explique que ninguém é culpado pela anormalidade. Pode ser útil explicar por

que o bebê apresenta determinada anormalidade.
• Explique o prognóstico provável, mas não dê ênfase aos aspectos negativos do

futuro do recém-nascido.
• Se o recém-nascido apresenta um defeito congênito passível de correção, como

palato fendido ou pé torto, explique isso para a mãe e tranqüilize-a. Entretanto,
não eleve as expectativas se o problema não for passível de correção.

Recém-nascido Falecendo ou que já Faleceu
A resposta de cada família a um recém-nascido falecendo ou que já faleceu será diferen-
te. Tente aplicar os seguintes princípios:

• Permita, se possível e apropriado, que a mãe ou a família fiquem com o recém-
nascido, mesmo durante procedimentos.

• Explique o que está sendo feito com o recém-nascido e por quê. Envolva os pais
na tomada de decisões quando considerar se mais tratamento é adequado.

• Caso se decida suspender os esforços de reanimação ou se a morte do recém-
nascido for inevitável, concentre-se em fornecer o apoio emocional para a família.

• Encoraje a mãe e a família, se desejarem, a segurar e ver o recém-nascido após a
morte, pelo tempo que quiserem.

• Onde for costume dar nome ao recém-nascido ao nascer, encoraje a família e a
equipe médica a chamarem o bebê pelo nome que eles escolheram.

• Ofereça à mãe recordações do bebê, como a etiqueta do nome, um pedaço de cabelo,
uma impressão palmar, se for culturalmente adequado, pois isso pode auxiliar no
processo emocional de aceitação da perda.

• Pergunte à família como eles enterrarão o recém-nascido. Mesmo que ele não
seja enterrado pela família, permita à mãe (ou a algum membro da família) prepa-
rar o recém-nascido para o funeral, se assim o desejar.
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166 – Seção 2: Princípios do Cuidado com Recém-nascidos

• Encoraje as práticas de enterro aceitas localmente e assegure que os procedimen-
tos médicos (como autópsias) sejam compatíveis com elas.

• Auxilie a família, se necessário, com os papéis do registro da morte do bebê se
isso não for feito pela equipe médica.

• Agende uma visita à família algumas semanas após a morte:
– Responda às perguntas que eles possam ter e auxilie no processo emocional de

aceitação da perda.
– Forneça informações por escrito para famílias alfabetizadas, se possível, espe-

cialmente se a condição for genética e puderem ser tomadas providências para
evitá-la em uma futura gestação.
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Transferência e Encaminhamento
Se o recém-nascido tiver de ser transferido a um hospital de cuidados terciários ou centro
especializado, ou trazido de um centro de saúde mais periférico ou para um outro servi-
ço dentro do mesmo hospital (por exemplo, da sala de parto para uma unidade de cuidados
especiais de recém-nascidos), certifique-se de que a transferência seja feita com segu-
rança e no tempo correto. É importante preparar o recém-nascido para a transferência,
comunicar-se com o local que está encaminhando ou recebendo e promover o tratamen-
to necessário durante a transferência.

Preparação
• Explique para a família a razão da transferência.
• Se indicado, obtenha consentimento informado para os procedimentos previstos.
• Se possível transfira a mãe com o recém-nascido, de forma que ela possa continuar

amamentando ou retirando o leite.
• Prepare o recém-nascido para a transferência:

– Certifique-se de que a condição do recém-nascido é estável, se possível, antes
de transferi-lo.

– Se possível, administre os tratamentos necessários antes da transferência (por
exemplo, trate a hipoglicemia).

– Se o recém-nascido puder ser alimentado, porém a mãe estiver impossibilitada
de acompanhá-lo e amamentá-lo ou o recém-nascido tiver que ser alimentado
utilizando um método alternativo, insira uma sonda gástrica (pág. 198).

– Certifique-se de que o acesso venoso, se presente, está no local correto e seguro
e que o equipo de microgotas está preenchido por líquidos.

– Reúna os equipamentos essenciais, materiais, drogas e soluções (Tabela 2.13).
• Faça com que um agente de saúde (com experiência em instalar e manter acessos veno-

sos, reanimar um bebê e administrar drogas) acompanhe o recém-nascido, se possível.
• Certifique-se de que o veículo tem iluminação adequada e aquecimento para con-

servar o recém-nascido aquecido ou evitar o hiperaquecimento.
• Peça a um parente, se possível, para acompanhar o recém-nascido e a mãe.

Tabela 2.13 – Equipamentos, materiais, drogas e líquidos sugeridos para a transferência
de um recém-nascido doente ou de baixo peso

Equipamentos e materiais Drogas e líquidos

• Máscara e ambu • Equipamento de infusão EV • Qualquer droga
para reanimação • Cânula ou agulha butterfly (por exemplo, antibióticos)

• Aspirador • Solução anti-séptica que o recém-nascido
• Cilindro de oxigênio com e bolas de algodão esteja recebendo se

medidor de fluxo e uma caixa • Seringas e agulhas a dose tiver que ser
de cabeça, tubo nasal, cateter (diversos tipos e tamanhos) administrada durante
nasal ou máscara facial • Fita adesiva a transferência

(Continua)
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168 – Seção 2: Princípios do Cuidado com Recém-nascidos

• Estetoscópio • Luvas • Líquidos EV
• Termômetro • Lenços umedecidos (fraldas)
• Cobertor • Alimento para o bebê*
• Fonte de calor • Lanterna, pilhas, baterias
• Sonda gástrica (5Fr e 8Fr) e lâmpadas extras

* Se o recém-nascido puder ser alimentado e a mãe não o estiver acompanhando, leve o leite
materno.

Comunicação
• Se estiver recebendo um recém-nascido transferido, requisite um relatório

formal (por exemplo, Fig. 4.3) com as informações essenciais sobre o recém-
nascido. Na alta ou após a morte do recém-nascido, envie uma nota detalhada
ou formulário de retorno (por exemplo, Fig. 4.4) para o serviço que o
encaminhou.

• Se estiver encaminhando um recém-nascido a outro serviço:

– Se possível, contate o serviço que receberá com antecedência, de forma que
possam estar preparados.

– Confirme se o serviço pode admitir o recém-nascido.

– Forneça uma estimativa do horário de chegada.

– Preencha um relatório e envie com o recém-nascido (por exemplo, Fig. 4.3).

– Se a mãe estiver acompanhando o recém-nascido, informe ao serviço
para garantir que ela terá um local para ficar com ele.

Cuidados durante a Transferência
• Conserve o recém-nascido em contato pele a pele com a mãe ou outro parente. Se

o contato pele a pele não for possível, conserve-o vestido e coberto.

• Se estiver transferindo o recém-nascido em clima frio:

– Utilize um aquecedor. Conserve o recém-nascido vestido e coberto e verifique
o ajuste de temperatura e meça a temperatura a cada hora.

– Se não houver aquecedor disponível, coloque o recém-nascido em uma caixa
com garrafas de água aquecida:

� Cubra as garrafas com um tecido e verifique que elas estejam firmes e não
irão entrar em contato direto com a pele do recém-nascido.

� Quando a água esfriar, encha novamente as garrafas com água morna ou
remova-as da caixa.

• Se estiver transferindo um recém-nascido em clima quente, certifique-se de que
ele não ficará superaquecido.

• Certifique-se de que o recém-nascido receba alimentos e líquidos:

Tabela 2.13 – Equipamentos, materiais, drogas e líquidos sugeridos para a transferência
de um recém-nascido doente ou de baixo peso (Continuação)

Equipamentos e materiais Drogas e líquidos
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– Permita a amamentação. Se o recém-nascido não puder ser amamentado,
administre leite materno por sonda gástrica (pág. 132).

– Se o recém-nascido estiver recebendo líquidos EV:
� Monitore a velocidade cuidadosamente para assegurar que o recém-nascido

receberá o volume correto de líquidos (Tabela 2.4).
� Inspecione o local de infusão a cada hora:

♦ Procure vermelhidão e edema ao redor do local de inserção da cânula, que
indicam que ela não está na veia e o líquido está vazando para o tecido
subcutâneo. Se a qualquer momento encontrar vermelhidão e edema,
interrompa a infusão, remova a agulha, e instale um novo acesso venoso
em uma veia diferente.

♦ Verifique o volume de líquido infundido e compare com o prescrito.
♦ Registre todos os achados.

• Se o recém-nascido estiver recebendo oxigênio, verifique o fluxo de oxigênio e
a tubulação a cada 15min.

• Verifique a freqüência respiratória a cada 15min. Se o recém-nascido não esti-
ver respirando, estiver ofegante ou com freqüência respiratória inferior a 20
respirações por minuto, reanime-o utilizando máscara e ambu (pág. 175).

• Se necessário pare o veículo para tratar os problemas.
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Alta e Acompanhamento

Alta
• Tenha um programa por escrito para alta de recém-nascidos. Explique o progra-

ma para a mãe e responda às questões que ela apresentar.
• Examine o recém-nascido e verifique se ele preenche as necessidades para alta.

Siga instruções específicas para alta em cada tópico, se indicadas.
• Em geral, dê alta ao recém-nascido quando:

– Ele estiver respirando sem dificuldade e não apresentar problemas atuais que
não possam ser tratados no âmbito ambulatorial.

– A temperatura do recém-nascido se mantiver entre os limites de 36,5 a 37,5ºC
utilizando um método que possa ser mantido em casa, se o recém-nascido for
de baixo peso).

– A mãe estiver confiante em sua capacidade de cuidar do recém-nascido.
– O recém-nascido estiver mamando bem ou a mãe estiver utilizando de forma

segura um método alternativo de alimentação.
– O recém-nascido estiver ganhando peso.

• Aconselhe a mãe a voltar com o recém-nascido a qualquer momento se ele apre-
sentar problemas (por exemplo, dificuldade respiratória ou de alimentação,
convulsões, temperatura corpórea anormal)

• Certifique-se de que o recém-nascido recebeu as imunizações necessárias (pág. 157).
• Dê à mãe o suprimento de drogas suficiente para completar qualquer tratamento

em casa, ou dê uma prescrição dos medicamentos (por exemplo, dê um suprimen-
to para três meses de ferro/folato ou uma prescrição).

• Oriente a mãe sobre os cuidados em casa (cuidados normais com o recém-nascido
e amamentação, posição adequada para dormir, sinais de perigo e aonde ir e quando
se houver sinais de perigo etc.), e agende uma consulta de acompanhamento.

• Discuta com a mãe os sistemas de apoio em casa e na comunidade, especialmente
se a mãe for adolescente, solteira ou mãe pela primeira vez, ou portadora de HIV.

• Complete o registro dos dados clínicos do recém-nascido e as informações da
alta, incluindo peso, diagnósticos na alta e plano de acompanhamento

• Complete um relatório de alta (por exemplo, Fig. 4.2) e envie uma comunicação
de retorno (por exemplo, Fig. 4.4), se necessário, à instituição ou departamento
que encaminhou o bebê.

• Escreva uma carta de alta com as informações médicas, instruções para a continua-
ção do tratamento em casa, se indicado, e acompanhamento.

Acompanhamento
• Certifique-se de que pelo menos uma visita de acompanhamento ocorra após a alta

para recém-nascidos que estiveram gravemente doentes, forem muito pequenos
(menos de 1,5kg ao nascimento ou nascidos antes da 32ª semana de gestação), ou
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alimentados utilizando um método alternativo de alimentação na alta. Aconselhe
os pais a garantir que o recém-nascido tenha acompanhamento pediátrico regular,
após a visita de acompanhamento inicial.

• A cada visita:
– Avalie o recém-nascido para o problema específico que necessitou de acompa-

nhamento e certifique-se de que o problema foi resolvido.
– Avalie as condições gerais do recém-nascido.
– Pese o recém-nascido e avalie o crescimento.
– Aconselhe e/ou trate qualquer problema ou preocupação que a mãe apresente.
– Avalie a amamentação ou método alternativo de amamentação e aconselhe a

mãe a utilizar amamentação exclusiva.
– Reforce a educação dos pais em cuidados com recém-nascidos e sinais de perigo.
– Promova a utilização pela família do serviço de atenção primária a saúde.
– Forneça as imunizações (pág. 157) se forem programadas, ou encaminhe a

mãe e o recém-nascido ao serviço relevante.
• Se a mãe for portadora de HIV ou o recém-nascido tem a probabilidade de

apresentar problemas crônicos (por exemplo, decorrentes de lesão cerebral),
certifique-se de que ele receba visitas regulares de acompanhamento com um
pediatra.
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174 – Seção 3: Procedimentos

Como Reanimar um Recém-nascido que Estava Respirando

Este tópico descreve a reanimação de recém-nascidos que apresentam dificuldade
respiratória e não deve ser utilizado para reanimar recém-nascidos imediatamente
após o nascimento.

Equipamentos e Materiais
• Ambu de reanimação auto-inflável, de tamanho para recém-nascidos (um ambu

de tamanho adulto poderá ser utilizado se não houver um de tamanho específico
para recém-nascidos).

• Tamanho da máscara para recém-nascidos (0 para os de baixo peso e 1 para os de
tamanho normal).

• Aspirador (por exemplo, aspirador De Lee).
• Fonte de oxigênio (se disponível).

Procedimento
• Reúna os equipamentos e materiais necessários.
• Lave as mãos (pág. 148).
• Certifique-se de que o equipamento de reanimação esteja funcionando ade-

quadamente. Bloqueie a máscara vedando com a palma da mão, e comprima o
ambu:
– Se você sentir pressão contra a palma de sua mão, o ambu está gerando a pres-

são adequada.
– Se o ambu reinflar quando você liberar a pressão, ele está funcionando

adequadamente.
• Conserve o recém-nascido coberto ou agasalhado, exceto na cabeça e na porção

superior do tórax.
• Coloque o recém-nascido em uma superfície firme, sob um aquecedor radiante.

Abertura das Vias Aéreas

• Posicione o recém-nascido (Fig. 3.1):
– Coloque o recém-nascido sobre seu dorso.
– Posicione a cabeça dele em uma ligeira extensão para abrir as vias aéreas (o

pescoço não deve ser tão estendido, como para adultos). Um pedaço de pano
colocado sob os ombros do recém-nascido pode ser utilizado para estender a
cabeça.

• Se houver muco ou vômitos, limpe as vias aéreas, aspirando primeiro a boca e
depois as narinas.
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Como Reanimar um Recém-nascido que Estava Respirando – 175

Não aspire profundamente na garganta, pois isso poderá reduzir a freqüência cardíaca
do recém-nascido.

• Se o recém-nascido ainda não estiver respirando, ventile com um ambu e
máscara.

Ventilação com Ambu e Máscara
• Verifique novamente a posição do recém-nascido e certifique-se de que o pescoço

esteja ligeiramente estendido (Fig. 3.1).
• Posicione a máscara e verifique a vedação (Fig. 3.2):

– Coloque a máscara sobre a face do recém-nascido de forma que cubra o quei-
xo, a boca e o nariz.

– Forme um lacre entre a máscara e a face do recém-nascido.
– Aperte o ambu com dois dedos (ambu para adultos) ou com a mão inteira (ambu

para recém-nascidos).
– Verifique a vedação entre a máscara e a face do recém-nascido, ventilando duas

vezes e observando a excursão do tórax.
• Quando a vedação foi assegurada e o movimento do tórax estiver presente, venti-

le o recém-nascido utilizando oxigênio. Se o oxigênio não estiver imediatamente
disponível, comece ventilando com ar ambiente.

Figura 3.1 – Posição correta da cabeça para a ventilação.

Figura 3.2 – Posicionamento da máscara e verificação da vedação.
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• Mantenha a velocidade correta (aproximadamente 40 respirações por minuto) e a
pressão durante a ventilação:
– Se houver excursão do tórax do recém-nascido, a pressão de ventilação está

provavelmente adequada.
– Se não houver excursão do tórax do recém-nascido:

� Verifique novamente e corrija, se necessário, a posição do recém-nascido
(Fig. 3.1).

� Reposicione a máscara sobre a face do recém-nascido e melhore a vedação
entre a máscara e a face.

� Aperte o ambu com mais força para aumentar a pressão de ventilação.
• Ventile por 1min e depois pare, para verificar rapidamente se o recém-nascido

está respirando espontaneamente:
– Se a freqüência respiratória for normal (30 a 60 respirações por minuto),

suspenda a ventilação.
– Se houver cianose central (língua e lábios azulados), tiragem intercostal,

roncos na expiração, ou a freqüência respiratória for de 20 a 30 ou mais de
60 respirações por minuto, trate como dificuldade respiratória (pág. 38).

– Se o recém-nascido estiver ofegante ou sem respirar, ou a freqüência respi-
ratória for inferior a 20 respirações por minuto, continue ventilando.

• Se o recém-nascido começar a chorar, pare de ventilar e observe sua freqüência
respiratória por 5min, após ele parar de chorar:
– Se a freqüência respiratória for normal (30 a 60 respirações por minuto),

suspenda a ventilação.
– Se houver cianose central (língua e lábios azuis), tiragem intercostal, roncos

na expiração, ou a freqüência respiratória for de 20 a 30 ou mais de 60
respirações por minuto, trate como dificuldade respiratória (pág. 38).

– Se o recém-nascido estiver ofegante ou sem respirar, ou a freqüência respi-
ratória for inferior a 20 respirações por minuto, continue ventilando.

• Se o recém-nascido não estiver respirando regularmente após 20min de
ventilação:
– Continue ventilando com oxigênio.
– Instale um acesso venoso (pág. 188), se ainda não houver um instalado, e ad-

ministre líquidos EV, 10mL/kg de peso corpóreo em 10min e depois continue
com volume de líquido de manutenção de acordo com a idade do recém-nascido
(Tabela 2.4).

– Insira uma sonda gástrica (pág. 198) para esvaziar o estômago de ar e secreções.
– Organize a transferência (pág. 198), encaminhe o recém-nascido, se possível,

para um hospital de cuidados terciários ou centro especializado para avaliação.
• Se não houver respiração ofegante ou nenhuma respiração após 20min

de ventilação, ou respiração ofegante mas sem respiração após 30min
de ventilação, suspenda a ventilação. Forneça apoio emocional para a famí-
lia (pág. 162).
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Cuidados após a Reanimação Bem-sucedida
• Conserve o recém-nascido sob aquecedor radiante até que a condição se estabilize.
• Monitore a freqüência respiratória do recém-nascido e observe sinais de doenças

a cada hora, por 4h e a cada 2h, nas próximas 24h.
• Se os sinais de dificuldade respiratória surgirem novamente (freqüência res-

piratória consistentemente acima de 60 ou abaixo de 30 respirações por minuto,
cianose central, tiragem intercostal ou roncos na expiração), trate como dificulda-
de respiratória (pág. 38).

Como Reanimar um Recém-nascido que Estava Respirando – 177
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85-7241-000-0

Medição da Temperatura Corpórea

Materiais
• Termômetro que meça temperaturas baixas, até 35ºC (temperatura axilar).
• Termômetro que meça temperaturas baixas até 25ºC (temperatura retal).
• Solução desinfetante (Tabela 2.10).
• Lubrificante a base de água.

Procedimento

Medição da Temperatura Axilar
• Reúna os materiais necessários.
• Lave as mãos (pág. 148).
• Utilize um termômetro regular que meça temperaturas baixas até 35ºC.
• Certifique-se de que o termômetro está limpo.
• Conserve o recém-nascido tão aquecido quanto possível durante o procedimento

(agasalhado ou sob superfície aquecida).
• Coloque o recém-nascido de lado.
• Agite o termômetro até que esteja abaixo de 35ºC.
• Coloque a ponta do termômetro no ápice da axila do recém-nascido e segure o

braço continuamente sobre o corpo, por pelo menos 3min (Fig. 3.3).
• Remova o termômetro e leia a temperatura. Se a temperatura for muito baixa

para ser registrada por este termômetro (menos de 35ºC), meça a temperatura
retal (a seguir).

• Limpe o termômetro após o uso com uma solução desinfetante.

Medição da Temperatura Retal
Meça a temperatura retal apenas se a temperatura axilar for muito baixa para ser regis-
trada com um termômetro regular na axila.

• Reúna os materiais necessários.
• Lave as mãos (pág. 148).
• Utilize um termômetro que meça temperaturas baixas até 25ºC.
• Verifique se o termômetro está limpo.

Figura 3.3 – Medição da temperatura axilar.
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• Conserve o recém-nascido tão aquecido quanto possível durante o procedimento
(por exemplo, agasalhado ou sobre uma superfície quente).

• Coloque o recém-nascido de lado.
• Agite o termômetro até que esteja abaixo de 25ºC.
• Lubrifique o termômetro utilizando um lubrificante à base de água.
• Segure gentilmente os tornozelos do recém-nascido e mantenha as pernas na po-

sição de joelho-tórax (Fig. 3.4).
• Coloque o termômetro no reto (Fig. 3.4), com profundidade máxima de 2cm e

mantenha-o no lugar por pelo menos 3min.

Não deixe o recém-nascido sozinho com o termômetro no reto; qualquer movimen-
to pode resultar em perfuração.

• Remova o termômetro e meça a temperatura.
• Após o uso, limpe o termômetro com uma solução desinfetante.

Figura 3.4 – Medição da temperatura retal.

Medição da Temperatura Corpórea – 179
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180 – Seção 3: Procedimentos

Extração de Amostras de Sangue
Determine o volume de sangue necessário para realizar todas as investigações laborato-
riais solicitadas (por exemplo, hemoglobina, glicemia, bilirrubina sérica, tipagem
sangüínea e prova cruzada), e se possível colha sangue suficiente para todos os exames
de uma única vez. Se apenas um pequeno volume de sangue for necessário (por
exemplo, para medida de glicemia, bilirrubina sérica e hemoglobina), se possível utilize
uma amostra de sangue capilar (punção no calcanhar) (pág. 181). Se for necessário um
volume de sangue maior do que o obtido por uma punção do calcanhar (por exem-
plo, quando mais de 1mL de sangue é necessário para vários exames de laboratório ou
para cultura e antibiograma), utilize a punção venosa.

Punção Venosa
• Utilize as veias das mãos e dos pés inicialmente. Não utilize as veias jugulares ou

femorais para amostras de rotina.
• Um sistema fechado utilizando butterfly e seringa assegura uma amostra de san-

gue estéril para ser utilizada em cultura e antibiograma.

Materiais
• Luvas de exame limpas.
• Cotonete ou bola de algodão embebida em solução anti-séptica (Tabela 2.10).
• Bola seca de algodão.
• Agulha estéril (calibres 21 a 23) ou butterfly (calibres 23 a 25).
• Seringa estéril (do tamanho adequado para a quantidade de sangue necessária; a

seringa não é necessária se apenas a agulha for utilizada).
• Tubos coletores de sangue adequados.

Procedimento
• Reúna os materiais necessários.
• Siga os princípios de prevenção de infecção (pág. 147).
• Identifique a veia a ser utilizada.
• Lave as mãos (pág. 148) e coloque luvas de exame limpas.
• Prepare a pele sobre a veia utilizando um cotonete ou bola de algodão embebida

em solução anti-séptica e espere secar.
• Certifique-se de que os tubos para a coleta de sangue estão a seu  alcance.
• Peça a um auxiliar para segurar gentilmente ao redor do membro, utilizando o

indicador ou polegar acima do local escolhido para a punção.

AGULHA COM SERINGA OU “BUTTERFLY”

• Conecte a seringa à agulha ou ao cateter do butterfly.
• Insira a agulha na pele em um ângulo aproximado de 15º, com o bisel da agulha

virado para cima.
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• Puxe gentilmente o êmbolo da seringa à medida que a agulha avança. Quando o
sangue fluir facilmente para a seringa, ou para o cateter do butterfly, não avance
mais com a agulha.

• Colha sangue suficiente para realizar todos os exames de laboratório necessários.
• Após coletar o sangue:

– Peça ao auxiliar para remover o dedo e o polegar ao redor do membro do re-
cém-nascido.

– Retire a agulha da veia e peça ao auxiliar para pressionar gentilmente o local
da punção com um bola seca de algodão, por vários minutos, para evitar
hematomas.

• Se for utilizado um tubo aberto para coleta de sangue, tampe a agulha cuida-
dosamente (pág. 151) e remova da seringa antes de transferir o sangue para o
tubo.

• Descarte a seringa (ou limpe-a) e descarte o butterfly ou agulha, de acordo com o
recomendado nos procedimentos de prevenção de infecção (pág. 151).

• Registre o volume de sangue retirado.

AGULHA SEM SERINGA

Uma agulha pode ser utilizada sem a seringa; entretanto, este procedimento pode ser
confuso e não estéril, tornando o método inadequado para cultura e antibiograma. Veri-
fique se a agulha é descartada adequadamente (pág. 151).

• Insira a agulha através da pele em um ângulo aproximado de 15º, com o bisel da
agulha virado para cima, até que o sangue flua rapidamente para fora:
– Se o sangue sair muito lentamente, ajuste a agulha ligeiramente puxando-a

para trás ou empurrando-a para frente.
– Segure os tubos de sangue sob a agulha para coletá-lo, com cuidado para não

tocar os tubos ou a extremidade da agulha.
• Colha sangue suficiente para realizar todos os exames de laboratório necessários.
• Após coletar o sangue, retire a agulha da veia e peça ao auxiliar para pressionar

gentilmente o local da punção com uma bola de algodão, por vários minutos, para
evitar hematomas.

• Descarte a agulha de acordo com as recomendações dos procedimentos para pre-
venção de infecção (pág. 151).

• Registre o volume de sangue colhido.

Amostra de Sangue Capilar (Punção de Calcanhar)

Materiais
• Luvas de exame limpas.
• Cotonete ou bolas de algodão embebidas em solução anti-séptica (Tabela 2.10).
• Bola de algodão seca.

Extração de Amostras de Sangue – 181
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182 – Seção 3: Procedimentos

• Lanceta estéril (se a lanceta não estiver disponível, utilize uma agulha calibre 24).
• Tubos capilares ou outros tubos coletores de vidro apropriados.

Procedimento
• Reúna os materiais necessários.
• Siga os princípios de prevenção de infecção (pág. 147).
• Lave as mãos (pág. 148) e coloque luvas de exame limpas.
• Prepare a pele sobre a veia utilizando um cotonete ou bola de algodão embebida

em solução anti-séptica e espere secar.
• Flexione o pé para cima, em direção à perna e segure nesta posição com uma mão.
• Aperte o calcanhar com firmeza para torná-lo vermelho (porém, não em demasia,

para não ficar branco).
• Puncione a pele (profundidade de 1 a 2mm) firmemente com uma lanceta:

– Oriente em direção à porção lateral ou medial do calcanhar (Fig. 3.5).
– Evite o centro do calcanhar devido ao risco de infecção.
– Evite, se possível, utilizar locais já utilizados previamente.

• Aperte o calcanhar gentilmente de forma intermitente para aumentar o fluxo san-
güíneo. Evite apertar excessivamente ou esfregar o calcanhar, pois isso causa
hematomas e diluição do sangue por fluidos tissulares, levando a um resultado
impreciso.

Uma picada muito pequena é mais desconfortável para o recém-nascido, pois levará
a um maior tempo de coleta de sangue e pressão prolongada no calcanhar; em al-
guns casos, pode ser necessária uma segunda picada. Entretanto, as picadas muito
profundas causam corte, infecções e cicatrizes.

• Colete o sangue no tubo, retirando quantidade suficiente para realizar todos os
exames de laboratório.

• Após coletar o sangue, peça ao auxiliar para pressionar gentilmente o local da pun-
ção com uma bola de algodão seca, por vários minutos, para evitar hematomas.

• Registre o volume de sangue retirado.

Figura 3.5 – Locais para punção do calcanhar.
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Medição da Glicemia
Meça a glicemia utilizando métodos padronizados de laboratório. Se os métodos de
laboratório não estiverem disponíveis, utilize tiras de papel reagente, feitas para re-
cém-nascidos. Observe que as tiras de papel reagente podem subestimar a glicemia em
até 0,5 a 1mmol/L.

• Reúna os equipamentos e materiais necessários.
• Leia as instruções das tiras reagentes.
• Colete uma amostra de sangue (pág.180).
• Transfira o volume necessário de sangue para a fita reagente, habitualmente na

extremidade da tira, tendo o cuidado de recobrir toda a área necessária, com uma
a duas gotas de sangue ao mesmo tempo.

• Deixe o sangue na fita pela quantidade de tempo recomendada –  habitualmente 60s.
• Seque ou lave o sangue, utilizando água corrente de acordo com as instruções do

fabricante.
• Estime a glicemia:

– Compare imediatamente a cor na tira com o padrão de cores (habitualmente no
frasco das tiras reagentes) para estimar a glicemia.

– Melhore a precisão deste método utilizando, se disponível, um medidor de
reflectância (fornecido pelo fabricante das tiras reagentes), para ler a mudança
de cor na tira reagente.

• Se a glicemia for inferior a 25mg/dL (1,1mmol/L), confirme se possível por
medida laboratorial.

Extração de Amostras de Sangue – 183
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Administração de Injeções

Injeções Intramusculares

Princípios Gerais
• Os locais de aplicação de injeções intramusculares (IM) incluem:

– Grupo muscular do quadríceps na porção superior externa da coxa. Este local é
preferencial, devido ao pequeno risco de a administração endovenosa da inje-
ção alcançar o fêmur com a agulha, ou lesar o nervo ciático.

– Grupo de músculos glúteos nas nádegas. A utilização deste grupo muscular
para injeções IM é difícil, por causa das quantidades variáveis de gordura e
tecido subcutâneo na região e do perigo de lesão do nervo ciático e de vasos
sangüíneos importantes na região. Se for utilizar esse local, use apenas o
quadrante superior externo do músculo, e sempre aspire antes de injetar.

– Grupo do músculo deltóide. Este local pode ser utilizado para administrar imu-
nizações, mas não deve ser utilizado para administrar outras injeções.

• Minimize a dor da injeção ao:
– Utilizar uma agulha afiada do menor diâmetro que permita o fluxo livre do

líquido (por exemplo, calibres 22 a 24).
– Certificar-se de que não há material da injeção na agulha quando esta for inserida

na pele.
– Utilizar o volume mínimo para injeção (por exemplo, 2mL ou menos em um

único local de injeção).
– Evitar a injeção rápida de material.
– Utilizar locais alternativos de injeção nas injeções subseqüentes.

• As possíveis complicações das injeções IM incluem:
– Injeção inadvertida intra-arterial ou endovenosa.
– Infecção por injeção de material contaminado.
– Lesão neural (tipicamente do nervo ciático, após injeções nas nádegas).
– Lesão tissular local devido à injeção de irritantes.

• Evite as complicações ao:
– Selecionar os agentes mais seguros para injeção.
– Selecionar o local adequado para injeção.
– Estabelecer marcas anatômicas.
– Limpar a pele completamente.
– Alternar os locais das injeções subseqüentes.
– Aspirar antes de injetar.
– Evitar a colocação da droga em tecidos superficiais.
– Utilizar agulha com comprimento adequado, para atingir o local desejado

da injeção.
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Materiais
• Agulha estéril do menor tamanho que permita o fluxo livre do líquido (por exem-

plo, calibres 22 a 24).
• Seringa estéril do menor tamanho disponível, que possua a marcação correta para

a dose adequada (por exemplo, 1 a 3mL).
• Bola de algodão seca.

Procedimento
• Reúna os materiais necessários.
• Lave as mãos (pág. 148).
• Selecione o local para injeção.
• Coloque o material para injeção no interior da seringa.
• Certifique-se de que a droga e a dosagem estão corretas.
• Segure, se possível, o centro do músculo alvo entre o polegar e o indicador.
• Insira a agulha em um ângulo de 90º através da pele com um movimento único e

rápido (Fig. 3.6).

• Puxe o êmbolo da seringa ligeiramente para ter certeza de que a ponta da agulha
não está em uma veia (por exemplo, não deve entrar sangue na agulha):
– Se a agulha estiver em uma veia:

� Retire a agulha sem injetar o material.
� Pressione gentilmente o local com uma bola de algodão seco para evitar

hematomas.
� Coloque uma agulha nova estéril na seringa.
� Escolha um novo local para injeção.
� Repita o procedimento descrito anteriormente.

– Se a agulha estiver no músculo, injete o material com pressão contínua por
3 a 5s.

• Quando completar a injeção, retire a agulha e pressione gentilmente com uma
bola de algodão seco.

• Registre o local da injeção e reveze o local nas injeções subseqüentes.

Figura 3.6 – Injeção intramuscular no grupo do músculo quadríceps.
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Injeções Endovenosas
As diretrizes desta seção são para administração de uma injeção endovenosa (EV) em
bolus para um recém-nascido com acesso venoso instalado. Essas diretrizes não são
aplicáveis se a droga for diluída com líquidos EV em um frasco e depois infundida.

Materiais
• Cotonete ou bola de algodão embebidos em solução anti-séptica (Tabela 2.10).
• Duas agulhas estéreis do menor tamanho que permita o fluxo livre do líquido (por

exemplo, calibres 22 a 24).
• Duas seringas estéreis do menor tamanho disponível, que apresentem marcação

correta para a dose adequada (por exemplo, 1 a 3mL).
• 2mL de líquido EV.

Procedimento
• Reúna os materiais necessários.

• Lave as mãos (pág. 148).
• Escolha o local no acesso venoso onde a injeção EV possa ser administrada, o

mais próximo possível do local de inserção da cânula (por exemplo, um registro
ou um conector de borracha macia).

• Limpe o local com cotonete ou bola de algodão embebida em solução anti-séptica
e espere secar.

• Coloque o material para injeção na seringa.

• Certifique-se de que a droga e a dosagem estão corretas.

• Se o líquido EV estiver sendo infundido sem problemas:

– Interrompa a infusão EV.

– Insira a agulha no acesso venoso e injete o material lentamente em 2min, obser-
vando cuidadosamente a área ao redor da cânula para inchaço.

• Se houver qualquer dúvida sobre o posicionamento correto da cânula
na veia:

– Interrompa a infusão EV.

– Limpe o equipamento EV com 2mL de líquido EV, observando cuidadosa-
mente se ocorre inchaço na área ao redor da cânula, o que indica que ela está
fora da veia.

– Se a cânula ainda estiver na veia, injete o material lentamente observando
com cuidado se ocorre inchaço na área ao redor da cânula.

• Após completar a injeção, retire a agulha e reinicie a infusão EV.

Injeções Intradérmicas
Utilize injeções intradérmicas apenas para vacina BCG (pág. 157) e quando administrar
anestésicos locais para drenar um abscesso (pág. 205).
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Materiais
• Agulha calibres 25 ou 27, de 5⁄8 polegada.
• Agulha de 1 polegada de calibre 21.
• Seringa de tuberculina estéril (1mL).
• Bola de algodão seca.

Procedimento
• Reúna os materiais necessários.
• Lave as mãos (pág. 148).
• Selecione o local para injeção.
• Coloque o material para injeção no interior da seringa utilizando uma agulha

calibre 21.
• Certifique-se de que a droga e a dosagem corretas sejam administradas.
• Troque a agulha calibre 21 por uma de calibres 25 ou 27.
• Segure a agulha e a seringa quase paralelas à pele, com o bisel da agulha voltado

para cima.
• Puxe a prega de pele com uma mão e insira a ponta da agulha logo abaixo da pele.

Avance lentamente a agulha até que o bisel tenha penetrado completamente na
pele.

• Gentilmente aponte a agulha para cima, sem perfurar novamente a pele.
• Injete o material com pressão constante, por 3 a 5s (haverá uma resistência signi-

ficativa) e observe a pele ficar branca. Provavelmente, o recém-nascido irá chorar
durante a injeção; uma verdadeira injeção intradérmica geralmente queima um
pouco e deve elevar uma pequena bolha sob a pele, deixando-a com aspecto se-
melhante à pele de uma laranja (peau d’orange).

• Após completar a injeção, retire a agulha e pressione gentilmente o local com
uma bola de algodão seco.

Administração de Injeções – 187
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Instalação de Acesso Venoso
• Vários locais podem ser utilizados para instalar um acesso venoso (EV). Os locais

comumente utilizados em recém-nascidos são:
– Veias periféricas no dorso das mãos ou dos pés (os locais mais comuns e prefe-

renciais).
– Veias no antebraço, na frente do cotovelo, ou ao redor do joelho e tornozelo

(minimize a utilização das veias ao redor dos joelhos, porque existe um risco
maior de a agulha entrar em contato com o osso).

– Veias do couro cabeludo.
• Se um acesso venoso periférico não puder ser estabelecido rapidamente em

uma situação de emergência, utilize um cateter de veia umbilical (pág. 191) ou
uma linha intra-óssea (pág. 193).

Acesso Periférico Endovenoso

Materiais
• Luvas de exame limpas.
• Cotonete ou bolas de algodão embebidos em solução anti-séptica (Tabela 2.10).
• Equipamento de infusão EV estéril (utilize um com microgotas se estiver

disponível).
• Butterfly ou cânula estéreis (calibres 23 a 25; se o acesso EV for necessário

para transfusão, certifique-se de que o calibre da agulha é grande o suficiente
[por exemplo, calibre 22]; para que o sangue não coagule na agulha durante a
transfusão).

• Fita adesiva ou esparadrapo de papel fino (micropore).
• Tintura de benjoim (quando disponível).
• Faixa elástica (se utilizar uma veia do couro cabeludo).
• Suporte de braço (ou tala).

Procedimento
• Reúna o material necessário.
• Siga os princípios de prevenção de infecções (pág. 147).
• Prepare a solução que será infundida, certificando-se de que o equipamento com-

pleto de infusão esteja preenchido por líquido e que não exista ar em seu interior.
Se for utilizado um equipamento com butterfly, certifique-se de que o equipa-
mento está preenchido por líquido EV.

A embolia gasosa pode ocorrer facilmente em recém-nascidos. É essencial que to-
dos os componentes do equipamento de infusão EV sejam preenchidos por líquidos
e que não existam bolhas de ar no seu interior antes de iniciar a infusão.
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• Lave as mãos (pág. 148) e coloque luvas de exame limpas.
• Prepare a pele sobre a veia utilizando um cotonete ou bola de algodão embebidos

em solução anti-séptica e espere secar.
• Peça para um auxiliar pressionar a pele próxima à veia para atuar como um

torniquete:
– Se estiver utilizando uma veia na mão, pé, braço ou perna, faça com que o

auxiliar utilize seus polegar e indicador para circular o membro acima dos lo-
cais escolhidos para inserção.

– Se estiver utilizando uma veia do couro cabeludo, peça ao auxiliar que pres-
sione a veia abaixo do local escolhido, ou utilize uma faixa elástica (como
torniquete) ao redor da cabeça do recém-nascido (Fig. 3.7).

• Insira a agulha em um ângulo de 15º através da pele, com o bisel da agulha
direcionado para cima:
– Se estiver utilizando um equipamento com butterfly, uma pequena quantidade

de sangue irá refluir para dentro do equipamento quando a veia for puncionada.
Não empurre mais a agulha.

– Se estiver utilizando uma cânula:
� Quando o sangue preencher a cânula, retire a agulha parcialmente enquanto

continua a empurrar a cânula para dentro.
� Quando a extremidade da cânula atingir a pele no local da punção, retire

completamente a agulha.
� Descarte a agulha de acordo com as recomendações dos procedimentos de

prevenção de infecções (pág. 151).
• Peça ao auxiliar que remova seus dedos do membro do recém-nascido (ou remo-

va a faixa elástica se foi utilizada uma veia do couro cabeludo).
• Conecte o equipo de infusão à cânula ou ao butterfly:

– Certifique-se de que não existem bolhas de ar no equipamento de infusão.
– Infunda líquido na veia por alguns segundos para ter certeza de que a veia foi

bem canulada. O líquido deve fluir livremente, e não deve existir inchaço ao
redor do local da cânula.

– Se ocorrer inchaço ao redor do local de infusão, retire a agulha da veia e
repita o procedimento utilizando outra veia.

Figura 3.7 – Uso de faixa de borracha como torniquete para uma veia do couro cabeludo.
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190 – Seção 3: Procedimentos

• Se estiver utilizando uma veia da mão, braço, pé ou perna, imobilize o mem-
bro (por exemplo, utilizando uma placa de braço (ou tala) e uma faixa adesiva ou
de faixa de papel fino) para minimizar o movimento (por exemplo, Fig. 3.8).

• Fixe a cânula ou butterfly em posição utilizando fitas adesivas ou esparadrapo de
papel fino (Fig. 3.9). Se houver tintura de benjoim disponível, aplique na pele,
antes de colocar a faixa adesiva.

• Inspecione o local do equipo de infusão a cada hora:
– Observe se ocorre inchaço ou vermelhidão ao redor do local de inserção da

cânula, que indicam que a cânula não está na veia e que líquido está vazando
para o tecido subcutâneo. Se surgir vermelhidão ou inchaço a qualquer
momento, interrompa a infusão, remova a agulha e instale um novo acesso
venoso em uma veia diferente.

– Verifique o volume de líquido infundido e compare ao volume prescrito.
– Registre todos os achados.

As soluções que contêm glicose podem causar lesão tissular e não devem vazar no
tecido subcutâneo.

Figura 3.9 – Fixação do butterfly no local.

Figura 3.8 – Imobilização da mão.

85
-7

24
1-

61
8-

8

OMS-03.p65 23.05.06, 17:03190



• Troque o equipamento de infusão EV e o frasco de líquidos a cada 24h, mesmo que o
frasco ainda contenha líquido EV (eles podem ser uma fonte importante de infecção).

Cateter da Veia Umbilical

Um cateter da veia umbilical é indicado apenas quando a necessidade de um acesso
venoso é urgente e um acesso venoso periférico não puder ser estabelecido rapidamente.

Equipamentos e Materiais
• Luvas de exame limpas.
• Luvas estéreis ou com desinfecção de alto nível.
• Cateter umbilical estéril ou com desinfecção de alto nível ou sonda gástrica comum:

– Se o recém-nascido pesar menos de 1,5kg, utilize um cateter 3,5Fr.
– Se o recém-nascido pesar mais de 1,5kg, utilize um cateter 5Fr.

• Equipo de infusão estéril com líquido EV (utilize um de microgotas se estiver
disponível).

• Seringa de 5 ou 10mL estéril.
• Cotonetes ou bolas de algodão embebidas em solução anti-séptica (Tabela 2.10).
• Campos estéreis.
• Lâmina estéril.
• Fio de sutura ou clampe de cordão (para controlar o sangramento).
• Pinça estéril.
• Sutura estéril, fita adesiva ou esparadrapo de papel fino (para fixar o cateter).

Procedimento
• Reúna os equipamentos e materiais necessários.
• Siga os princípios de prevenção de infecção (pág. 147) e técnica asséptica (pág. 149).
• Prepare a solução a ser infundida.
• Lave as mãos (pág. 148) e coloque luvas de exame limpas.
• Prepare o umbigo e a pele adjacente lavando com movimento em espiral para

fora, utilizando um cotonete ou bolas de algodão embebidas em solução anti-
séptica. Repita mais duas vezes, utilizando um novo cotonete ou bola de algodão
a cada vez, e espere secar.

• Remova as luvas de exame e coloque luvas estéreis ou com alto grau de desinfecção.
• Preencha o cateter umbilical com líquido utilizando uma seringa fechada (por

exemplo, com o êmbolo totalmente dentro da seringa) ligada ao final do cateter.

Certifique-se de que não exista ar no cateter e que a seringa fechada esteja ligada
à extremidade do cateter; uma respiração profunda súbita do recém-nascido, logo
após o cateter ter sido inserido, poderá resultar em um êmbolo de ar dentro do
cateter.
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192 – Seção 3: Procedimentos

• Coloque os campos estéreis sobre o corpo do recém-nascido de forma que só a
área umbilical seja exposta.

• Coloque um fio de sutura ou um clampe de cordão ao redor da base do umbigo
para controlar o sangramento, utilizando uma lâmina estéril; corte o cordão umbi-
lical em um comprimento de 1 a 2cm (Fig. 3.10A).

• Identifique as duas artérias umbilicais, que possuem paredes mais grossas e estão
habitualmente contraídas, e uma única veia umbilical, que habitualmente tem uma
abertura mais larga e é encontrada acima das artérias (mais próxima a cabeça do
recém-nascido; Fig. 2.10).

• Segure o cateter com uma das mãos (se necessário, pressione gentilmente o cor-
dão com uma pinça na outra mão) e insira o cateter na veia umbilical, encaminhando
em direção à cabeça do recém-nascido e para o lado direito do recém-nascido
(Fig. 3.10B).

• À medida que o cateter avança, aspire periodicamente com a seringa até que o
sangue reflua. Quando o sangue fluir livremente através do cateter (habitualmen-
te quando o cateter foi inserido por 5 a 7cm), não avance mais o cateter.

• Se encontrar resistência ao avançar o cateter, especialmente nos primeiros
2 a 3cm, não continue. Remova o cateter e tente novamente.

Nunca force o cateter umbilical se encontrar resistência.

• Coloque a fita de cordão ou clampe ao redor do coto do umbigo para manter o
cateter no local e evitar o sangramento ao redor do cateter ou de uma das artérias.

• Remova a seringa e conecte o equipamento de infusão ao cateter, certificando-se
de que não existam bolhas.

• Fixe o cateter com material de sutura e fita adesiva (Fig 3.10C), para evitar que
este seja deslocado.

Figura 3.10 – (A – C) Inserção de cateter na veia umbilical.
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• Observe a infusão a cada hora:
– Observe se há vermelhidão ou inchaço ao redor do umbigo, que pode indicar

infecção. Se observar a qualquer momento vermelhidão ou inchaço, inter-
rompa a infusão e remova o cateter da veia umbilical. Tente novamente instalar
um acesso venoso periférico e trate como infecção do umbigo (pág. 100).

– Verifique o volume de líquido infundido e compare com o volume prescrito.
– Registre todos os achados.

Acesso Intra-ósseo
Instalar um acesso venoso em um recém-nascido pode ser difícil. Em uma emergência,
uma boa alternativa temporária é intra-ósseo utilizando a cavidade da medula óssea.
Pode-se administrar líquidos e drogas por essa via.

Remova-o, assim que outro acesso venoso tenha sido estabelecido (se possível, dentro
de 8h). Não instale um acesso intra-ósseo se houver infecção próxima ao local de inser-
ção ou se o osso estiver fraturado. Como esse procedimento somente é realizado em
emergências, não é necessária anestesia.

Materiais
• Luvas de exame limpas.
• Cotonete ou bolas de algodão embebidas em solução anti-séptica (Tabela 2.10).
• Agulha intra-óssea estéril, agulha de medula óssea ou agulha calibre 22.
• Equipamento de infusão estéril com líquido EV (utilize microgotas se for

disponível).
• Fita adesiva ou esparadrapo de papel fino.
• Seringa estéril de 5mL.
• Faixa elástica.
• Tala revestida.

Procedimento
• Reúna os materiais necessários.
• Prepare a solução a ser infundida, certificando-se de que o equipamento de infu-

são inteiro esteja preenchido por líquido e não exista ar no seu interior.
• Se for utilizar uma agulha estéril regular, conecte uma seringa de 5mL preen-

chida com 3mL de líquido EV e lave a agulha com o líquido.
• Identifique o local de inserção (porção proximal da extremidade da tíbia ou por-

ção distal do fêmur):
– O local na extremidade proximal da tíbia é 1cm abaixo e 1cm medial a

tuberosidade da tíbia.
– O local na porção distal do fêmur encontra-se 2cm acima do côndilo lateral.

• Lave as mãos (pág. 148) e coloque luvas de exame limpas.
• Prepare a pele sobre o local da inserção utilizando um cotonete ou bolas de algo-

dão embebidos em solução anti-séptica e deixe secar.

Instalação de Acesso Venoso – 193

85-7241-618-8

OMS-03.p65 23.05.06, 17:03193



194 – Seção 3: Procedimentos

• Posicione a perna do recém-nascido, com o joelho fletido cerca de 30º e o calca-
nhar apoiado na mesa.

• Fixe a porção superior da tíbia com uma mão, colocada de forma que não esteja
diretamente atrás do local de inserção.

• Segure a agulha (com a seringa conectada se estiver utilizando uma agulha
hipodérmica) na outra mão, em um ângulo de 90º em relação ao local da inserção,
inclinando ligeiramente em direção ao pé.

• Avance a agulha com movimentos firmes rotatórios e força moderada controlada.
Pare imediatamente se houver uma diminuição súbita da resistência à agulha, que
indica que a agulha chegou à cavidade medular.

• Quando a agulha estiver posicionada adequadamente, remova o estilete guia
(se uma agulha de medula ou intra-óssea estiver sendo utilizada) e conecte a
seringa.

• Aspire, utilizando a seringa para verificar se a agulha está posicionada correta-
mente. O aspirado deve assemelhar-se a sangue.

• Injete lentamente 3mL de líquido EV para verificar a localização adequada da
agulha:
– Observe o inchaço (indicando vazamento de líquido sob a pele) na parte ante-

rior da perna ou no músculo da panturrilha, atrás da perna. Se houver inchaço,
remova a agulha e tente novamente.

– Se estiver difícil de infundir o líquido, mas não houver inchaço na mus-
culatura da panturrilha, a agulha deve ter penetrado no córtex ósseo
posterior. Retire a agulha aproximadamente 0,5cm e injete cuidadosamente o
líquido outra vez.

• Se não forem detectados problemas, conecte o equipamento de infusão à agulha
(Fig. 3.11).

• Fixe a agulha no local utilizando fita adesiva e tala na perna, como para fratura de
fêmur (pág. 110), certifique-se de que a faixa elástica não interfira com a agulha
e o equipamento de infusão.

Figura 3.11 – Acesso intra-ósseo.
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• Observe o local de infusão a cada hora:
– Observe vermelhidão e inchaço ao redor do local da cânula e na musculatura

da panturrilha, que indicam que a cânula não está na veia e o líquido está va-
zando para o tecido subcutâneo. Se for encontrada vermelhidão ou inchaço
em qualquer momento, interrompa a infusão, remova a agulha e tente instalar
um acesso venoso periférico ou um novo acesso intra-ósseo em outro local.

– Verifique o volume de líquido infundido e compare ao prescrito, a velocidade
de fluxo pode se alterar dramaticamente com as mudanças na posição da perna.

– Registre todos os achados.
• Remova a agulha intra-óssea assim que um acesso venoso alternativo esteja dis-

ponível e, se possível, dentro de 8h.
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196 – Seção 3: Procedimentos

Transfusão de Sangue

Monitoração do Recém-nascido Transfundido
• Para cada transfusão, monitore o recém-nascido nas seguintes etapas:

– Antes de iniciar a transfusão.
– No início da transfusão.
– A cada 5min nos primeiros 15min após o início da transfusão.
– Pelo menos a cada hora durante a transfusão.
– A cada 4h, nas primeiras 24h após o término da transfusão.

Monitore rigorosamente o recém-nascido durante os primeiros 15min da transfusão
e regularmente depois, para detectar sinais precoces de reação transfusional.

• A cada uma dessas etapas, registre as seguintes informações na ficha do recém-
nascido:
– Aspecto geral.
– Temperatura.
– Freqüência cardíaca.
– Freqüência respiratória.
– Equilíbrio de líquidos (por exemplo, líquido oral e EV e fluxo urinário).

• Além disso, registre:
– A hora que a infusão foi iniciada e terminou.
– O volume e o tipo de sangue transfundido.
– Os números únicos de doações de todo sangue transfundido.
– Qualquer efeito adverso.

Transfusão de Sangue
• Revise os princípios gerais da utilização de sangue (pág. 155).
• Se um acesso venoso ainda não estiver estabelecido, estabeleça um acesso

venoso (pág. 188).
• Antes de iniciar a transfusão, verifique (se possível, com outro membro da equipe) se:

– O sangue é do tipo correto para o recém-nascido, se essa informação  está
assinalada de forma clara, e se o sangue foi submetido à prova cruzada com o
sangue da mãe e do recém-nascido. Em situações de emergência use sangue
tipo O, Rh negativo.

– A bolsa de sangue não foi aberta e não está vazando.
– A bolsa de sangue não ficou fora do refrigerador por mais de 2h, o plasma não

está rosado, as células vermelhas não estão arroxeadas ou pretas, e o sangue
não está coagulado.

– O acesso venoso está patente e a agulha tem calibre suficiente (por exemplo,
calibre 22), de forma que o sangue não coagule na agulha durante a transfusão.
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• Registre a temperatura e as freqüências cardíaca e respiratória do recém-nascido.
• Remova a capa protetora da bolsa de sangue sem tocar na abertura e conecte um

equipo de infusão.
• Abra o registro no equipo de infusão, espere que o sangue flua até o final do tubo

e depois feche o registro.
• Desconecte o tubo do equipamento de infusão e imediatamente conecte o equipa-

mento da bolsa de transfusão.
• Transfunda sangue total na velocidade de 20mL/kg de peso corpóreo em 4h.
• Monitore a temperatura e as freqüências cardíaca e respiratória e reduza a veloci-

dade de infusão pela metade quando os sinais vitais do recém-nascido começarem
a melhorar.

Não deixe uma unidade de sangue pendurada por mais de 4h.

• Utilize, se disponível, uma bomba de infusão para controlar a velocidade da infusão.
• Certifique-se de que o sangue está fluindo na velocidade correta.
• Após o término da transfusão, reavalie o recém-nascido. Se for necessária outra

transfusão, transfunda o sangue na mesma velocidade e volume.
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198 – Seção 3: Procedimentos

Inserção de Sonda Gástrica
A sonda gástrica pode ser inserida por uma narina ou pela boca. Insira a sonda por uma
narina se o recém-nascido estiver respirando regularmente, utilizando a sonda mais es-
treita disponível. Insira a sonda pela boca se ela for necessária para drenagem do estômago,
para alimentar um recém-nascido com dificuldade respiratória, ou se só existirem son-
das mais grossas disponíveis.

Materiais
• Luvas de exame limpas.
• Sonda ou tubo plásticos adequados ao peso do recém-nascido:

– Se o recém-nascido pesar menos de 2kg, utilize uma sonda 5Fr.
– Se o recém-nascido pesar 2kg ou mais, utilize uma sonda 8Fr.

• Caneta para escrever ou fita medidora flexível.
• Seringa de 3 a 5mL (para aspiração).
• Estetoscópio ou papel de tornassol azul.
• Seringa estéril ou com alto grau de desinfecção ou funil adequado para conter

leite materno (se a sonda for utilizada para alimentação).
• Tampa para sonda gástrica (se a sonda for usada para alimentação).
• Fita adesiva.
• Tintura de benjoim (se disponível).

Procedimento
• Reúna os materiais necessários.
• Lave as mãos (pág. 148) e coloque luvas de exame limpas.
• Estime o comprimento de sonda necessário:

– Segure a sonda de forma que imite a rota que ela seguirá quando for inserida (por
exemplo, da boca ou da ponta do nariz até a porção inferior do lobo da orelha e
depois para o estômago, logo abaixo da margem das costelas (Fig. 3.12) e mar-
que a sonda com uma caneta ou um pedaço de fita adesiva.

Figura 3.12 – Medição da sonda gástrica para vias oral (A) e nasal (B).

85
-7

24
1-

61
8-

8

A B

OMS-03.p65 23.05.06, 17:03198



– Alternativamente, simule a distância com uma fita de medida flexível e marque
a distância na sonda com uma caneta ou pedaço de fita adesiva.

• Flexione o pescoço do recém-nascido ligeiramente e passe gentilmente a sonda
pela boca (Fig. 3.13) ou pela narina até a distância necessária. Se for utilizar a
via nasal:
– Se houver um cateter posicionado para a administração de oxigênio,

procure inserir a sonda gástrica na mesma narina.
– Se a sonda não deslizar facilmente pela narina, tente a outra narina.
– Se a sonda não deslizar com facilidade na narina, utilize a via oral.

Nunca force a sonda gástrica na narina se encontrar resistência.

• Fixe a sonda com fita adesiva (Fig. 3.14):
– Se houver tintura de benjoim disponível, aplique-a na pele antes de colocar

a fita adesiva.
– Se for utilizada sonda nasogástrica, evite colocar a sonda tensionada contra a

narina, pois isso poderá causar lesão de pele.

Figura 3.13 – Inserção de sonda gástrica oral.
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200 – Seção 3: Procedimentos

Confirmação do Posicionamento Adequado da Sonda Gástrica
• Confirme o posicionamento adequado da sonda:

– Encha uma seringa com 1 a 2mL de ar e conecte a extremidade da sonda. Utilize
um estetoscópio sobre o estômago enquanto o ar é injetado rapidamente na sonda:
� Se um som sibilante for ouvido pelo estetoscópio enquanto o ar é injeta-

do, a extremidade da sonda está posicionada corretamente no estômago.
� Se um som sibilante não for ouvido, a sonda não está posicionada adequa-

damente. Remova a sonda e repita o procedimento.
– Alternativamente, teste a acidez do aspirado:

� Observe que este método só é adequado para recém-nascidos com mais de
24h de vida, ou recém-nascidos de baixo peso (menos de 2,5kg ao nascimento
ou nascidos antes da 37ª semana de gestação) com mais de 48h de vida.

� Utilize a seringa para aspirar algum líquido e coloque uma gota dele em uma
faixa de papel de tornassol azul:
♦ Se o papel de tornassol ficar rosa, o líquido é acido e a extremidade da

sonda está posicionada corretamente no estômago.
♦ Se o papel de tornassol permanecer azul, a extremidade da sonda não

está na posição correta. Remova a sonda e repita o procedimento.
• Após três dias troque a sonda por outra limpa, ou mais cedo se ela sair da posição

ou entupir, e limpe e desinfete com alto grau de desinfecção ou esterilize de acor-
do com a Tabela 2.11.

Utilização de Sonda Gástrica para Alimentação ou Drenagem
• Se a sonda gástrica foi colocada com a finalidade de administrar leite materno,

ver as instruções para a alimentação, na página 132.
• Se a sonda gástrica foi inserida para drenagem, deixe-a sem tampa e enrole

uma gaze limpa na extremidade, fixada com adesivo, para manter a sonda limpa e
absorver o material drenado do estômago.
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Realização de Punção Lombar
A punção lombar é utilizada para confirmação do diagnóstico quando o recém-nascido
apresenta sinais sugestivos de meningite. Não faça uma punção lombar se o recém-
nascido apresentar espinha bífida/mielomeningocele.

Materiais
• Luvas de exame limpas.
• Luvas estéreis ou com alto grau de desinfecção.
• Campos estéreis.
• Cotonetes ou bolas de algodão embebidas em solução anti-séptica (Tabela 2.10).
• Agulha espinal ou intravenosa (calibres 22 a 24).
• Tubos coletores adequados.
• Bolas de algodão secas.
• Curativo adesivo.

Procedimento
• Esteja preparado, se necessário, para reanimar o recém-nascido utilizando uma

máscara e ambu (pág. 175).
• Reúna os materiais necessários.
• Coloque o recém-nascido sob um aquecedor radiante (pág. 124), se possível, e

retire sua roupa apenas quando estiver pronto para realizar o procedimento.
• Siga os princípios de prevenção de infecção (pág. 147) e técnica asséptica (pág. 149).
• Posicione o recém-nascido:

– Peça a um auxiliar para segurar o recém-nascido em posição sentado:
� Posicione o recém-nascido de forma que as pernas estejam esticadas e o

dorso arqueado (Fig. 3.15).

Figura 3.15 – Posição sentada para punção lombar.
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202 – Seção 3: Procedimentos

� Certifique-se de que o pescoço do recém-nascido esteja parcialmente esten-
dido e não flexionado em direção ao tórax, o que poderá obstruir as vias
aéreas do recém-nascido.

– Alternativamente, coloque o recém-nascido de lado, voltado de frente para o
auxiliar (a maioria dos agentes de saúde destros considera mais fácil se o re-
cém-nascido estiver do lado esquerdo; Fig. 4.16):
� Posicione o recém-nascido de forma que seu dorso esteja mais próximo do

lado da mesa que será utilizado para realizar a punção lombar.
� Peça ao auxiliar para colocar a mão atrás da cabeça e do pescoço do recém-

nascido, e colocar a outra mão na coxa para manter a coluna flexionada.
� Certifique-se de que o pescoço do recém-nascido esteja parcialmente esten-

dido e não flexionado em direção ao tórax, o que poderia obstruir as vias
aéreas.

• Lave as mãos (pág. 148) e coloque luvas de exame limpas.
• Prepare a pele sobre a área da coluna lombar e o restante do dorso lavando com

movimento espiral para fora com um cotonete ou bola de algodão embebida em
solução anti-séptica. Repita mais duas vezes, utilizando cotonete ou bola de algo-
dão novos a cada vez, e espere secar.

• Identifique o local da punção entre o terceiro e o quarto processos lombares (por
exemplo, na linha que une as cristas ilíacas; Fig. 3.17).

• Remova as luvas de exame e coloque luvas estéreis ou com alto grau de desinfecção.
• Coloque os campos estéreis sobre o corpo do recém-nascido de forma que apenas

o local da punção permaneça exposto.
• Insira a agulha na linha média das vértebras, inclinando em direção ao umbigo.
• Avance lentamente a agulha a uma profundidade de cerca de 1cm (ou menos se o

recém-nascido for de baixo peso). Quando a agulha entrar no espaço subaracnóide,
pode-se sentir um discreto pop.

• Se estiver utilizando uma agulha espinhal, remova o estilete guia.

Figura 3.16 – Posição deitada para punção lombar.
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• Se encontrar um osso, a agulha não poderá ser redirecionada. Puxe a agulha para
trás até logo abaixo da pele e reinsira a agulha, dirigindo ligeiramente para cima
apontando para o umbigo do recém-nascido.

• Colete o líquido cefalorraquiano (LCR):
– Colete cerca de 0,5 a 1mL (cerca de 6 a 10 gotas) de LCR em cada tubo coletor.
– Se LCR não sair, rode ligeiramente a agulha.
– Se LCR ainda não sair, remova a agulha e reinsira entre o quarto e o quinto

processos lombares.
– Se for encontrado sangue no LCR, a agulha provavelmente entrou pelo canal

espinhal causando o sangramento. Se o LCR não clarear, colete apenas LCR
para cultura e antibiograma.

• Após a coleta do LCR, remova a agulha.
• Peça ao auxiliar para pressionar gentilmente o local da punção com uma bola de

algodão até que o sangramento ou o vazamento de líquido cesse.
• Coloque um curativo adesivo no local.

Figura 3.17 – Local para punção lombar.
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Administração de Paraldeído Retal

Materiais
• Luvas de exame limpas.

• Seringa plástica de 3mL.

• Agulha estéril de 1 polegada (calibres 22 a 23).

• Paraldeído.

• Óleo mineral (ou vegetal).

• Lubrificante à base de água.

Procedimento
• Reúna os materiais necessários,

• Lave as mãos (pág. 148) e coloque luvas de exame limpas.

• Peça a um auxiliar para remover a fralda do recém-nascido e segurá-lo de lado, de
forma similar à posição deitada para punção lombar (Fig. 3.16).

• Coloque 2mL de óleo mineral na seringa.

• Coloque a agulha e aspire 0,3mL/kg de peso corpóreo de paraldeído, na mesma
seringa.

• Remova a agulha da seringa.

• Lubrifique a seringa com um lubrificante à base de água.

• Insira gentilmente a seringa no reto do recém-nascido e avance aproximadamente
três centímetros.

• Administre a medicação lentamente em 3min e depois retire a seringa lentamente.

• Permita que o recém-nascido relaxe da posição curvada.

• Se a dose escoar do reto nos primeiros 5min, repita-a. A maior absorção ocorre
entre 5 e 15min após a administração, assim, se forem eliminadas fezes após este
período, a dose não precisa ser repetida. 85

-7
24

1-
61

8-
8

OMS-03.p65 23.05.06, 17:03204



Drenagem de Abscesso

Materiais
• Luvas de exame limpas.

• Luvas estéreis ou com alto grau de desinfecção.

• Cotonetes ou bolas de algodão embebidas em solução anti-séptica (Tabela 2.10).

• Cotonete estéril em tubo de vidro de exame para cultura.

• Pinça de tecido com alto grau de desinfecção ou estéril.

• Gaze estéril.

• Lâmina estéril.

• Campos estéreis.

• Seringa de 10mL estéril.

• Seringa de 3mL estéril (ou outro tamanho com marcações adequadas para a
dose correta).

• Agulha estéril de calibre 22.

• Agulha de calibre 25, de 5⁄8 polegada.

• Anestésico local (por exemplo, solução de lidocaína 0,5%).

• Líquido EV estéril.

Procedimento

• Reúna os materiais necessários.

• Lave as mãos (pág. 148) e coloque luvas de exame limpas.

• Prepare a pele sobre e ao redor do abscesso utilizando um cotonete ou bolas de
algodão embebidas em solução anti-séptica e espere secar.

• Remova as luvas de exame e coloque luvas estéreis ou com alto grau de desinfecção.

• Conecte uma agulha calibre 22 a uma seringa de 10mL, encha a seringa com
líquido EV e remova a agulha.

• Coloque campos estéreis sobre a área ao redor do abscesso, de forma que ape-
nas o abscesso fique exposto.

• Injete anestésico local ao redor do abscesso:

– Aspire o anestésico local em uma seringa de 3mL conectada a uma agulha de
calibre 25.

– Injete o anestésico local por via intradérmica (pág. 186) para elevar uma
pequena bolha na pele.

– Após 1min, conecte a agulha de calibre 22 à seringa, insira a agulha atra-
vés da bolha na pele e infiltre com anestésico local a área ao redor do
abscesso.

85-7241-618-8
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206 – Seção 3: Procedimentos

• Após esperar 2min para permitir que o anestésico local faça efeito, faça uma
incisão sobre a área flutuante do abscesso.

• Utilizando um cotonete estéril, colete uma amostra do pus e envie ao laborató-
rio para cultura e antibiograma.

• Utilize uma pinça estéril ou com alto grau de desinfecção para romper as bolsas
de pus.

• Lave o abscesso com líquido EV e deixe o ferimento aberto.
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Registro de Dados
Há vários tipos de registros utilizados nos cuidados com recém-nascidos. Os seguintes
registros estão incluídos neste guia: registro clínico geral, formulário de alta, formulário
de encaminhamento, formulário de retorno e atestado de óbito. Os exemplos de regis-
tros incluídos são sugeridos pelo seu conteúdo, mais do que por seu formato. Registros
adicionais podem ser utilizados com finalidades administrativas. Além disso, um diário
(pág. 214) deve ser mantido, com informações básicas sobre todos os recém-nascidos
admitidos.

• Certifique-se de que o nome do recém-nascido e o número de identificação este-
jam corretos em todos os registros.

• Armazene os registros clínicos de acordo com a política institucional. Certifique-
se de que os dados possam ser facilmente recuperados para as estatísticas anuais
ou investigações especiais ou estudos.

• Guarde os registros clínicos por pelo menos um ano, a menos que seja orientado
de outra forma pelas políticas locais.

• Esteja familiarizado com os formulários para notificação de doenças de notifica-
ção compulsória (por exemplo, sífilis congênita).

• Analise as estatísticas hospitalares a cada 6 a 12 meses:
– Número de recém-nascidos admitidos.
– Número de recém-nascidos que receberam alta.
– Número de recém-nascidos que morreram.
– Principais condições de acordo com o peso corpóreo e o sexo dos recém-

nascidos.
– Deficiências de medicamentos, suprimentos, materiais e pessoal.

Registros Clínicos
Os registros clínicos consistem em registro de admissão e registro de tratamento
contínuo.

• O registro de admissão (exemplo não mostrado) deve incluir o motivo para ad-
missão, história, tratamento prévio e outras informações sobre a mãe e a família.
Uma lista de tarefas é útil.

• O registro de tratamento contínuo (Tabela 4.1) durante a hospitalização é um
registro confidencial que é dividido por médicos e enfermeiras envolvidos com os
cuidados do recém-nascido:
– Conserve o registro próximo ao recém-nascido.
– Utilize mais de uma coluna, se necessário, para os registros diários quando o

recém-nascido estiver doente ou se recuperando.
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Tabela 4.5 – Atestado de óbito

Causa da morte Intervalo aproximado
entre o início e a morte

  I

Doença ou condição que levou (a) .............................................................. ..............................................
diretamente à morte* Devida a (ou em conseqüência de)

Causas antecedentes (b) .............................................................. ..............................................

Condições mórbidas, se houver, que Devida a (ou em conseqüência de)
deram origem à causa dada,
declarando a condição subjacente (c) .............................................................. ..............................................
por último Devida a (ou em conseqüência de)

(d) .............................................................. ..............................................

II
Outras condições significativas que .................................................................. ..............................................
contribuíram para a morte, mas não
relacionadas à condição causal

.................................................................. ..............................................

* Não significa a forma de morte, por exemplo, falência cardíaca
ou falência respiratória. Significa a doença, lesão ou complicação
que causou a morte.

Considere coletar as seguintes informações:

III
Se for mulher, ela estava Não grávida

Causas antecedentes Não grávida, mas tinha estado grávida dentro de
Condições mórbidas, se houver, acentuando a   42 dias antes da morte
  causa dada, determinando a condição subjacente Grávida na ocasião da morte

Desconhece-se o fato de estar ou não grávida
  no período de 42 dias antes da morte

IV
Se for uma criança com menos de um mês de idade Qual era o peso ao nascimento ............................... g

Se o peso exato ao nascimento for desconhecido,
  o recém-nascido pesou:

2,5kg ou mais

menos de 2,5kg

Atestado Médico de Óbito Internacional
• Se o recém-nascido morrer, preencha o atestado de óbito e envie às autoridades de

acordo com as exigências nacionais. Utilize o Código Internacional de Doenças
ou outro sistema de código utilizado no país. Siga as instruções de codificação:

• A Tabela 4.5 é um exemplo de atestado de óbito proposto pela OMS. Cada país
tem seu próprio formulário e regulamento para relacionar a morte à sua causa
(que determina o conteúdo do formulário) e o período no qual esta deve ser
comunicada. Considere, se necessária, a adição de informações sobre o bebê ao
atestado de óbito do país.
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Registro Diário
• Conserve um diário com as informações básicas de todos os recém-nascidos admitidos:

– Número de identificação.
– Nome.
– Endereço.
– Sexo.
– Peso ao nascimento.
– Datas de admissão e alta.
– Motivo da admissão.
– Diagnósticos na alta.
– Condições na alta (vivo, transferido, morto).
– Próxima visita de acompanhamento.

• As informações mínimas incluem a data de admissão, nomes da mãe e do recém-
nascido, condição principal, resultado (alta para casa, transferência ou morte). É
útil incluir o peso ao nascimento.

• Pode ser útil conservar um registro diário separado dos recém-nascidos que mor-
reram, foram transferidos ou necessitaram de seguimento.
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Equipamentos, Materiais e Drogas Essenciais
Laboratórios do Serviço de Saúde
Bioquímica e Hematologia
Materiais necessários para:

• Dosar a glicemia
• Dosar o nível de hemoglobina (ou hematócrito [volume da fração eritrocitária])
• Dosar a bilirrubina sérica
• Realizar contagem citológica do líquido cefalorraquidiano
• Realizar sorologia para sífilis

Microbiologia
Materiais necessários para realizar:

• Cultura e antibiograma de amostras de sangue, pus e líquido cefalorraquidiano

• Coloração de Gram

Banco de Sangue
Sangue total fresco, incluindo tipo O de Rh negativo
Materiais necessários para realizar:

• Prova cruzada

• Teste de Coombs

Unidade Especial para Recém-nascidos
Áreas sem Cuidados ao Paciente
Área para preparo de líquidos e medicação EV
Refrigerador e/ou congelador
Espaço de armazenamento de materiais
Lanterna com lâmpadas e baterias sobressalentes

Áreas de Cuidados ao Paciente
Cobertores, lençóis, roupas de recém-nascidos (roupas para agasalhar), gorros e fraldas
Cadeira para a mãe (confortável para amamentação)
Berços para recém-nascidos
Locais para lavar as mãos
Fonte de calor
Fonte de luz
Suprimento de oxigênio (por exemplo, cilindro, concentrador de oxigênio ou

saída na parede) e um regulador de fluxos de até 0,5L/min
Termômetro ambiente
Relógio de parede

Equipamentos, Materiais e Drogas Essenciais – 215
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EQUIPAMENTO

Máscaras faciais para reanimação (tamanhos 0 e 1)
Incubadoras
Suportes EV
Unidade de fototerapia
Aquecedores radiantes
Ambu auto-inflável, tamanho de recém-nascido
Estetoscópio
Aparelho de sucção
Termômetros (incluindo um termômetro retal que meça até 25ºC)
Balança para pesagem com aumentos de 5 a 10g

MATERIAIS

Tubos e Cateteres

Sondas gástricas (3,5Fr, 5Fr e 8Fr) com tampas
Cateteres de aspiração
Cateter de veia umbilical

Métodos de Administração de Oxigênio

Caixa de cabeça
Cateter nasal (6Fr e 8Fr)
Tubos nasais (1 e 2mm)

Acesso Endovenoso

Equipamento com butterfly (calibres 22 a 25)
Cânulas (calibres 22 a 25)
Equipamento EV
Microgotas
Registros (duas vias ou três vias)

Injeções

Agulhas (calibres 21 a 27)
Seringas (1 a 10mL)

Instrumentos

Lâminas e cabos
Pinças (por exemplo, arteriais, dissecantes, de tecidos)
Porta-agulhas

Exames

Tubos capilares
Tubos coletores adequados para amostra (sangue, pus e líquido cefalorraquiano)
Tiras reagentes para glicose
Lancetas
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Alimentação e Aleitamento Materno

Substitutos de leite para recém-nascidos a termo e pré-termo
Recipientes para armazenar o leite materno retirado
Copos, copos e colheres, outros objetos para alimentação
Instrumentos e recipientes para o preparo de substitutos do leite materno

Outros

Fita adesiva ou esparadrapo de papel fino
Suporte para braço
Clampes de cordão umbilical
Bolas de algodão
Campos
Curativos de gaze
Talas
Suturas
Cotonetes

REGISTROS

Pedidos de laboratório
Diário de registro
Registro médico, gráficos de crescimento, formulários de encaminhamento e retorno
Outros formulários prescritos

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES

Locais para Lavagem das Mãos

Água limpa/corrente
Sabão/loção a base de álcool
Toalhas

Luvas

Luvas de exame limpas
Luvas grossas ou luvas utilitárias de látex
Luvas estéreis ou com alto grau de desinfecção

Preparo da Pele

Solução anti-séptica (por exemplo, povidona-iodo a 2,5%, gluconato de clorexidina 4%,
álcool etílico ou isopropílico a 60 a 90%)

Descarte de Lixo

Recipiente à prova de vazamentos para lixo contaminado
Recipiente à prova de perfurações para materiais cortantes
Recipiente para lençóis e fraldas sujas

Equipamentos, Materiais e Drogas Essenciais – 217
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Limpeza e Desinfecção

Área para limpeza e desinfecção de equipamentos e materiais
Solução desinfetante (por exemplo, solução de cloro a 0,5%, glutaraldeído a 2%)
Esterilizador de instrumentos

DROGAS

Violeta genciana a 0,5%
Pomada de cloridrato de tetraciclina a 1%
Solução de glicose a 10%
Ampicilina
Imunoglobulina (humana) antitetânica
Óleo mineral (ou vegetal)
Benzilpenicilina benzatina (ou benzilpenicilina procaína)
Benzilpenicilina
Preparado de ferro oral
Profilaxia ocular (por exemplo, nitrato de prata a 1%, povidona-iodo a 2,5%,

ou pomada de tetraciclina 1%)
Cefotaxime
Ceftriaxone
Ciprofloxacina
Cloxacilina
Diazepam
Gentamicina
Isoniazida
Lidocaína
Nevirapina
Soro fisiológico (salina ou Ringer lactato)
Creme de nistatina
Solução de hidratação oral
Paraldeído
Fenobarbital
Fenitoína
Vitamina K1 (fitomenadiona)
Zidovudina (AZT)

VACINAS

Tuberculose (BCG)
Difteria, coqueluche e tétano  (DPT)
Hepatite B (HBV)
Poliomielite (OPV)
Tétano (toxóide tetânico)
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Índice Remissivo

A

Abdome e dorso
distensão abdominal, 9t

diagnóstico diferencial, 76t
tratamento, 75

Abscesso, 98
drenagem, 205
materiais, 205
procedimento, 205

Acesso
intra-ósseo, 194f

materiais, 193
procedimentos, 193

periférico endovenoso, 188
venoso, 188

materiais, 216
Agulha sem seringa, 181
Aleitamento de gêmeos, 129
Alimentação, 10t

amamentação exclusiva, 127
copo, 131, 132f

com bico, 132f
e colher, 131, 132f

dificuldade, 71, 72
método alternativo, 129
por sonda gástrica, 132, 133f
reposição de líquidos, 127

Alimentos
diretrizes, 20
volume total, 136

Alta
acompanhamento, 170
formulário, 210t

Amamentação
conexão correta, 129f
interação, 128
posicionamento

correto, 128
incorreto, 73

Anemia, 90
Antibiograma, 105
Antibióticos

administração, 143
doses, 145t, 146

Ânus imperfurado, 112
Apnéia, 42

ocasional, 32
Aquecedor radiante, 122t, 124
Asfixia, tratamento, 35
Assepsia, técnica, 149

B

Boca, 8t
Bolsa amniótica, rompimento, 45
Bossa, 93
Braço

paralisia, 108
posição anormal, 106f

Butterfly, 180
fixação, 190

C

Cabeça sucedânea, 93
Calcanhar, locais para punção, 182f

materiais, 181
procedimentos, 182

Candidíase, 7t, 8
na boca, 98
na região da fralda, 98

Cardiopatias congênitas, 42
Cateter nasal, 140
Cefaloematoma, 93

unilateral, 94f
Celulite, 98
Choque, 3t

consciência, 6t
Cianose central, 4t, 8t, 142

As letras f e t que se seguem aos números de páginas correspondem, respectivamente, a figuras e tabelas.
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Clávicula, fratura, 109
Coagulopatia, 89
Coloração de Gram, 105
Conjuntivite, 103

clamídia, 105
diagnóstico diferencial, 103t, 104
S. Aureus, 104

Contato pele a pele, 121t, 123
Convulsão

cuidados contínuos, 50
diazepam, 50
e espasmos, 5t

características, 46
diagnóstico diferencial, 48t, 49

tratamento, 49
Corte, 98

ou abrasão, 7t
Couro cabeludo

edema, 8t
diagnóstico diferencial, 91, 92
tratamento, 92

veia, 189f
Crescimento, avaliação, 159
Cuidado

mãe canguru, 24, 25, 121
posição, 26f

contínuo, 10
registro clínico, 208

D

Dedo extranumerário, 6t, 111
Defeitos congênitos

genéticos, 113
graves, 112
leves, 111

Diabetes, 115
Diarréia, 9t

diagnóstico diferencial, 82t
hospitalar, 84
tratamento, 81

Dificuldade
para se alimentar, 32
respiratória, 32

classificação, 39t
decorrente de síndrome do
desconforto respiratório, 41

Dificuldade
respiratória (Cont.)

grave, 39
leve, 41
moderada, 40
não causada por síndrome do
desconforto respiratório, 40

problemas, 38
tratamento, 38

Doença hemorrágica, 89
Drogas essenciais, 218

E
Elasticidade, perda, 7t
Embolia gasosa, 188
Emergência, apoio emocional, 162
Encefalopatia bilirrubínica, 62
Enterocolite necrotizante, 78
Eritema

bolhoso, 7t
ou edema, 7t

Espinha bífida, 9t, 112

F

Face, 8t
e membros, espasmo, 47f

Fêmur fraturado, imobilização, 110
Fontanela

abaulamento, 5t
afundamento, 8t

Formulário
de encaminhamento para outro hospital/

departamento, 211
de retorno, 212

Fototerapia, 63
Frascos multiuso, 150
Freqüência

cardíaca, 5t
respiratória, 4t

G
Gastrosquises, 9t, 112
Glicemia, 183
Gravidez, 14

H
Hematoma, 7t
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Hemorragia subaponeurótica (subgaleal), 92
Hepatite B, 114

vacina, 158
Hidrocefalia, 8t
Hipertermia, 56

tratamento contínuo, 57
Hipoglicemia, tratamento, 68
Hipotermia

grave, 54
moderada, 55

I

Icterícia, 4t , 58
da prematuridade, 62
diagnóstico, 59t
gravidade, 58t

tratamento, 58
hemolítica, 61
nuclear, 62
prolongada, 62

Idade gestacional, 18, 44, 45
Incubadora, 124

temperaturas recomendadas, 125
Infecção

antibióticos, 144t
cutânea, tratamento, 96
do umbigo, gravidade, 100t
fontes, 147
hospitalares, 153
prevenção,

cuidados de rotina, 147
locais para lavagem das mãos, 217
luvas, 217
princípios gerais, 147

Injeção, 184
endovenosa

materiais, 186
procedimento, 186

intradérmica
materiais, 186
procedimento, 186

intramuscular,
materiais, 185f
princípios, 184
procedimento, 185f

materiais, 216

Instrumentos, 216
cortantes, manipulação, 151
processamento, 151

Irritabilidade, 6
Irritação gástrica, 80

L

Lábio
fendido, 8t
ou palato fendidos, 111

Lassidão, 6, 32
Leite materno

extração por expressão, 130f, 132
substitutos, 133

Letargia, 6
diagnóstico diferencial, 67t
induzida por drogas, 67
sinais não específicos, 66
tratamento, 66

Limpeza, unidade especial de recém-
nascidos, 152t

Língua, 8t
Líquido

cefalorraquiano, 203
contagem de leucócitos, 37

diretrizes, 20
endovenosos, 134

administração, 135
alimentação, 137

volume total, 136
Lixo, descarte, 152, 218

M

Mãe, 14
com diabetes, 115
com hepatite, 114
com sífilis, 115
com tuberculose, 114
febre, 44
infecção uterina, 44
portadora do vírus da imunodeficiência

humana, 116
aleitamento materno, 117
alimentação substitutiva, 117

ruptura da bolsa, 44
trabalho de parto, 44
tratamento, 44
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Mão
lavagem, 148
posição anormal, 106f

Marcas de nascimento, 7t, 111
Meningite, 34
Mielomeningocele, 9t, 112
Monilíase, 7t, 8

na boca, 98
na região da fralda, 98

Morte, comunicação e apoio emocional,
165

Mucosas secas, 8t

N

Nariz, 8t

O

Óbito, atestado, 213
Obstrução gastrointestinal, 79
Olhos

edemaciados, 102
inchados, 8t
pus, 102
sangramento, 8t
secreção, 8t
tratamento geral, 102
vermelhos, 8t, 102

Onfalocele, 9t, 112
Opistótono, 5t, 47f
Oxigênio,

administração
materiais, 216
métodos, 138t

caixa de cabeça, 140
fontes, 141
terapia, 138

P

Palato fendido, 8t, 111
Paraldeído retal

administração, 204
materiais, 204
procedimento, 204

Paralisia facial, 108

Parto
a fórceps, abrasões, 99
lesões, 106

diagnóstico diferencial, 107t
tratamento, 108

trabalho, 14
Pé torto, 6t, 112
Pesagem, técnica, 159
Peso, 9t

ganho inadequado, 73
registro, 160

Poliomielite, 157
Pregas cutâneas, 111
Problemas cutâneos, 95

e de membranas mucosas, diagnóstico
diferencial, 95t, 96

Punção
lombar

local, 203f
materiais, 201
posição, 201f, 202f
procedimento, 201

venosa
materiais, 180
procedimento, 180

Pústulas, 97
ou bolhas, 7t

cutâneas, sinais de sépsis, 97

Q

Quarto aquecido, 123t, 126

R

Recém-nascido
apresentação pélvica, 107f
asfixia, cuidados contínuos, 36
avaliação

e tratamentos adicionais, 13
rápida, 12

e tratamento imediato, 2
de baixo peso

alimentação, 19
alta e acompanhamento, 27
avaliação rápida e tratamento
    imediato, 2

85
-7

24
1-

61
8-

8

OMS-IR.p65 23.05.06, 16:57222



Índice Remissivo – 223

Recém-nascido
de baixo peso (Cont.)

complicações, 18
cuidados, etapas, 2
postura, 18f
problemas, 19
volume de alimentação e líquido,
22

doentes, 23
exame, 4t, 5

membros, 6t, 7
tônus muscular e nível de
consciência, 6t, 7

gemelar, 72
incapacidade

de franzir a testa/fechar os olhos, 8t
de se alimentar sem babar, 8t

inconsciente, 6t
métodos para aquecer, 123t
morte, 165
movimentos, 5t
postura, 5t
reanimação, 174

materiais, 174
procedimentos, 174

Registro, 217
clínico, 208
de dados, 208
diário, 214

S

Sangramento
e/ou palidez

causas obstétricas, 89
diagnóstico diferencial, 87t, 88
tratamento, 85

contínuo, 90
intraventricular, 51
subconjuntival, 8t

Sangue
agentes infecciosos, 156
materno, ingestão, 79
princípios da transfusão, 155
uso clínico, 155

Secreção nasal abundante, 8t

Sépsis
e asfixia

achados
comuns, 29t
múltiplos, 28

diferenciar, 31t
tratamento, 33

Serviço de saúde
admissão, 17
internação, 17

Sífilis, 115
congênita

achados, 30
tratamento, 30t

Soluções anti-sépticas e desinfetantes, 150
Sonda gástrica

materiais, 198
nasal, 198, 199f
oral, 198, 199f
posicionamento, 200

Sonolência, 6

T
Temperatura

axilar, medição, 178
corpórea

anormal, 53
manutenção, 120
métodos, 121t

retal, medição, 178
Terapia anti-retroviral, 116
Tétano, 51

cuidados contínuos, 52
Transferência

comunicação, 168
cuidado, 168
drogas e líquidos, 167t
e encaminhamento, preparação, 167
equipamentos e materiais, 167t

Transfusão de sangue, 196
riscos, 155

Tremores, 5t
Tuberculose, 114, 157
Tubos

e cateteres, 216
nasais, 139
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U

Umbigo
infecção, 101
odor, 100
pele vermelha e endurecida, 7t
pus, 100
sangramento, 7t
vermelho, 7t, 100

Úmero fraturado, imobilização, 109f
Urina e fezes, ausência, 9t

V

Vacinas, 219
imunização, 157

Veia umbilical, cateter, 191, 192f
Ventilação com ambu e máscara, 175
Vias aéreas, abertura, 174
Visitas, 163
Vômitos

diagnóstico diferencial, 76t
tratamento, 75
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