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Suporte na Transição pós Natal
Reanimação 

• A preparação do parto, com equipa obstétrica e neonatal é fundamental

• A necessidade de reanimação neonatal frequentemente não é previsível

• Pessoal treinado e o material necessário devem estar sempre disponíveis

• Um profissional habilitado a iniciar reanimação deve estar presente, e um segundo, com competência para
entubação e administração de fármacos, deve estar disponível

• Todo o equipamento necessário na sala de partos deve ser regularmente verificado e testado

• A formação regular das equipas, em cursos de treino, é condicionante para uma reanimação com sucesso

Circulation. 2015 Nov;132(18 Suppl 2):S543-60
Resuscitation. 2017;115:102. Epub 2017 Apr 12

Update 2017 Resuscitation 123 (2018) 43–50



Materno

Idade > 40 e < 16 anos 

Má situação sócio económica 

Álcool, tabaco, drogas

Patologia Médica: 

Diabetes 

Hipertensão 

Doenças pulmonares / cardíacas 

Doenças renais / ITU 

Trombocitopenia, anemia,  incomp. 

Colonização SGB

Patologia Obstétrica 

Prematuridade, morte fetal / neonatal 

Antecedentes de parto risco 

Hemorragia pré parto 

Rotura prematura membranas 

Infeção grave na gravidez 

Anomalias placenta

Polihidramios / oligoamnios

Fetais 

Prematuridade 

Posmaturidade

Restrição crescimento fetal

Macrossomia 

Gestação múltipla 

Anomalias congénitas 

Hidropisias 

No Parto 

Complicações de patologia materna

Parto Pré Termo

Prolapso cordão 

Sangramento útero placentar

Anomalias paresentação

Corioamnionite

Mecónio

Alterações CTG 

Parto instrumentado 

Cesariana por alterações maternas / fetais 

Ad. de narcóticos à mãe 4 horas antes parto 

Fatores Associados a Parto de Risco 

Fernandes CJ. Care of the High-Risk Neonate. In: Conn's Current Therapy 2005, 57th ed





Aconselhamento pré-natal

• Deve ser dada informação aos pais sobre prognóstico fetal / neonatal na gravidez
de risco

• A decisão de não iniciar reanimação deve ser dos pais com a equipa de saúde. Os
pais devem ser esclarecidos e participantes ativos no processo de tomada de
decisão

• Não iniciar reanimação pode ser considerado se a morte precoce for muito
provável, e a sobrevivência for acompanhada de morbidade inaceitavelmente
alta. Recém-nascidos com idade gestacional <23 semanas ou peso ao nascer
<400 g

Circulation. 2015 Nov;132(18 Suppl 2):S543-60.



Nascimento 

• Ligar Cronómetro (Relógio APGAR) 

• Secar o RN

• Manter Temperatura  

• Avaliar Tónus, Respiração, Frequência Cardíaca  

• Laquear Cordão umbilical 

Resuscitation, October 2015, Pages 249 - 263



Mecónio 

• RN que nascem com líquido amniótico tingido de mecónio não inalam material grumoso, que

possa condicionar obstrução, para o trato respiratório inferior

• Não esta recomendado aspirar a via aérea do RN no períneo da mãe ou as vias aéreas por

rotina

• RN hipotónico, sem resposta, mecónio espesso, não respira, a via aérea pode ser rapidamente

inspecionada sob visão direta e a orofaringe libertada de material que possa causar obstrução

• No RN bradicárdico a prioridade deve ser a insuflação pulmonar no primeiro minuto

Resuscitation, October 2015, Pages 249 - 263



Tempo de Laqueação cordão umbilical  

• A laqueação do cordão aos 60 /30 seg. é  benéfica nos RN termo e Pré termo 

• Não há ainda definição do tempo adequado 30 / 60 seg. ( 1 / 5 minutos ) 

• Não se verificou maior perda sanguínea materna por laqueação tardia

• O tempo de laqueação do cordão não deve atrasar a reanimação do RN 

• A segurança da mãe não deve ser posta em causa (placenta prévia, descolamento)

• Evitar nas restrições crescimento fetal  com alterações do doppler umbilical pelo risco policitemia

• A decisão do tempo de laqueação deve ser conjunta pela equipa Materna / Neonatal 

JAMA. 2019;322(19):1869.
Obstet Gynecol. 2017;129(1):e5.



Laqueação tardia cordão umbilical RN Termo 

Cochrane Database Syst Rev. 2013
JAMA Pediatr. 2015 Jul;169(7):631-8.

• Benefícios 
• Valores mais altos de hemoglobina às 24 a 48 horas após o nascimento (1,49 

mg/dl) 

• Maior reserva de ferro no lactente aos 6 meses

• Melhor score nos domínios motor e social aos 4 anos de idade, mais nos rapazes,
indicando que a otimização do tempo de laqueação do cordão pode afetar o
neurodesenvolvimento em população de baixo risco

• Riscos
• Hiperbilirrubinemia no recém-nascido, fototerapia (+40%)

• Policitemia nas restrições de crescimento fetal

• Diminui o volume de sangue do cordão disponível para a colheita de stem cells



Laqueação tardia cordão umbilical RN Pré Termo 

• Laqueação aos 30 a 60 segundos, em prematuros com tónus e atividade respiratória 

• Redução da mortalidade neonatal em 30%

• Aumento do HT em 2,73 pontos % e redução de transfusão de sangue em 10%

• Aumento do pico de bilirrubina sérica em 4 mmol / L sem aumento da morbidade

• Tempo para a transição fisiológica da vida fetal é uma vantagem da laqueação tardia e reduz a

HPIV e NEC. 75% do sangue é transfundido no 1º minuto após o nascimento

• A laqueação do cordão antes do início da respiração espontâneas (10 ± 15 segundos após a

expulsão) afeta a hemodinâmica cardiovascular durante a transição fetal para neonatal, devido à

falta do retorno venoso umbilical antes da dilatação dos vasos pulmonares
Obstet Gynecol. 2017;129(1):e5

Am J Obstet Gynecol. 2018;218(1):1. Epub 2017 Oct 30.
J Physiol. 2013;591(8):2113. Epub 2013 Feb 11.



Milking do Cordão Umbilical 

• Quantidade não quantificável de sangue num RN imaturo de forma descontrolada, pode ser prejudicial

• Numa meta-análise de 2015, o milking do cordão umbilical aumentou a hemoglobina sem aumentar a

necessidade de fototerapia

• Meta-análise em pré termos < 33 sem, a transfusão, mortalidade, hipotensão, HPIV grave ou NEC não

reduziram

• Não é claro se o milking do cordão melhora ou piora os resultados, em comparação com a laqueação

tardia do cordão, pois os dados disponíveis são insuficientes para tirar uma conclusão clara
Am J Obstet Gynecol. 2014;211(5):519.e1

JAMA Pediatr. 2015;169(1):18
Cochrane Database Syst Rev. 2019;9:CD003248. Epub 2019 Sep 17



Manter Temperatura: 36,5ºC – 37,5ºC

• No RN sem Asfixia a temperatura deve manter-se entre 36,5º e 37,5º C

• A hipotermia leva à acidose metabólica e hipoxia, aumenta morbilidade e mortalidade

• Temperatura da sala 23º a 25ºC.  Se IG < 28 sem temperatura > 25ºC

• Por cada º abaixo de 36,5ºC a mortalidade aumenta 28% 

• Secar e cobrir o RN, colocar gorro, contacto pele a pele com mãe 

• Se necessidade de reanimação, reanimador aquecido com  servo controlo para 36,5ºC 

• Pré-termo < 32 sem,  sem secar, saco de polietileno cobrindo corpo e cabeça, ventilação com gases aquecidos e 

humidificados

• Evitar hipertermia > 38ºC, RN de mães febris associam-se a depressão respiratória, convulsões, paralisia cerebral e aumento 

da mortalidade 

• A temperatura à admissão na UCIN deve ser registada como controlo de qualidade e pelo valor prognóstico

Circulation. 2015 Oct;132(16 Suppl 1):S204-41.
Pediatrics. 2010;125(6):e1427.



Avaliação 

• IG > 35 semanas?

• RN tem bom tônus muscular?

• Respira  ou chora?

• Rosado? 

Pediatrics. 2016;138(3) Epub 2016 Aug 22.
Newborn andI nfant Nursing Reviews 14 (2014) 28-33

Pele a Pele 
Temperatura

Amamentação 

Colapso Pós Natal Súbito e Inesperado  

Avaliação RAPP, Posicionamento 

RISCO



Avaliação Inicial 

• APGAR 

• RESPIRAÇÂO, FR, expansão torácica, simetria, padrão de gasping, gemido.

• FC, avaliação inicial auscultar o ápex,  palpar o base do cordão umbilical é pouco fiável. 
• ECG é o método mais rápido e fiável de avaliar FC 
• OXIMETRO, FC e Spo2 pode levar até 2 minutos para captar FC. 
• COR - cianose,  palidez – oximetria pulso 

• TÓNUS, um RN floppy pode necessitar de suporte respiratório. 

• Estimulação táctil, limpando e secando RN – em muitas situações é suficiente para iniciar respiração eficaz

Vigoroso, Respira, Chora
Bom Tónus 
FC > 100bt/mto

Pele a Pele, amamentação, temperatura  

Respiração ineficaz, apneia
Tónus N ou hipotónico
FC < 100bt/mto

Secar e estimular, 5 insuflações  

Respiração ineficaz, apneia
Hipotónico, pálido 
FC indetetável  < 60bt/mto

Secar e estimular, 5 insuflações 



Permeabilizar a via aérea 

Máscaras faciais  

Colocação máscara facial 



5 Insuflações Iniciais 

• Utilizar uma máscara facial com peça em T, com fornecimento contínuo de gás e um dispositivo limitador de
pressão, preferencialmente com gases aquecidos e humidificados

• Uma pressão de insuflação de 30 cm H2O durante 2-3 segundos (e repetida 5 vezes) expande eficazmente os
pulmões da maioria dos recém – nascidos de termo. No pré termo usar 25 cm H2O

• Os requisitos essenciais são uma via aérea permeável e uma boa selagem entre a máscara e a face do RN, sem
fugas.

• Monitorizar com Oxímetro Pulso na mão direita e com ECG

• A eficácia traduz-se no aumento da FC ou expansão torácica

• Iniciar com FIO2 21% no RN ≥ 35 sem, 21% a 30% < 35 sem, dosear o oxigeno de acordo com oximetria



Controlo da via aérea com duas pessoas Inserção de via orofaríngea usando laringoscópio 

Observação boca e orofaringe sob laringoscópica. A via aérea pode estar bloqueada por material espesso como mecónio,
vérnix, sangue ou muco. Pode ter ser inalado in útero com inspirações agónicas e resultar em compromisso da via aérea



TETTET (mm) Peso 
(gramas)

IG (semanas)

2/2,5 <750 <25

2,5 <1000 <28

3,0 1000-2000 28-34

3,5 2000-3000 34-38

3,5-4,0 >3000 >38

Massagem Cardíaca 

Detetores CO2 

Ventilar 30 seg. eficazmente antes de iniciar massagem cardíaca  

FIO2 100% 



Mascara Laríngea - > 2000g ou ≥ 34 sem 

Introdução Fixação e insuflações com peça em T 

A i-gel sem cuff

BMJ Case Rep 2015 Mar 25;2015
Manual do Curso Suporte Vida Neonatal 2015
Paediatr Anaesth 2004;14:493–4



Fármacos 

Adrenalina 10 mcg/kg        (0,1 ml/kg          1:10 000)
Adrenalina 10 - 30 mcg/kg ( 0,1 - 0,3ml/kg 1: 10 000)  

Nacl 0,9% 10 ml /Kg 

Sangue desleucócitado e irradiado O Rh Neg 10 ml/kg 



Agulha intra óssea  EZ IO 15 mm – 3000g

Pediatrics 2011;128:e954–8
Eur J Pediatr 2008;167:1467–9
Manual do Curso Suporte Vida Neonatal 2015



Hipotermia induzida

• RN termo e > 35 sem IG com critérios de  encefalopatia hipóxico - isquémica 

• Encefalopatia moderada a severa

• Iniciar hipotermia passiva logo no local de nascimento 

• Seguir protocolo nacional 

• Iniciar hipotermia induzida preferencialmente até 6 horas de vida 



Pediatrics. 2013;132(5):e1351–e1360
Brain Res. 1999;830(1):24–31 

Acta Paediatr. 2014;103(8):796–806  
group.bmj.com on May 6, 2018 - Published by http://fn.bmj

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2019;fetalneonatal-2018-316118

Pré - Termo 
• RN pré termo que respira, com SDR, deve iniciar CPAP com máscara PEEP  5 a 7 cm H2O

• Estabilizar o pré termo em CPAP diminui a DBP e óbito

• De 65% a 77% dos RN < 28 sem necessitam VPP não invasiva, peça em t  (25 cm H2O/5 cm H2O – 40/60 VPP/ mto)

• Avaliar resposta pelo aumento da FC, ECG, oximetria

• Tamanho máscara, adaptação sem fugas e sem obstrução da via aérea, é fundamental

• Máscara facial, sobre área do trigêmeo nasal, pode influenciar a ventilação, condicionando alteração na respiração,  

bradicardia, vasoconstrição periférica e colapso da laringe

• A mascara facial com posicionamento e tamanho adequado para limitar a estimulação do trigémeo e “diving reflex”

• Treino com simuladores é importante para evitar fugas e para melhorar a eficácia da ventilação com máscara

• FiO2 – 21 a 30%, oximetria

http://fn.bmj/




Surfactante profilático orofaringe 

Pode o RN beneficiar da ad. de surfactante na orofaringe? 

Estudo caso / controlo

RN < 29 sem 

Ad. Surfactante orofaringe antes de laquear cordão + CPAP VS CPAP

Investigação: Reduz a entubação traqueal até 72 horas de vida?

Nº total RN necessário 250 / randomizados 154 RN 



• Investigação em novas interfaces, prongs, mascaras, níveis de  CPAP, administração surfactante:

• CORSAD trial – peça em T com máscara VS dispositivo (evitar diving reflex )

• Philodendroom trial – Dois níveis de CPAP após nascimento 

• ABC – 3 – ad. profilática VS ad. precoce surfactante no RN MBP

• Monitorização Et CO2 colorimétrico associado à mascara 

European Scientific Collaboration Neonatal Ressuscitation

euro-SCNR group

mailto:euro-SCNR@googlegroups.com


O futuro…..
CONCORD Trial 

Mesa de reanimação que permite ir ao  parto, CPAP ou VPP antes de laquear o cordão umbilical, FIO2 
adequado,  mantendo aquecimento radiante  

O sistema LifeStart ™ (Inditherm, Rotherham, UK) permite a clampagem tardia do cordão. Altura ajustável para que o
bebé possa ser colocado na posição adequada à clampagem tardia do cordão independentemente do tipo de parto e que
possa aceder – se ao RN se for necessária reanimação. Dispõe de peça em t




