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Nem tudo é bem fundamentado

Algumas práticas são derivadas e 

adaptadas com base em ensaios 

clínicos ou pesquisas realizadas em 

adultos ou população pediátrica
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ESTABILIZAÇÃO TÉRMICA DO RNPT 

NA SALA DE PARTO: UM GRANDE 

DESAFIO
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ESTABILIZAÇÃO TÉRMICA DO RNPT NA SALA DE 

PARTO: UM GRANDE DESAFIO

28% NAS TAXAS DE MORTALIDADE 

1°C NA TEMPERATURA DO RECÉM-NASCIDO

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA ESTUDAR O 

ASSUNTO:
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23˚ a 26˚
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Surfactante na sala de parto

 Uso baixo na RBPN (<4%)

 11 estudos qualificaram

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Mar 14;3:CD000510.

 Prophylactic versus selective use of surfactant in preventing 

morbidity and mortality in preterm infants.

Rojas-Reyes MX, Morley CJ, Soll R. Source

 Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, Faculty of 

Medicine, Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419276
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rojas-Reyes MX[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22419276
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morley CJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22419276
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Soll R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22419276


Surfactante na sala de parto

 Revisão não mostrou mais vantagem do surfactante profilático vs seletivo

e mostra redução do risco para BDP e redução na mortalidade com a

nova conduta.

 Conduta dos últimos anos mudou para uso precoce do CPAP e

surfactante seletivo aliado a maior uso de corticóide antenatal.

 Indicado uso precoce para RN pré-termo com sinais de desconforto

respiratório com FiO2 > 0,3.



Análise de Práticas Respiratórias

Análise de concordância:

 8 melhores centros com mortalidade <20% excluindo RN com malformações 

congênitas e óbitos precoces

 Usam mais de 70% de esteróide

 Fazem 1º dose de surfactante em menos de 2 horas (>75%)

 Tem menos de 10% de Pneumótorax

 Usam mais de 70% de CPAP nasal e mais de 20% de Ventilação Não Invasiva.





Prevenção de Pneumonia Associada a 

Ventilação Mecânica 

Aspiração  traqueal: quando  necessário

 A frequência da aspiração do tubo traqueal deve ser adaptada à condição de cada 
paciente, considerando-se a quantidade e a qualidade de secreção, os riscos inerentes à 
desconexão e à redução da pressão nas vias aéreas durante a aspiração. 

 O dispositivo de aspiração traqueal em sistema fechado não altera a PAV, o tempo de 
internação ou a mortalidade, mas a evidência é de baixa qualidade

 O uso de sistema fechado de aspiração traqueal visa evitar a queda sustentada da 
pressão positiva na via aérea, quando esta é necessária para o tratamento da doença 
pulmonar restritiva grave.

KLOMPAS, et al., 2014; YOKOE, et al., 2014)



Utilização Acesso Venoso Central

Planejamento do 

Acesso Venoso

Equipe Multiprofissional



Cateterismo de Veia e Artéria 

Umbilical
 Inserção o  mais breve possível (evitar  colonização do vaso e 

presença de trombos)

 Retirada 5 - 7 dias (acima desse período aumento risco ICS)

 Fixação em ponte – permite a limpeza do coto umbilical e evita 

deslocamento do cateter intra-luminal



Uso de Cateter - Risco para Sepse?

Cateter Umbilical 
> 5 dias - Artéria OR = 16,5

> 5 dias - Veia     OR = 21,2 

PICC:   OR = 2,0 

Flebotomia: OR = 2,5

Moro M.L.,et all.,1996



Impacto DI ICScat – Time de PICC

Houve redução da DI 

de ICS associada a  

CVU e PICC após 

introdução do time de 

PICC 

Sendo mais 

acentuada  redução 

da DI-PICC

BUTLER-O’HARA et al, THE JOURNAL OF PEDIATRICS Vol. 160, No. 6, June 2012



Resultados

Em um modelo de regressão multivariada para controlar

nascimento peso, idade gestacional, as práticas de cuidados de

cateteres com o tempo,e o uso de antibióticos

o grupo > 7 dias CVU permaneceu associado com um risco

aumentado de infecção.

BUTLER-O’HARA et al, THE JOURNAL OF PEDIATRICS Vol. 160, No. 6, June 2012



Guideline CDC 2011

Nenhuma recomendação a respeito de lumens 

exclusivo para NPP – Questão Não Resolvida

Brasil MS  RDC 272/1998 – Via exclusiva

para administração de  NPP

Remover  qualquer cateter Intravascular  assim que

possível, não prolongar o uso é essencial. Category IA 

Cateter inserido na urgência sem aderência de 

procedimento asséptico, substituir o cateter o mais

breve possível dentro das 48 horas Category IB 



Boas Práticas na inserção do PICC

 Cateter de escolha para longa permanência

 Procedimento eletivo

 Profissional de enfermagem treinado (em 2 pessoas)

 Barreira máxima de paramentação

 Antissepsia da pele com clorexedina degermante 2%, remoção com soro 
fisiológico

 Complementação da antissepsia com clorexedina alcoólica 0,5%

 Não cortar ponta do cateter para inserção por risco de complicação mecânica*   

 Lúmen exclusivo para NPP(para CDC, questão não resolvida)

 Cdc Prevention ,2011

*Janet Pettit, JAVA: 2006 Vol. ll Nº 4 



Trimming of Peripherally Inserted Central Catheters: The End 

Result

Janet Pettit, JAVA: 2006 Vol. ll Nº 4 



Trimming of Peripherally Inserted Central Catheters: The End 

Result

Janet Pettit, JAVA: 2006 Vol. ll Nº 4 



Fixação do PICC

Não cortar ponta de cateter  na inserção



Evitar situações como 

esta

NPP

Deve ter via 

exclusiva



Opção para admistração de várias 

Drogas Cateter Central com Duplo lúmen



Uso de Antibiótico  Profilático 

NÃO utilizar antibiótico como profilaxia antes
da inserção ou durante o uso de cateter
intravascular para previnir colonização ou
infecção relacionada a cateter Category IB

CDC Prevention - 2011



Experiência CAISM/UNICAMP

Controle de Infecção de corrente 

Sanguínea associada a cateter 

central

Implantação do Pacote de ações 

relacionadas a Inserção e 

Manutenção do Cateter central







NICU - UNICAMP 2008-2011

ID CLABSI/1000 catheter-day
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Linear

(CLABSI)

2011

12.5 /1000 

2010

18.8/1000

2008

19.3/1000

70% CLABSI was  laboratory confirmed

76,6%  Staphycolococcus  coagulase negative especies, 2% Candida sp

Staphylococcus epidermidis was  the main agent of CLABSI 

2009

26.2 /1000 

Calil et al, 2012



DI ICS: número de infecções de corrente sanguínea associada a cateter X 1000
Número total de cateter-dia



Higiene do Coto Umbilical

 Produto de uso individual 

 Manter limpo e seco

 Uso de antisséptico - Clorexedina , reduz sepse e morte de RN

Vural G, Kisa S. Umbilical cord care: a pilot study comparing topical human milk, 

povidone-iodine and dry care. JOGNN, 2006;35(1):123-8.

Imdad A, Bautista RM, Senem Ka, Uy ME, Mantaring JB 3rd, Bhutta ZA. Umbilical 

cord antiseptics for preventing sepsis and death among newborns. Cochrane 

Database Syst Rev. 2013 May;5:CD008635.

Hodgins S, Pradhan Y, Khana L., et al. Chlorhexidine for Umbilical Cord Care: 

Game-Changer for Newborn Survival? Global Health Science and Practice. 2013. 

1(1):5-10.

Stewart D., Benitz W. AAP. Umbilical Cord Care in the Newborn Infant. 

Pediatrics, 2016 Set; 138 (3)



Prevenção de Onfalite

 Prevenção de Onfalite = Limpeza do coto umbilical

O cuidado de mantê-lo limpo e seco é aceitável, 

devendo ser realizado diariamente ou mais vezes 

se necessário.

  Clorexidina 0,5% mostrou ser eficaz na redução 
da colonização e infecção do coto, porém retarda 

a mumificação.

  O álcool acelera a mumificação, mas não 

interfere na colonização.

 Importante: Qualquer que seja o produto 

escolhido, este deve ser armazenado em frasco de 

uso individual.



Alimentação do RN

Iniciar o mais precoce possível mesmo que pequenos 
volumes (dieta enteral mínima), preferencialmente 
com Leite Materno Ordenhado  ou Leite Humano 
Pasteurizado

Uso de cateter umbilical não contra-indica inicio da 
alimentação

Resíduo gástrico não deve ser motivo para suspensão 
da dieta: observar aspecto, volume, sinais de 
distensão abdominal  



Administração do leite 
materno ordenhado



O Papel da Colonização Intestinal   

 Em pré termo em UTI a proliferação de uma microflora patogênica no

intestino é um passo que precede a translocação bacteriana.

 A função de barreira intestinal prejudicada não protege o hospedeiro da

disseminação de patógenos para a corrente sanguínea.

 Esta disseminação geralmente é causada por bactérias gram -

negativas e fungos



Fatores de Risco para Colonização por 

Enterobacter cloacae

Análise Multivariada

Incluindo Alimentação Enteral

Nutrição Enteral - Fator de Proteção

- OR = 0,381  (0,151 - 0,964)       p = 0,0417

Pacientes em jejum têm  2,6 vezes mais chance de colonizar por E.  

cloacae MR 

Calil et al, AJIC 2001



Resultados – 2009 - 2010

Associação com Sepse Tardia

 Gênero masculino

 Ventilação ao nascimento

 Uso de drogas vasoativas nas primeiras 72 horas

 Ventilação Mecânica e uso de cateteres

 Antibioticoterapia nas primeiras 72 horas aumentou 

em 56% o risco de sepse clínica e confirmada 

laboratorialmente    (p <0,001)

Rugolo L; Bentlin RBP; RBPN–abstract Congresso Perinatologia 2012



1- Shah P et al – 2013
216 RNEBP – curso >= 4 dias antibióticos sepse precoce presumida –
risco sepse tardia OR 2.1 IC 95%: 1.2-3.7, p = 0.013.

2-Rugolo LMSS, Bentlin MR e RBPN – 2012
Avaliação de 1386 quadros de sepse tardia <1.500g – uso de

antibióticos nos primeiros 3 dias de vida – risco de 56% de sepse tardia.

3-Greenwood C et al – 2014
Ampicilina + gentamicina por 5-7 dias empírico (HC negativa):

predomínio Enterobacter sp e menor diversidade na 2ª e 3ª semana

de vida (disbiose e risco de ECN-sepse-morte).

4- Cotten CM et al – 2009
Uso de antibióticos ≥5 dias em 4039 RNs foi associado à morte OR 1,46

IC95% 1,19-1,78, ECN OR 1,21 IC95% 0,98-1,51 e morte/ECN OR 1,30

IC95% 1,10-1,54.

USO DE ANTIBIÓTICO E RISCO DE SEPSE TARDIA, ECN E 

MORTE



Prevenção de Strepto B 

O que mudou?

ALGORÍTIMO PARA PREVENÇÃO DE DOENÇA INVASIVA POR GBS 

DE INÍCIO PRECOCE EM RN

CDC – Prevention, 2010



IRAS PRECOCE – Infecção por GBS

Triagem para Estreptococo do Grupo B

 35 – 37 semanas

 Bolsa Rota prematura
 Trabalho de Parto Prematuro

 Cobrar resultado do exame
 Avaliar necessidade de Quimioprofilaxia





Sinais de Sepse

Neonatal

Avaliação diagnóstica completa  e 

ANTIBIOTICOTERAPIA 

Corioamnionite 

Materna

Avaliação laboratorial básica e 

antibióticoterapia **

Mãe com indicação para 

profilaxia  para EGB 

SIM

Não

SIM

Não

Não Cuidados clínicos de 

rotina

Mãe recebeu penicilina,

ampicilina ou cefazolina ≥4 h

antes do parto

RN ≥ 37 sem e duração 

rotura membranas < 18 h

RN < 37 sem ou duração 

rotura membranas ≥18 h

Avaliação laboratorial básica 

# Observação por ≥ 48 h
SIM

Observação por ≥ 48 h

SIM

Não SIM

CDC, 2010
Não



Protocolo CDC X Protocolo 

CAISM/UNICAMP

# Avaliação básica para o CDC inclui coleta de 

hemoculturas ao nascimento, e hemograma com diferencial 

de e contagem de plaquetas ao nascimento e 6-12 horas 

de vida.

 CAISM/UNICAMP – em RN assintomático com Risco de 

Infecção ovular, colhe somente hemoculturas e observa 

clinicamente por 48 -72 horas . 







 Foram coletadas 245  amostras de sangue total de RN para “RFLP-PCR”

 178 RN Sintomáticos – foram triados e iniciado tratamento com antibiótico

 19,5% (33/178) dos  casos foram considerados infecção e completado 
tratamento 

 80,5% (145/178) dos casos com sintomas  foi  descartado o diagnóstico de  infecção 
e suspenso tratamento em média com 72 horas.

 RN Assintomáticos com Risco de Infecção Ovular  - Observados

- 54 RN em Alojamento Conjunto (83%)

- 11 RN admitidos em Unidade Neonatal (17%)           

Venkatesh T. et al. 2012

CAISM/UNICAMP
Uso de antibiótico na Suspeita de Sepse Precoce



Physical Examination Instead of Laboratory Tests for Most 

Infants Born to Mothers with Group B Streptococcus 

Support for CDC 2010 Recommendations

Luigi Cantoni et al – The Journal of Pediatrics 

 Estudo prospectivo dois períodos de 12 meses -

Maternidades de Veneza- Itália. 

 7628 no primeiro período e 7611 no segundo período

 No primeiro período colhido hemograma completo, 

hemoculturas para todos RN de risco e mantidos por 48 

horas em observação com exame físico padronizado.

 No segundo período somente observação clínica

 Avaliado os seguintes resultados número de RN tratados, 

tempo entre início dos sintomas de possível sepse e início

do tratamento



Resultados

 Não houve diferença entre os dois periodos na taxa de 

colonização bacteriana das mães (19.7% vs 19.8%, P = 

.8), ou outros fatores de risco. 

 Não houve diferença entre os períodos de intervalo de 

aparecimento dos sinais de sepse e inicio de tratamento.

 Houve significante redução de tratamentos com antibiótico

no segundo período (0.5% vs 1.2%, P < .001).



Conclusões

Testes laboratórios junto com exame físico

padronizado parece não oferecer vantagem

sobre a padronização de exame físico isolado e

essa ultima rotina está associado com menor

uso de tratamento com antibiótico.

Os resultados estão em concordância com o as

recomendações do CDC de 2010.



Volume amostra (ml)*

UFC/ml 0,5 1,0 2,0 4,0

1 39 63 87 98

2 63 87 98 99

3 78 95 99 99

4 87 98 99 99

Efeito do volume da amosta e da densidade bacteriana ou fúngica

sobre a probabilidade de detectar 1 ou mais microrganismo no frasco

de cultura – método automatizado

Schelonka et al, 1996

*Influenciou também o tempo de positividade da amostra

HEMOCULTURA – VOLUME AMOSTRA



Incidência de Colonização por 

Enterobacter cloacae Multirresistente

n = 342

Novembro/1995 – Abril/1996

Calil et al, AJIC 

2001



Número de Pacientes Colonizados por 
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Utilização de Cefalosporinas de 3ª 
Geração
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Dor X Desenvolvimento 

A plasticidade cerebral aumenta a vulnerabilidade a
situações adversas.

 A separação da mãe e o isolamento sensorial geram uma
ausência de atividade nos receptores NMDA* levando a
um aumento da apoptose em múltiplas áreas do cérebro
imaturo

 A exposição repetitiva a dor pode causar uma ativação
excessiva NMDA*/neurotransmissores– resultando em
dano excitotóxico aos neurônios em desenvolvimento.

Anand, 2004.

*N-metil-D-aspartato



DOR E ANALGESIA

Conclusão das pesquisas:

Há possibilidade de que respostas
fisiológicas a dor possam causar ou
agravar hemorragia cerebral precoce
ou isquemia levando a leucomalacia

 Foram observadas associações
preliminares entre sequelas
neurocomportamentais e de
desenvolvimento resultantes do
nascimento prematuro e exposição
repetitiva a dor no período neonatal

Anand, 1998.



TEORIA SÍNCRONO-ATIVA 
SINAIS DE SOBRECARGA

Autonômico

Palidez, cianose perioral, bradicardia,
respiração irregular, movimentos.
peristálticos, vômitos, engasgos,
soluços, tremores, sustos, bocejos.

Motor

Hiperextensão de pernas, braços,
arqueamento de tronco, afastamento
de dedos, caretas, extensão de
língua.



TEORIA SÍNCRONO-ATIVA 
SINAIS DE SOBRECARGA

Turning-out/desligamento

Flacidez de tronco e extremidades, olhar
pasmo, boca aberta.

Controle de Estados e Atenção

Movimentos oculares vagos, olhar fixo,
olhos vidrados, hiper-alerta, choro
silencioso, irritabilidade e choro,
mudanças rápidas de estado, necessidade
de muitos estímulos para acordar.



APATIA PROTETORA

Pré-termo em ambiente excessivamente
estimulante, reage a sobrecarga
sensorial com desligamento e se fecha
aos estímulos

Importante orientar os pais que tendem a
se sentir frustrados e culpados que este
é um comportamento de autoproteção
do RN e que estes não precisam se
sentir rejeitados pelo bebê.

TEORIA SÍNCRONO-ATIVA 
DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL



Sinais de 

estresse

• FC <120 ou >160 bpm;

• FR < 40 ou > 60 irpm;

• Sat. de oxigênio < 92%. 

• Respiração irregular

• Alteração de cor, sinais 
viscerais 

• Flacidez
• Tremores, sustos, movimentos 

bruscos

• Extensão, contorcimento

• Freqüente extensão de língua

• Dedos afastados ou mãos cerradas

• Saudação, “sentado no ar”, “asas de 
avião”

• Choramingo, bocejos e espirros 
frequentes

• Olhar pasmo, careteamento

• Olhos flutuando, desvio do olhar

Atenção

Não confundir com

infecção...



Método Canguru como Intervenção 
Baseada no Desenvolvimento

• Feldman R. e Eidelman A., 1998

Método Canguru integra todas as
abordagens de intervenção

Experiência tátil, auditiva, proprioceptiva e
rítmica

Minimiza sobrecarga de estímulos visuais e
auditivos

Contato materno intenso e contínuo



Método Canguru como Intervenção 
Baseada no Desenvolvimento

Stanley N. Graven, 2008

Método Canguru aumenta o tempo de sono,
a quantidade de sono tranquilo e melhora o
ciclo sono-vigília

Amamentação contribui para uma
organização de sono-vigília e o leite humano
tem melatonina que ajuda no
estabelecimento do ritmo circadiano.



CONTATO PELE A PELE

ATENÇÃO HUMANIZADA AO RN 

O que fazer, mãe colonizada 

por bactéria MR?



Mãe colonizada por MR

O que fazer com RN na UTI Neo? 

RN em precaução de contato

Não colhe Pesquisa de colonização

Mãe é orientada para higienizar as mãos 

imediatamente antes e após o contato 

com RN

Resultados  CAISM/UNICAMP: sem 

impacto no aumento de infecção do RN 

por MR da mãe



O CONTATO DE MÃE COLONIZADA OU INFECTADA POR BACTÉRIA 

MULTIRRESISTENTE COM SEU FILHO ELEVA O RISCO DE INFECÇÃO 

POR ESTES MICRORGANISMOS? 

Calil R, Caldas JP, Vale CCR, Vilas Boas VA, Marba STM

Resultados:

Foram identificadas 55 gestantes, 60% com infecção
e 40 % colonizadas por BMR, sendo as principais:
43,6% S. aureus (MRSA), 11% Acinetobater
baumanni, 11% E. coli e 11% Klebsiella pneumoniae
ESBL+.

Entre estas, 41 tiveram parto nesta maternidade, 
sendo 36,6% (15) dos RN internados na UN e 63,4% 
(26) permaneceram em ALCON.



O CONTATO DE MÃE COLONIZADA OU INFECTADA POR BACTÉRIA 

MULTIRRESISTENTE COM SEU FILHO ELEVA O RISCO DE 

INFECÇÃO POR ESTES MICRORGANISMOS? 

Resultados

 Entre estes 41 RN, 4 dos admitidos unidade neonatal

tiveram alguma infecção, sem relação com bactérias MR

maternas.

 Conclusão: a orientação das mães com infecção ou

colonização por MR no cuidado com os seus RN foi efetiva

na prevenção de infecções por BMR.



ATENÇÃO HUMANIZADA AO RN

Diminuição da luminosidade

Controle de 

temperatura

Redução de Ruídos

Atenção individualizada



Atenção 

Humaniza

da

REDUÇÃO

DA 

DOR



TOQUE

ATENÇÃO HUMANIZADA AO RN

Acalmar o RN



Controle de Peso



Banho do Recém-nascido

Tem que ser agradável

Somente com RN 

estável

Sem acesso venoso

Sem ventilação 

mecânica

Temperatura  adequada



Banho do RN

 Em UTI, higiene na própria incubadora

 Banho de imersão somente quando RN estável

 Não recomendado banho de imersão em RN com cateter central
(CDC, 2011)

 Não mergulhar o cateter na água.

 Banho deve ser permitido com precauções que permitam reduzir o
risco de introduzir microrganismos no cateter/uso de cobertura
impermeável por exemplo (Category IB).

CDC Prevention - 2011



Transformação da Prática

NÃO QUEREMOS FAZER COISAS DIFERENTES

PRECISAMOS FAZER DIFERENTE

O QUE JÁ FAZEMOS !!



OBRIGADA
calil@unicamp.br

Temos  um longo caminho a percorrer,

mas penso que estamos no caminho certo...


