


Objetivo: Descrever a atual evidência científi-
ca relacionada ao tratamento da síndrome do 
desconforto respiratório do recém-nascido 
dando ênfase às principais recomendações 
existentes para o manejo clínico da doença.

Fontes de dados: artigos científicos selecio-
nados nos repositórios PubMed, Cochrane e 
Scielo, usando os descritores “respiratory 
distress syndrome” e “infant OR newborn” e 
utilizando-se também das referências dos 
artigos encontrados. 

Síntese de dados: A síndrome do desconforto 
do recém-nascido apresenta alta prevalência 
entre os recém-nascidos prematuros e alta 
morbimortalidade. O seu manejo clínico 
inclui o tratamento antenatal, a estabilização 
na sala de parto, o suporte ventilatório na uni-
dade neonatal, o uso do surfactante exóge-
neo e terapias de suporte. 

Conclusões: Destaca-se o uso do corticos-
teróide antenatal como uma das medidas 
mais efetivas de prevenção da doença, junta-
mente com um acompanhamento pré-natal 
adequado. O suporte ventilatório não invasivo 
deve ser otimizado evitando-se a intubação e 
ventilação invasiva. A terapia de reposição 
com o surfactante exógeno realizada de 
forma precoce através de métodos menos 
invasivos se tornou a estratégia mais reco-
mendada para o tratamento da síndrome do 

desconforto respiratório do recém-nascido, 
juntamente com as terapias de suporter que 
evitam ou minimizam os agravos provocados 
pela doença.

Palavras-chave: Síndrome do Desconforto 
Respiratório do Recém-Nascido; Tensoativos; 
Recém-Nascido.

Abstract
Objective: To describe the current scientific 
evidence related to the treatment of 
respiratory distress syndrome in the 
Newborn, emphasizing the main existing 
recommendations for the clinical 
management of the disease. 

Data source: Scientific articles selected from 
PubMed, Cochrane and Scielo repositories, 
using the descriptors “respiratory distress 
syndrome” and “infant OR newborn”, and also 
using the references of the articles found. 

Data synthesis: The respiratory distress 
syndrome of the newborn has a high 
prevalence among premature infants and 
high morbidity and mortality. Its clinical 
management includes antenatal care, 
stabilization in the delivery room, ventilatory 
support in the neonatal unit, use of 
exogenous surfactant, and supportive 
therapies. 
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Conclusions: The use of antenatal corti-
costeroids is highlighted as one of the 
most effective measures to prevent the 
disease, together with adequate prenatal 
care. Non-invasive ventilatory support 
should be optimized avoiding intubation 
and invasive ventilation. Replacement the-
rapy with exogenous surfactant perfor-
med early through less invasive methods 
has become the most recommended stra-
tegy for the treatment of respiratory 
distress syndrome of the newborn, along 
with supportive therapies that prevent or 
reduce the complications caused by the 
disease. 

Keywords: Respiratory Distress Syndrome, 
Newborn; Surface-Active Agents; Infant, 
Newborn.

Introdução
A Síndrome do Desconforto Respiratório 
(SDR) do recém-nascido (RN) é uma das 
principais causas de óbito do período neo-
natal.1 Sua incidència é inversamente pro-
porcional à idade gestacional podendo 
chegar a mais de 95% nos RN abaixo de 27 
semanas de idade gestacional.2 A grande 
incidência da doença nos prematuros e o 
aumento da sobrevida dessa população 
contribuem para uma elevada prevalência 
de displasia broncopulmonar e as sequelas 
ocasionadas por ela.3 

A patogênese da doença está principal-
mente relacionada com a imaturidade pul-
monar e com a menor quantidade de 
surfactante ativo pulmonar.4 A fase alveo-
lar do desenvolvimento pulmonar inicia-se 
somente por volta de 36 semanas de idade 
gestacional.5 Anteriormente ao desenvolvi-
mente alveolar ocorrem a formação dos 
ductos alveolares entre 24 e 36 semanas, 
na fase sacular; e a formação dos bron-
quíolos respiratórios entre 16 e 24 sema-
nas, na fase canalicular.5 Nas fases canali-

cular e sacular, a imaturidade pulmonar 
caracteriza-se por ausência dos alvéolos 
verdadeiros com diminuída superfície de 
trocas gasosas e aumento da permeabilidade 
do epitélio respiratório.6 A produção do 
surfactante incia-se por volta de 22 semanas 
de idade gestacional e atinge o ápice da sua 
secreção com 35 semanas.4 Nos prematuros a 
quantidade de surfactante ativo encontra-se 
diminuída, tanto devido a uma menor secre-
ção, quanto pela inativação ocasionada pelo 
extravasamento de líquidos e proteínas atra-
vés de um epitélio mais permeável.6 A com-
posição do surfactante também se altera 
com a maturidade fetal, o que contribui com 
a melhora de sua função, responsável pelo 
declínio da incidência da SDR ao longo da 
gestação.6 

O surfactante é responsável pela redução da 
tensão superficial e sua ausência provoca 
colabamento dos alvéolos, gerando atelecta-
sias progressivas.7 Essas atelectasias causam 
diminuição da relação ventilação/perfusão, 
aumentando assim o shunt intrapulmonar, 
que leva a hipoxemia e acidose.7 Somam-se a 
isso, o agravamento da doença ocasionado 
por fatores que geram estress oxidativo e 
radicais livres, como a presença de infecção, a 
própria lesão pulmonar causada pela ventila-
ção mecânica e a hiperóxia.4

O diagnóstico da SDR é feito pela presença de 
sinais de desconforto respiratório, pelas alte-
rações radiológicas e pela evolução clínica. 
(Tabela 1) Os sinais clínicos de desconforto 
respiratório são a taquipnéia, a presença de 
gemido expiratório, retrações de tórax e dimi-
nuição da entrada de ar à ausculta pulmo-
nar.8 Um escore de gravidade respiratório 
denominado Boletim de Silverman e Ander-
sen (BSA) utiliza cinco características clínicas 
do RN para avaliação da gravidade do quadro 
respiratório: movimento do tórax superior, 
tiragens intercostais, batimento de asa nasal 
e gemido expiratório.9 Apesar de não ter sido 
elaborado para avaliação de recém-nascidos 
prematuros, alguns estudos associaram a 
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presença de um BSA mais elevado com 
uma maior mortalidade e necessidade de 
suporte ventilatório.9 Um BSA ≥7 no 10º 
minuto de vida é um importante preditor 
da necessidade de intubação em recém-
-nascidos < 32 semanas de idade gestacio-
nal.10

Os achados radiológicos da doença 
incluem a presença de um infiltrado retí-
culogranular em aspecto de vidro moído, 
presença de broncogramas aéreos, insu-
flação pulmonar reduzida e presença de 
edema pulmonar.11 A ultrassonografia pul-
monar tem se mostrado uma ferramenta 
promissora no diagnóstico da SDR com 
alta sensibilidade e especificidade para o 
seu diagnóstico.11 Os achados que determi-
nam o diagnóstico são a consolidação pul-
monar, a presença de linhas pleurais anor-
mais e o “pulmão branco” bilateral.12 A 
ultrassonografia pulmonar permite o diag-
nóstico através de um método não invasi-
vo, e permite diminuição da radiação cau-
sada pela radiografia.12 Por outro lado, a 
técnica apresenta pontos negativos que 
incluem o fato de ser um exame operador 
dependente, os riscos biológicos da expo-
sição à longo prazo são desconhecidos, e 
por último, o exame tem dificuldade em 
detectar um pequeno pneumotórax, 
pneumomediastino ou pneumopericárdio, 
o que faz com que, ao menos uma radio-
grafia de tórax seja imprescindível ao 
início do quadro.13

O tratamento da SDR pode ser dividido em 
tratamento antenatal, estabilização na 
sala de parto, suporte ventilatório na uni-
dade neonatal, uso do surfactante exóge-
no, terapias de suporte e perspectivas 
futuras.
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Tabela 1 – Diagnóstico e Avaliação da Gravidade da Síndrome do Desconforto Respiratório 
do Recém-Nascido

Taquipneia (Frequência Respiratória > 60mpm)

Retrações de tórax

Gemência

Estridor respiratório

Batimento de asa nasal

Quadro Clínico – taquidispneia (sinais abaixo) presentes desde o nascimento e com piora progressiva) 

In�ltrado reticulo granular difuso

Presença de broncogramas aéreos

Edema pulmonar

Alterações Radiológicas

Consolidação pulmonar,

Presença de linhas pleurais anormais 

“Pulmão branco” bilateral

Alterações Ultrassonográficas

Sinal cínico

Movimento do tórax

Tiragem intercostal

Retração xifoide

Batimento de asa nasal

Gemido expiratório

0

Sincronizado

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

1

Declive respiratório

Pouco visível

Pouco visível

Discreto

Audível com estetoscópio

2

balancim

Marcada

Marcada

Marcado

Audível sem estetoscópio

Boletim de Silverman e Andersen 
BSA ≥7 no 10º minuto de vida é um importante preditor da necessidade de intubação em RN < 32 semanas



Tratamento antenatal 

Como a prematuridade é o principal fator 
de risco para a doença, a medida mais 
efetiva de prevenção da SDR é evitar o 
parto prematuro ou prolongar a gestação 
o máximo possível, enquanto for seguro 
para a mãe e o feto. Portanto, o cuidado 
prenatal torna-se fundamental.14 Algumas 
medidas podem contribuir para evitar o 
parto prematuro como: o uso de progeste-
rona, a medida do comprimento do cérvix 
em populações de risco e a cerclagem 
cervical.15 O nascimento de recém-nasci-
dos prematuros extremos deve ocorrer em 
centros de referência pois isso aumenta a 
sobrevida, principalmente através da redu-
ção do óbito fetal, óbito em sala de parto e 
nos primeiros dias de vida.16 Portanto o 
transporte de recém-nascidos prematuros 
deve ser feito preferencialmente intra-úte-
ro, com o encaminhamento da gestante 
sob risco.15

Um dos principais tratamentos da SDR 
deve ser realizado antes mesmo do nasci-
mento do paciente: a admnistração do 
corticóide antenatal para a mãe sob risco 
de parto prematuro. O uso de corticóide 
antenatal desempenha diversas funções 
fisiológicas no pulmão em desenvolvimen-
to: aumento da produção do surfactante, 
melhora da complacência pulmonar, dimi-
nuição da permeabilidade vascular, e pro-
move a maturação estrutural do parênqui-
ma pulmonar,17 Um curso único de corti-
cóide antenatal deve ser dado a todas as 
gestantes em que se antecipe um parto 
prematuro entre 24 e 34 semanas de ges-
tação.18 O corticóide antenatal reduz óbito 
neonatal e perinatal e SDR, e provavel-
mente reduz o risco de  hemorragia intra-
ventricular.18 Para as gestantes com menos 
de 24 semanas, ou mais de 34 semanas, o 
uso do corticoide deve ser individualiza sco 
de hipoglicemia, devendo-se assim pesar 
risco e benefício nesses casos.19 O tempo 
ideal da administração do corticóide é 

entre 24 horas a uma semana antes do parto, 
entretanto seu efeito já se inicia em poucas 
horas após sua administração.21 Um segundo 
ciclo de corticóide após uma ou duas sema-
nas da primeira dose se mostrou efetiva em 
reduzir a necessidade de suporte respiratório 
porém sem grandes efeitos em morbimortali-
dade.15

Estabilização na Sala de Parto

A estabilização na sala de parto é parte 
importante do manejo do recém-nascido 
prematuro evitando o agravo das doenças 
como a SDR. Para os recém-nascidos que não 
necessitam reanimação o clampeamento 
tardio (>30 segundos) deve ser preconizado 
uma vez que ele está associada a um aumen-
to de sobrevida nessa população.22 Em mode-
los animais o clampeamento tardio mostrou 
uma menor ocorrência de bradicardia, prova-
velmente pela transição mais gradual devido 
à queda da resistència pulmonar antes do 
aumento abrupto da resistència sistêmica 
pelo clampeamento do cordão.23 
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O uso do CPAP na sala de parto deve ser 
iniciado para os recém-nascidos prematu-
ros menores de 32 semans ou menores do 
que 1500 gramas de peso de nascimento, 
logo após o nascimento, antes mesmo que 
apresentem doença respiratória.24 O uso 
do CPAP comparado a terapia de suporte 
reduziu tempo de ventilação e necessida-
de de surfactante nesses recém-nascidos 
e, comparado à intubação e ventilação, 
reduziu displasia broncopulmonar e mor-
talidade com 36 semanas de idade gesta-
cional corrigida.24 Recomenda-se o uso de 
uma pressão mínima de 5 cmH2O na apli-
cação do CPAP na sala de parto.24 Para os 
RN maiores de 32 semanas indica-se a 
utilização do CPAP na presença de sinais 
de desconforto respiratório.25 

Como a hiperóxia é um fator de agravo da 
doença, é importante controlar a adminis-
tração de oxigênio de acordo com as dire-
trizes do programa de reanimação neona-
tal.25 Para os menores de 34 semanas de 
idade gestacional a ventilação, em caso de 
necessidade de reanimação, deve ser 
iniciada com oxigênio a 30%.25  Porém, a 
concentração de oxigênio deve ser ajusta-
da de acordo com as metas de saturação 
na sala de parto que são: 70 a 80% nos 
primeiros 5 minutos de vida, 80 a 90% de 5 
a 10 minutos, e 85 a 95% acima de 10 minu-
tos.25

Suporte Ventilatório na 
Unidade Neonatal

O suporte ventilatório é parte importante 
do tratamento da SDR e a maioria dos 
pacientes vai necessitar de ventilação me-
cânica invasiva. Entretanto, é preconizado 
que o tempo de ventilação mecânica inva-
siva seja o menor possível visando redução 
da lesão pulmonar induzida pela ventila-
ção.15 Um maior tempo de ventilação e o 
uso do oxigênio suplementar são, depois 
da idade gestacional, os dois principais 

fatores de risco para o desenvolvimento da 
displasia broncopulmonar.26

Grandes avanços surgiram no tratamento da 
SDR com a utilização do CPAP precoce desde 
a sala de parto. O uso do CPAP promove uma 
melhora da oxigeneção, reduz a incidência de 
apnéia obstrutiva pela manutenção do 
volume pulmonar e reduz a resistência das 
vias aéreas superiores.24 Apesar das vanta-
gens do uso do CPAP existem algumas difi-
culdades técnicas para sua aplicabilidade e 
muitos recém-nascidos prematuros apresen-
tam falha, necessitando uma estabilização 
inicial pela ventilação mecânica invasiva.27 
Várias são as causas que levam à falha do 
CPAP incluindo a imaturidade pulmonar, 
instabilidade da caixa torácica, obstrução de 
vias aéreas superiors e drive respiratório 
inadequado.27 O sucesso da técnica depende 
de uma equipe multiprofissional bem treina-
da e capacitada. Na tentativa de minimizar 
essas falhas, novas modalidade de ventilação 
não invasiva foram desenvolvidas.25,28 

Vários estudos têm comparado a ventilação 
não invasiva intermitente (VNI) com o uso do 
CPAP nasal nos recém-nascidos com SDR. A 
VNI precoce, ou seja, aplicada a recém-nasci-
dos prematuros sob risco de apresentarem 
ou apresentando quadro inicial de SDR, mos-
trou ser eficaz em prevenir a entubação 
traqueal e ventilação mecanica invasiva 
porém sem redução na prevalência de displa-
sia broncopulmonar.28 A utilização da VNI 
após a extubação também é eficaz em redu-
zir falhas de extubação mas sem que isso se 
traduza em uma redução da doença pulmo-
nar crônica do recém nascido ou na mortali-
dade.29 Os métodos sincronizados de VNI 
parecem ser ainda mais efetivos efetivos do 
que as modalidades não sincronizadas para 
reduzir falha de extubação.29

Mesmo com os avanços nas técnicas não 
invasivas, como dito anteriormente, a maioria 
dos recém-nascidos prematuros vai necessi-
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tar de suporte ventilatório invasivo.15 Para 
esses pacientes discute-se quais as melho-
res estratégias ventilatórias. Com a moder-
nização dos ventiladores mecânicos e 
desenvolvimento de sensores de fluxo 
mais apropriados aos RN prematuros, a 
ventilação com volume garantido, que já 
era rotineira no tratamento de crianças 
maiores e adultos, passou a ser uma tera-
pêutica frequente também nas unidades 
neonatais.30 O volutrauma, que é o dano 
causado pela superdistensão das vias 
aéreas, é um dos principais responsáveis 
pela lesão induzida pela ventilação.31 Desta 
forma, é necessario monitorar de perto o 
volume corrente do RN prematuros para 
que a ventilação se mantenha em um alvo 
adequado, que tem sido demonstrada 
como 4 a 5ml/kg na primeira semana de 
vida, e cerca de 6ml/kg a partir da terceira 
semana.32 A ventilação com volume garan-
tido possibilita que o próprio aparelho faça 
o ajuste da pressão necessária para se atin-
gir o volume adequado especificado no 
ventilador como volume-alvo.31  Alguns 
estudos mostraram que quando compara-
dos aos RN ventilados com modos ventila-
tórios limitados a pressão tradicionais, os 
RN ventilados com volume garantido apre-
sentaram menores taxas de morte ou 
displasia broncopulmonar, síndrome de 
escape de ar, hemorragia periventricular 
grave (graus III e IV), e menor tempo de 
ventilação mecânica.31 

Outra estratégia ventilatória utilizada para 
o tratamento da SDR é a ventilação de alta 
frequência. Alguns estudos compararam a 
ventilação de alta frequência com a venti-
lação convencional e encontraram os 
seguintes resultados: compadado à venti-
lação convencional, a alta frequência apre-
sentou uma pequena vantagem em reala-
ção a prevenção de doença pulmonar 
crônica.33 Porém, os estudos que fizeram 
essa comparação apresentam inconsistên-
cia em relação aos seus resultados, e com 
alguns trabalhos mostrando um aumento 

do risco de síndrome escape de ar.33  Os estu-
dos não comparam a ventilação de alta 
frequência com volume garantido com a ven-
tilação convencional com volume garantido. 
As evidências atuais não sugere o uso rotinei-
ro de ventilação de alta frequência para o 
tratamento da SDR.33

Uso do Surfactante Exógeno

O surfactante é composto por lipídeos e pro-
teínas, sendo produzido e secretado pelo 
pneumócito do tipo II para a luz do alvéolo.34 

Apesar das proteínas (apoproteinas SPA, SPB, 
SPC e SPD) representarem apenas 10% da 
composição da molécula, elas desempenham 
importantes funções relacionadas ao meta-
bolismo, secreção, inibição da inativação e até 
mesmo funções de defesa.35 A SPA participa 
da regulação da secreção do surfactante e de 
sua recaptação, participa do mecanismo pro-
tetor do surfactante atuando na inibição da 
inativação pelas proteínas presentes no 
edema alveolar, além de ter um papel na 
defesa pulmonar por atuar como uma opso-
nina.35 A SPB e SPC atuam na adsorção (espa-
lhamento) do surfactante para a formação da 
fina membrana que recobre a luz alveolar.35

A SPB é responsável pela organização da mie-
lina tubular no interior do alvéolo, sendo tão 
essencial à função pulmonar do surfactante 
que sua deficiência congênita é incompatível 
com a vida.36 A SPD também tem uma impor-
tante função moduladora da interação entre 
o hospedeiro e diversos microorganismos 
inalados, participando da resposta imune e 
na regulação da inflamação provocada por 
esses agentes.36 O principal grupo lipídico do 
surfactante é o das fosfatidilcolinas, sendo o 
di-palmitoil-fosfatidilcolina (DPPC) o principal 
representante desse grupo.34 
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O DPPC é tamém o principal responsável 
pela ação de diminuição da tensão super-
ficial nos alvéolos, evitando seu colaba-
mento.34 Os surfactantes podem ser de 
origem natural ou sintética.37 No Brasil os 
surfactantes disponíveis são os de origem 
natural proveniente de macerado pulmo-
nar bovino, o Beractant (Survanta®) e o 
derivado de macerado pulmonar suíno, o 
Poractant Alfa (Curosurf®).  O surfactante 
sintético amplamente utilizado em outros 
países é o Lucinactant (Surfaxin®).37 

Ambos os surfactantes utilizados no Brasil 
apresentam alta eficácia no tratamento da 
doença.37,38 A comparação entre eles mos-
trou que o poractant alfa é superior ao 
beractant porém as doses que foram com-
paradas foram diferentes: 150 a 200mg/kg 
de poractant alfa versus 100mg/kg de 
beractant.38 Quando comparadas as 
mesmas doses dos dois surfactantes 
(100mg/kg) não houve diferença entre 
mortalidade ou morbidade comparando-
-se as duas preparações de surfactante.38

Uma das prioridades no manejo do RN 
prematuro sempre foi a administração 
precoce do surfactante. Assim, no passado 
indicava-se a realização do surfactante 
profilático, ou seja, antes do início da 
doença e o mais rápido possível.39 Os 
primeiros estudos realizados demonstra-
ram que o surfactante profilático reduzia 
mortalidade e síndrome de escape de ar.39 
Entretanto, com as mudanças ocorridas no 
tratamento dos RN prematuros incluindo 
o aumento do uso do esteróide antenatal e 
ampla utilização do CPAP precoce para 
estabilização dos RN prematuros obser-
vou-se uma superioridade na terapia sele-
tiva do surfactante (associado ao uso do 
CPAP precoce), ou seja somente para os 
recém-nascidos que desenvolviam a 
doença, quando comparada a terapia pro-
filática.39 A terapia seletiva diminuiu o risco 
do desfecho displasia broncopulmonar ou 
óbito sem aumentar a mortalidade ou 
síndrome de escape de ar.39  Com o desen-

volvimento de modalidades menos invasivas 
de administração do surfactante surgiu nova-
mente o questionamento dos benefícios do 
surfactante mais precoce, mas nesse caso, 
administração terapêutica em RN com sinais 
da doença mas ainda baixas necessidades de 
oxigênio.40  Para pacientes com indícios da 
doença, a administração precoce através de 
um cateter fino (LISA – less invasive surfac-
tant administration) parece diminuir a inci-
dência de displasia broncopulmnoar entre os 
sobrevivents com 36 semanas de idade ges-
tacional.41 A técnica do LISA, além de prevenir 
a lesão pulmonar ocasionada pela ventilação, 
permite ainda a continuidade do uso do 
CPAP durante a instilação minimizando os 
riscos do colabamento alveolar e da formação 
de atelectasias pela doença.40 Ainda discute-
-se a segurança nos RN menores de 27 sema-
nas principalmente pelo risco-benefício da 
técnica nessa população uma vez que a 
grande maioria desses pacientes irá necessi-
tar de ventilação por algum período.41

Uma das grandes discussões relacionadas a 
administração do surfactante pelo LISA diz 
respeito a necessidade, ou não, de analgésia 
para a realização do procedimento.42, 15 A larin-
goscopia realizada durante o procedimento 
causa dor e estresse ao RN.42 A dor pode 
causar alterações hemodinâmicas a curto 
prazo e efeitos adversos no crescimento cere-
bral e desenvolvimento a longo prazo. Por-
tanto, o uso de medicação analgésica estaria 
indicado antes da realização do LISA.42 Por 
outro lado, vários estudos mostraram que a 
realização da analgesia aumente o risco de 
apneéia nesses RN, inclusive com necessida-
de de ventilação mecânica, ou seja, anulando 
todos os benefícios da técnica.43 O uso de 
analgésico entre os centros que realizam a 
técnica do LISA é bastante heterogêneo, 
tanto em relação a sua não utilização, quanto 
em relação as medicações utilizadas.44 Os 
principais medicamentos analgésicos e seda-
tivos utilizados até o momento são: o fentanil, 
a ketamina, o propofol.44
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A dexmedetomidina tem sido utilizada 
cada vez mais na população pediátrica e 
está começando a ser estudada em 
pacientes RN ventilados, com uma vanta-
gem teórica de ter uma ação sedativa, 
ansiolítica e analgésica sem causar 
depressão respiratória significante.45

Terapias de suporte
As terapias de suporte incluem desde os 
cuidados gerais com o recém-nascido, per-
mitindo seu crescimento adequado e 
minimizando possíveis intercorrências, 
quanto algumas medicações que atuam 
de forma adjuvante ao tratamento da 
doença. 

A terapia nutricional é parte importante 
desse cuidado. A nutrição parenteral deve 
ser iniciada logo nas primeiras horas de 
vida.15 Um aporte protéico maior nos 
primeiros dias permite uma menor restri-
ção de crescimento extrauterina, impor-
tante para o crescimento pulmonar.15 A 
nutrição enteral deve ser iniciada o quanto 
antes, de acordo com a estabilidade do 
RN.15 Entretanto nenhuma estratégia 
nutricional se mostrou superior na redu-
ção da incidência da displasia broncopul-
monar.46

O uso de cafeína está indicado de forma 
profilática pois seu uso facilita a extubação 
mais precoce com redução da displasia 
broncopulmonar, além de estar associado 
a melhores desfechos de neurodesenvolvi-
mento com 18 meses.47 A dose habitual de 
cafeína é uma dose de ataque de 20mg/kg 
seguida de manutenção de 5 a 10 mg/kg/-
dia.15 Doses maiores estão sendo estuda-
das e parecem promover uma melhora na 
função pulmonar a curto prazo e reduzir 
displasia, mas os estudos ainda apresen-
tam resustados imprecisos e alto risco de 
viés para que as doses mais elevadas 
sejam recomendadas de rotina.48 

Antibióticos não são recomendados para o 
tratamento da SDR.15  Devem ser iniciados 
somente na suspeita de sepse e, quando 
iniciados empiricamente devem ser suspen-
sos o quanto antes.49 Cursos longos de antibi-
óticos também devem ser evitados pois estão 
associados a uma maior morbimortalidade 
nos prematuros.50

O corticoide pós-natal é uma terapia ampla-
mente estudada, porém com alguns resulta-
dos controversos. A avaliação de diversos 
ensaios clínicos randomizados mostrou que o 
uso de corticóide sistêmico precoce (até o 
sexto dia de via), apesar de facilitar extubação 
e reduzir a incidência de displasia broncopul-
monar, provoca vários efeitos adversos a 
curto e longo prazo incluindo: sangramento 
intestinal, perfuração, hiperglicemia, hiper-
tensão, cardiomiopatia hipertrófica, alteração 
do crescimento e paralisia cerebral.51 Portan-
to, o uso do corticóide postnatal até o sexto 
dia de vida não está indicado de rotina.51 Já o 
uso tardio (após o sexto dia de vida) parece 
reduzir o risco de óbito ou displasia bronco-
pulmonar sem causar o aumento na incidên-
cia de paralisia cerebral, porém não se sabe os 
efeitos a longo prazo no neurodesenvolvi-
mento.52 Assim, o uso do corticóide posnatal 
deve ser bem ponderado e criterioso, sendo 
indicado para aqueles pacientes com dificul-
tade de redução dos parâmetros ventilatórios 
e, sempre a partir da segunda semana de 
vida.51,52

O uso de óxido nítrico inalatório nos RN que 
evoluem com um quedro de hipertensão pul-
monar, complicação frequente causada pela 
SDR, tem aumentado nos últimos anos.53 
Estudos em modelos animais mostram efei-
tos favoráveis do óxido nítrico no desenvolvi-
mento pulmonar e, prevenção e atenuação 
causada por lesões induzidads pela hiperó-
xia.54 Entretanto, ainda não existem evidên-
cias da eficácia do uso da terapia e ela não é 
recomendada para uso nos RN prematuros.55 
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Quadro 1. Resumo das recomendações para o tratamento da Síndrome do Desconforto 
Respiratório do Recém-Nascido

- O acompanhamento pré-natal é imprescindível para prevenir o parto prematuro.

- O nascimento de RN prematuros deve ocorrer em centros de referência

- Um ciclo de corticoide antenatal está indicado na eminência de parto prematuro entre 24 e 34 semanas.

- O tempo ideal do corticoide antenatal é entre 24 horas a 7 dias antes do parto. 

- O uso de corticoide antenatal em gestantes <24 semanas ou >34semanas deve ser individualizado.

Tratamento Antenatal

O clampeamento tardio de cordão (>30segundos) é preconizado para RN que não necessitam reanimação.

- O CPAP na sala de parto deve ser iniciado para RN < 32semanas ou <1500g de peso de nascimento.

- Recomenda-se uma pressão mínima de 5cmH2O na aplicação do CPAP na sala de parto.

- Para RN > 32semanas o CPAP está indicado na presença de desconforto respiratório. 

- A hiperóxia deve ser evitada através da monitorização da saturação alvo:

Estabilização na sala de parto

Boletim de Silverman e Andersen 
BSA ≥7 no 10º minuto de vida é um importante preditor da necessidade de intubação em RN < 32 semanas

Até 5 min de vida

5 a 10 min de vida

Acima de 10 min de vida

70 a 80%

80 a 90%

85 a 95%

- É preconizado o uso de CPAP precoce nos RN < 32semanas ou <1500g de peso de nascimento

- A ventilação não invasiva (VNI) sincronizada parece reduzir falha de extubação, mas não confere vantagens a
  longo prazo como redução da incidência de displasia broncopulmonar. 

- É imprescindível minimizar ao máximo o tempo de ventilação mecânica invasiva naqueles RN que não 
  conseguem se manter exclusivamente em ventilação não invasiva. 

- Durante a ventilação mecânica invasiva manter volume alvo de 4 a 5 ml/kg nas primeiras duas semanas de vida 
  e cerca de 6ml/kg a partir da terceira semana.

- A ventilação com volume garantido parece reduzir morte ou displasia broncopulmonar, síndrome de escape 
  de ar, hemorragia periventricular grave e tempo de ventilação mecânica. 

- A ventilação de alta frequência não é recomendada de rotina para o tratamento da SDR.

Suporte Ventilatório na Unidade Neonatal
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- O surfactante exógeno está indicado após o início da doença respiratória (necessidade de FiO2 30-40% 
  com CPAP 6mmHg)

- O surfactante menos invasivo – LISA deve ser a escolha preferencial para os centros treinados para a técnica (
  nesse caso considerar uma FiO2 de 30% para a indicação do surfactante).

- A dose recomendada de surfactante é de 100 a 200mg/kg de poractante alfa e 100mg/kg de beractante
  (no caso do LISA a dose sugerida é de 200mg/kg de poractante alfa e 100mg/kg de beractante). 

- Para RN muito prematuros o surfactante pode ser administrado de forma pro�lática caso tenha sido entubado 
  durante a reanimação na sala de parto. 

- O uso de analgesia deve ser considerado para realização do LISA e certamente realizada para intubação 
  eletiva em caso de piora respiratória do RN. 

- O retratamento com surfactante exógeno (segunda e terceira dose) pode ser considerado caso haja a 
  persistência de elevadas necessidade de concentrações de oxigênio. Nesse caso sempre considerar outras 
  causas para essa necessidade. 

Uso do Surfactante Exógeno

Boletim de Silverman e Andersen 
BSA ≥7 no 10º minuto de vida é um importante preditor da necessidade de intubação em RN < 32 semanas

- Iniciar a nutrição parenteral logo nas primeiras horas.

- Um aporte proteico maior nos primeiros dias permite uma menor restrição de crescimento
   extrauterina (no mínimo 1,5g/kg/d).

- Iniciar a nutrição enteral o quanto antes, de acordo com a estabilidade hemodinâmica do RN.

- Cafeína na dose habitual (ataque 20mg/kg e manutenção 5 a 10mg/kg) deve ser iniciada precocemente.

- Antibióticos somente na suspeita de sepse, e se iniciados empiricamente suspender o mais rápido possível.

- O uso do corticoide pós-natal deve ser bem ponderado e criterioso naqueles pacientes com di�culdade 
  de redução dos parâmetros ventilatórios e, sempre a partir da segunda semana de vida

- O uso de óxido nítrico não é recomendado de rotina para RN prematuros.

Terapias de Suporte



Perspectivas Futuras

As perspectivas futuras para o manejo da 
doença incluem a melhora no tratamento 
com aperfeiçoamento das estratégias ven-
tilatórias e novos métodos de administra-
ção do surfactante, prevenção das seque-
las da doença e, a forma mais efetiva de 
reduzir a incidência da doença é certa-
mente através da prevenção da prematuri-
dade. 

Outras técnicas de administração do 
surfactante estão sendo estudadas, mas 
ainda não se mostraram tão efetivas: 
administração do surfactante via máscara 
laríngea e surfactante inalatório. O uso de 
surfactant inalatório em estudos iniciais 
mostrou uma melhora da oxigenação após 
o tratamento, mas existem várias dificul-
dades técnicas na administração de uma 
dose efetiva de surfactante via inalatória 
relacionadas a técnica de aerossolização e 
as características do surfactante utiliza-
do.15, O maior desafio é promover uma 
distribuição adequada de surfactante nos 
alvéolos e ductos alveolares.56  Apenas 1 a 
10% do surfactante administrados chega 
ao parênquima distal.56 Vários tipos de 
nebulizadores foram desenvolvidos na 
tentativa de promover uma melhor distri-
buição pulmonar de surfactante.56

A terapia com o uso de células-tronco me-
senquimais parece ser promissora na 
redução da sequelas pulmonares causa-
das pela displasia broncopulmonoar.57,58  
Diversos estudos em animais provaram 
que o uso de células-tronco mesenquimais 
pode prevenir a injúria pulmonar causada 
pelo oxigênio em modelos de camundon-
gos.57 A terapia parece ter alguns efeitos 
anti-inflamatórios, pró-angiogênicos, anti-
fibrótico e antioxidante, que atuariam na 
prevenção da sequelas da doença, além de 
liberar fatores de crescimento que promo-
vem o crescimento pulmonar.58 Uma me-
tánalise dos estudos em animais mostrou 

que o uso de células tronco promove uma 
melhora da alveolarização, inflamação pul-
monar, hipertensão pulmonar, fibrose e 
angiogênese, porém sem melhora da sobre-
vida.59 Os estudos avaliados eram bastante 
heterogêneos e foram avaliados como apre-
sentando um potencial risco de viés.59 Alguns 
ensaios clinicos em RN mostraram que a utili-
zação de células-tronco é viável e parece ser 
segura.60 Entretanto ainda existem grandes 
barreiras para a realização dos ensaios clíni-
cos necessários  para comprovar a segurança 
e eficácia da terapia.58
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