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RESUMO 
 
 
SILVA, L. C. G. Parâmetros clínicos, hemogasométricos e radiográficos para 
avaliação respiratória de neonatos caninos nascidos em eutocia ou cesariana 
eletiva. [Canine neonatal clinical, hemogasometric and radiographic assessment in 
eutocia or elective cesarean section]. 2008. 75 f. Dissertação (Mestrado em Medicina 
Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008. 
 
 

Estima-se que a mortalidade neonatal canina nas primeiras semanas de vida 

seja de 30%, em razão de diversas causas, dentre elas falhas de assistência 

neonatal. Em Medicina Humana, protocolos de assistência cardio-respiratória ao 

recém-nascido estão bem estabelecidos e são utilizados de rotina. Porém, os 

cuidados direcionados aos neonatos debilitados em Medicina Veterinária são, em 

geral, empíricos e passíveis de causar traumas e contusões. Deste modo, objetivou-

se comparar o padrão do aparelho respiratório ao nascimento e a evolução durante 

a primeira hora de vida em neonatos nascidos em eutocia via vaginal ou cesariana 

eletiva; propor um protocolo de conduta para a avaliação do aparelho respiratório de 

neonatos nascidos em eutocia ou cesariana, por meio da auscultação cardio-

torácica, do escore Apgar, hemogasometria, avaliação radiográfica pulmonar e da 

determinação do surfactante no líquido amniótico; relacionar o exame clínico geral 

com a avaliação específica do aparelho respiratório; estabelecer a análise de maior 

sensibilidade e especificidade na identificação de distúrbios respiratórios neonatais; 

quantificar os fosfolipídeos lecitina (L) e esfingomielina (E) no líquido amniótico; 

estabelecer a relação L/E, como indício de maturidade pulmonar. Utilizou-se 41 

neonatos divididos em 2 grupos conforme a condição obstétrica: eutocia (1) ou 

cesariana eletiva (2). Foram avaliados o escore Apgar, temperatura corpórea e 

exame físico completo aos 0, 5 e 60 minutos pós-natal; hemogasometria venosa aos 

0 e 60 minutos do nascimento e padrão radiográfico pulmonar ao nascimento. Houve 

significativo aumento dos valores de Apgar no decorrer da primeira hora de vida. 

Entretanto, o grupo 2 apresentou escore inferior ao nascimento e após 5 minutos. A 

temperatura corpórea neonatal apresentou significativa queda ao longo da primeira 

hora de vida, para ambos os grupos, com hipotermia após 5 e 60 minutos do 

nascimento. A auscultação pulmonar indicou irregularidade do padrão respiratório, 

presença de ruído respiratório de moderado a intenso e episódios de agonia 



  

 

respiratória, com evolução satisfatória ao longo da primeira hora de vida para ambos 

os grupos. Filhotes nascidos de cesariana apresentaram maior percentual de 

alterações radiográficas, com moderada a intensa opacificação pulmonar difusa, 

com pouca ou nenhuma definição da silhueta cardíaca e luz dos brônquios 

principais. Ao nascimento e após 1 hora, todos os neonatos apresentaram acidemia, 

sendo esta do tipo mista para o grupo 1 e do tipo respiratória para o grupo 2. Após 

60 minutos houve parcial evolução do desequilíbrio ácido-básico em ambos os 

grupos. Não houve diferença estatística entre a relação L/E dos grupos 1 e 2 com 

valores de 7,29 (±3,55) e 5,89 (±4,87), respectivamente. Conclui-se que o padrão de 

análise do aparelho respiratório neonatal variou conforme a condição obstétrica; as 

variáveis de maior sensibilidade e especificidade para identificação de neonatos com 

distúrbios respiratórios ao nascimento foram auscultação torácica associada à 

avaliação hemogasométrica das variáveis pH e pCO2; os fosfolipídeos lecitina e 

esfingomielina presentes no líquido amniótico foram quantificados e a relação L/E 

estabelecida e indicou maturidade pulmonar independente da condição obstétrica. 

 
 
Palavras-chave: Neonato canino. Escore Apgar. Radiografia pulmonar. Surfactante. 

Aparelho respiratório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
ABSTRACT 

 
 
SILVA, L. C. G. Canine neonatal clinical, hemogasometric and radiographic 
assessment in eutocia or elective cesarean section. [Parâmetros clínicos, 
hemogasométricos e radiográficos para avaliação respiratória de neonatos caninos 
nascidos em eutocia ou cesariana eletiva]. 2008. 75 f. Dissertação (Mestrado em 
Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 
 
 

Technical and scientific deficit related to veterinary neonatology is conspicuous. It is 

known that the canine mortality rate is up to 30% in the first weeks of life. In Human 

Medicine, neonatal cardio-respiratory assistance is well established and widely used. 

Thus, the objectives of the present study were to compare the respiratory system 

pattern at birth and its evolution during the first hour of life in puppies born through 

eutocia or cesarian section; to standardize neonatal respiratory system assessment 

under distinct obstetrics conditions; to correlate clinical general variables to the 

specific respiratory ones; to identify the most sensible and specific variables in order 

to attain neonatal respiratory diagnosis; to quantify the phospholipids lecithin (L) and 

sphingomielin (S) in amniotic fluid; to establish the L/S ratio and its correlation with 

lung maturity. Forty-one canine neonates were allocated into 2 groups according to 

the whelping condition: group 1 – eutocia and group 2 – elective cesarean section. 

The following assessments were performed at 0, 5 and 60 minutes after birth: Apgar 

score and rectal temperature. Venous hemogasometric evaluation was attained after 

birth and 1 hour later. Lung x-ray was performed between 0 and 5 minutes of life. 

Group 2 neonates showed lower vitality, with Apgar score significantly inferior at birth 

and after 5 minutes. Nevertheless, there was full satisfactory recovery at 5 minutes in 

both groups, with the Apgar score superior to 7. There was a significant reduction in 

rectal temperature with hypothermia at 5 and 60 minutes of birth in both groups. 

Respiratory pattern was irregular at lung auscultation, with mild to moderate sounds, 

but all neonates evolved properly among the first hour of life. Lung x-rays indicated 

relevant alterations in 17% of the puppies of group 1 and 30% of group 2. Cardiac 

silhouette and the main caudal bronchi were clearly visualized and the image of the 

thymus appeared like an enlarged domed volume in cranial mediastin, adjacent to 

the heart. The radiographic findings ranged from mild to moderate diffuse or 



  

 

restricted opacification of pulmonary parenchyma. Little or no definition of the cardiac 

silhouette, the main bronchi and the vagueness of the thymus were all findings 

consistent with pulmonary edema. All puppies presented acidemia at 0 and 60 

minutes after birth, with partial recovery of the acid-base disorder in both groups 

during the first hour of life. L/S ratio was 7,29 (±3,55) for group 1 and 5,89 (±4,87) for 

group 2, with no statistical difference between them. In conclusion, obstetric condition 

influences neonatal respiratory pattern evaluation; lung auscultation associated with 

pH and pCO2 hemogasometric values, which were more sensible and specific to 

identify respiratory disorders at birth; lecithin and sphingomielin were quantified in the 

amniotic fluid; L/S ratio was established and indicated lung maturity regardless of the 

whelping condition.  

 
 
Key words: Canine neonate. Apgar Score. Lung radiography. Surfactant. Respiratory 

system. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Define-se neonatologia como a ciência responsável pelo estudo concernente 

aos recém-nascidos. Em Medicina Veterinária, o período neonatal corresponde ao 

intervalo de tempo entre o nascimento e o décimo quarto dia de vida, ou seja, as 

duas primeiras semanas pós-natal. A esta fase, atribui-se expressivas adaptações a 

inúmeros fatores (térmico, ambiental, alimentar, entre outros), simultaneamente ao 

desenvolvimento de funções vitais não efetuadas durante a vida intra-uterina. Por 

exemplo, desenvolve-se a respiração pulmonar para garantia de trocas gasosas 

eficientes, as quais, anteriormente, decorriam da atividade placentária. Deste modo, 

o período neonatal mostra-se crítico e o estudo das afecções comuns a ele, 

fundamental para o aprimoramento da assistência aos recém-nascidos. O objetivo 

precípuo destes conhecimentos é diminuir os altos índices de mortalidade 

reportados pela literatura especializada. 

Em comparação à Medicina Humana, a defasagem do conhecimento técnico-

científico em neonatologia veterinária é evidente. Entretanto, pode-se esperar 

significativa mudança deste contexto pois, com a evolução do padrão sócio-

econômico brasileiro, os animais de estimação, em especial da espécie canina, 

assumiram posições importantes no âmbito familiar, principalmente nos grandes 

centros urbanos. Ressalta-se, ainda, a crescente participação de animais de 

companhia em concursos e premiações cinófilos, o que lhes impõe significativo valor 

econômico. Criam-se, assim, estímulos para o desenvolvimento de estudos 

aprofundados em neonatologia, com o escopo de minimizar perdas de valiosas 

linhas de sangue para criadores de cães. 

Em geral, diversas são as causas da morte neonatal, desde defeitos 

congênitos ou genéticos, desnutrição, condições de saúde materna inadequadas, 

enfermidades infecciosas ou parasitárias, falhas de assistência ao parto ou distocias 

e, ainda, senilidade materna ou neonatos nascidos de fêmeas multíparas 

(DAVDISON, 2003). Estima-se que a mortalidade neonatal em Medicina Veterinária, 

nas primeiras semanas de vida, seja de 30% (FRESHMAN, 1998). Em análise 

comparativa, o índice de mortalidade de neonatos caninos nascidos em eutocia é de 

5,55%; significativamente menor (33%) aos nascidos de distocia (MOON et al., 

2001). Em casos de cesariana eletiva ou emergencial, Moon et al. (2000) 
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constataram perda neonatal em cães de 6 a 11%, durante a primeira semana de 

vida. 

Os distúrbios respiratórios são os mais freqüentes em ambulatórios e UTIs 

neonatais humanas; presentes em recém-nascidos pré-termo, termo e pós-termo, 

sendo mais graves quando em prematuros. Muitas são as causas para os 

desconfortos respiratórios em recém-nascidos e os sinais clínicos iniciais são 

inespecíficos e variáveis. Dentre os problemas de origem pulmonar descritos em 

Medicina Humana, a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) do recém-nascido 

é a de maior importância clínica e epidemiológica, com incidência de 10% em 

prematuros, dos quais 25% evoluem para o óbito e 25% sobrevivem com Displasia 

Broncopulmonar (DPB) como seqüela. A deficiência na produção de surfactante é a 

principal causa desta síndrome (MIYOSHI; GUINSBURG; KOPELMAN, 1998). Em 

Medicina Humana, a produção de surfactante pulmonar pelos pneumócitos tipo II 

pode ser seguramente correlacionada ao grau de maturidade pulmonar fetal e à 

preparação para vida extra-uterina (VESTWEBER, 1997). Sua principal função é 

diminuir a tensão superficial presente no interior dos alvéolos pulmonares, 

impedindo-os de colabar ao final da fase expiratória. Outras alterações respiratórias 

freqüentes em neonatos, descritas em Medicina Humana, são: Doença das 

Membranas Hialinas, Taquipnéia Transitória do Recém-Nascido e Síndrome de 

Aspiração Meconial, com incidências de 1 a 5%. Outras afecções tais como as 

pneumopatias, hemorragia pulmonar, atelectasias, pneumotórax e síndromes 

malformativas representam baixa incidência epidemiológica (RAMOS; SADEK, 

1998). 

Em Medicina Humana, protocolos de assistência cardiorrespiratória ao 

neonato são bem estabelecidos e utilizados de rotina. Por outro lado, os cuidados 

direcionados em Medicina Veterinária aos recém-nascidos debilitados são, em sua 

maioria, empíricos e passíveis de causarem traumas e contusões. A solicitação de 

exames complementares adjuvantes ao delineamento de condutas terapêuticas 

apropriadas é escassa, mesmo em hospitais veterinários capacitados para realizá-

los. A avaliação radiográfica dos pulmões em recém-nascidos é com freqüência 

utilizada em Medicina Humana para análise da integridade do parênquima pulmonar 

e do conteúdo alveolar e bronquiolar dos portadores de qualquer tipo de alteração 

respiratória. O exame radiográfico auxilia o diagnóstico diferencial de vários 

processos patológicos pulmonares. Tal análise permite cercear o tratamento a ser 
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adotado, o qual depende do grau de acometimento pulmonar e de seu conteúdo 

(líquido amniótico, meconial, sangue, etc) somados à sintomatologia clínica. Em 

estudo retrospectivo, Sivit et al. (1989) constataram que em 25% dos casos nos 

quais foram requisitados exames radiográficos em UTI neonatal humana, a conduta 

terapêutica foi alterada, o que indica a importância deste exame para a instituição do 

tratamento mais adequado. 

A dosagem de surfactante presente no líquido amniótico, a partir da relação 

entre a lecitina (L) e esfingomielina (E), é realizada com relativa simplicidade, motivo 

pelo qual seu uso é rotineiro para o diagnóstico diferencial das alterações 

respiratórias neonatais (BERTINI; TABORDA; CAMANO, 2000). Há, ainda, a 

possibilidade de se utilizar o surfactante exógeno sintético ou natural para o 

tratamento da SDR, pois assim, diminui-se a necessidade de oxigênio suplementar e 

de ventilação mecânica, bem como evita barotraumas precoces e reduz a 

mortalidade neonatal (BITTAR, 2000). Em Medicina Veterinária, são escassos os 

estudos comparativos entre a concentração de surfactante no líquido amniótico e 

possíveis alterações respiratórias de neonatos nascidos de cesariana ou parto 

vaginal.  

Em face do exposto, foram objetivos deste estudo: 

 

1) Comparar o padrão do aparelho respiratório ao nascimento e a evolução 

durante a primeira hora de vida em neonatos nascidos em eutocia via vaginal ou 

cesariana eletiva; 

2) Propor um protocolo de conduta para a avaliação do aparelho respiratório 

de neonatos nascidos em eutocia ou cesariana, por meio da auscultação cardio-

torácica, do escore Apgar, hemogasometria, avaliação radiográfica pulmonar e da 

determinação do surfactante no líquido amniótico; 

3) Relacionar o exame clínico geral (auscultação cárdio-torácica e escore 

Apgar) com a avaliação subsidiária específica do aparelho respiratório, para que seja 

possível indicar a análise de maior sensibilidade e especificidade para identificação 

de neonatos com distúrbios respiratórios ao nascimento; 

4) Quantificar os fosfolipídeos lecitina (L) e esfingomielina (E) no líquido 

amniótico de neonatos a termo e estabelecer a relação L/E. 

5) Correlacionar a relação L/E com a maturidade pulmonar e o desempenho 

respiratório imediatamente ao nascimento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 MORFOGÊNESE DO APARELHO RESPIRATÓRIO 

 

 

O desenvolvimento do aparelho respiratório fetal é um fenômeno complexo e 

contínuo, o qual engloba o crescimento e a maturação pulmonar. Tal processo inicia-

se precocemente durante a gestação e estende-se até a vida adulta e pode ser 

dividido em cinco diferentes fases de evolução: embrionária, pseudoglandular, 

canalicular, sacular e alveolar (MIYOSHI; GUINSBURG, 1998). Em humanos, estas 

diferentes fases estão bem caracterizadas. Em carnívoros, contudo, os dados 

referentes ao desenvolvimento pulmonar são escassos, dispondo-se apenas de 

algumas estimativas do estágio de desenvolvimento. Sipriani et al. (2007) atestaram 

o desenvolvimento pulmonar de fetos caninos ao longo da gestação e 

caracterizaram a fase pseudoglandular entre os 35º e 46º dias gestacionais, o início 

dos períodos canalicular e sacular, respectivamente, nos dias 48 e 56 da gestação e 

o desenvolvimento alveolar somente após o nascimento, ao longo do período 

neonatal. 

Durante o estágio embrionário, os folhetos endoderma e mesoderma 

organizam-se para originar a estrutura pulmonar. O estágio pseudoglandular 

compreende a formação de toda a via aérea condutora. Neste período, as vias 

aéreas são revestidas por epitélio colunar alto em porção proximal e epitélio cubóide 

em porção distal. Os vasos são pequenos, com pouco fluxo sangüíneo e distantes 

do epitélio respiratório, o que inviabiliza a respiração (MIYOSHI; GUINSBURG, 

1998).  

O estágio canalicular é marcado pela grande proliferação de capilares 

sangüíneos no interstício pulmonar e pelo surgimento dos bronquíolos respiratórios, 

ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. Ainda nesta fase, as células epiteliais 

cubóides, ricas em glicogênio, adquirem características de pneumócitos tipo II, com 

corpúsculos lamelares produtores de surfactante (MIYOSHI; GUINSBURG, 1998). 

Estas alterações importantes na estrutura pulmonar transformam o pulmão em um 

órgão potencialmente viável para a realização de trocas gasosas. 



Revisão de Literatura 

 

22

O estágio sacular é caracterizado pela grande expansão da área de troca 

gasosa ou respiratória do pulmão fetal (MIYOSHI; GUINSBURG, 1998). Neste 

período ocorre a maturação funcional do pulmão, quando o surfactante começa a 

ser sintetizado. Ao mesmo tempo, não apenas as paredes dos sáculos terminais são 

capazes de realizar a troca gasosa, como também as unidades respiratórias mantêm 

a relação pressão-volume pulmonar semelhante ao do animal adulto. As regiões 

mais craniais atingem a maturação antes das demais regiões (MIYOSHI; 

GUINSBURG, 1998). 

No estágio alveolar há formação dos ductos alveolares e dos primeiros 

alvéolos. O estroma mesenquimal presente ao redor dos alvéolos é gradualmente 

substituído por uma fina camada de fibra, fibroblastos, macrófagos, pneumócitos tipo 

I e II e capilares. Ao final desta fase, o parênquima pulmonar promove a 

alveolarização e formação dos septos inter-alveolares. Os pneumócitos tipo II 

desenvolvem corpos citoplasmáticos, que são organelas ricas em lipídeos, 

responsáveis pelo estoque de surfactante intracelular (VESTWEBER, 1997) 

secretado para o lúmen alveolar para previnir atelectasias (FARRELL; AVERY, 

1975). 

O estágio de desenvolvimento pulmonar ao nascimento varia entre as 

diferentes espécies, entretanto, todas encontram-se no estágio mínimo de 

desenvolvimento sacular. A completa evolução do pulmão estende-se até o período 

pós-natal, quando há um importante aumento no número de alvéolos pulmonares. 

Este mecanismo tardio é especialmente importante em cães, ruminantes e eqüinos 

(BANKS, 1992). 

Embora descrição da maturidade pulmonar temporal para a espécie humana 

já esteja descrita, poucos são os estudos cujo objetivo seja arrolar as modificações 

da estrutura e fisiologia pulmonar ao longo dos diferentes períodos gestacionais na 

espécie canina. Por este motivo, a assistência neonatal veterinária é prejudicada e, 

sobretudo, a intervenção medicamentosa para a indução da maturidade pulmonar é 

utilizada empiricamente. 
 

 

2.2 COMPOSIÇÃO E FUNÇÃO DO SURFACTANTE 
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Ao final da gestação é possível inflar os pulmões fetais com ar, porém ao 

cessar a pressão positiva administrada, estes colabam rapidamente (VESTWEBER, 

1997). Neste período, observam-se alterações bioquímicas, morfológicas e 

fisiológicas dos pulmões fetais, direta ou indiretamente relacionadas ao aumento da 

produção de surfactante, em preparação à vida extra-uterina (ROONEY, 1985). Em 

ovelhas, o sistema de produção de surfactante está completo e funcionante entre o 

125º e 130º dia de gestação, decorridos 86 e 90% do período gestacional, 

respectivamente (MESCHER et al., 1975). Na espécie bovina, somente após 90% do 

período gestacional completo o feto possui surfactante suficiente para ser capaz de 

sobreviver em vida extra-uterina, sem desenvolver alterações respiratórias 

(VESTWEBER, 1997). A síntese de surfactante é influenciada pelo pH, temperatura 

corpórea e perfusão sangüínea e é comprometida em quadros de hipovolemia, 

hipoxemia e acidose (BITTAR, 2002). Após o nascimento, o desenvolvimento 

pulmonar é caracterizado pela grande expansão da superfície de trocas gasosas. O 

surfactante tem fundamental importância por se interdigitar entre as moléculas de 

água da fase aquosa do filme superficial alveolar e reduzir suas propriedades de 

coesão, diminuindo a tensão superficial. Conforme os alvéolos tornam-se menores e 

o surfactante mais concentrado na fase aquosa, a tensão superficial reduz. Por outro 

lado, conforme os alvéolos tornam-se maiores, o surfactante distribui-se em uma 

camada mais fina; a tensão superficial aumenta. Desta maneira, o surfactante 

estabiliza os alvéolos e garante que eles permaneçam de tamanho uniforme 

(MIYOSHI; GUINSBURG, 1998).  

Grande parte do surfactante secretado no espaço alveolar não é totalmente 

degradada e sim reutilizada pelos pneumócitos tipo II (HALLMAN; EPSTEIN; 

GLUCK; 1981). Em recém-nascidos, a taxa de reciclagem de surfactante sob as 

formas degradada ou intacta alcança 90% e, em adultos, este valor cai para 20% a 

50% (BEPPU, 1998). Após ser utilizado, o surfactante é removido dos alvéolos por 

diferentes mecanismos. Apesar do maior volume de surfactante ser reciclado, sua 

eliminação pelas vias aéreas apresenta importância em valores relativos.  

A composição do surfactante canino pode apresentar alterações significativas 

em razão da idade materna ou da raça avaliada. Clercx et al. (1985) demonstraram 

haver significativo aumento na concentração de fosfatidilcolina e diminuição nas 

concentrações de fosfatidilserina e esfingomielina, componentes do surfactante, em 
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gestantes com idade mais avançada em comparação àquelas mais jovens da 

mesma raça. Os referidos autores demonstraram, ainda, variação na concentração 

de fosfolipídeos extraídos do surfactante de distintas raças de cães. Em geral, o 

surfactante canino é um complexo lipídico protéico composto por 90 a 95% de 

lipídeos, 5 a 10% de proteínas e pequena porcentagem de hidratos de carbono. Em 

estudo para determinar a fração de ácidos graxos no surfactante canino, Kumar, 

King e Hanahan (1990) estimaram que a proporção de fosfatidilcolina ou lecitina era 

de 75%, 10% de fosfatidilglicerol, 7% de fosfatidiletanolamina e porções menores de 

esfingomielina, fosfatidilinositol e fosfatidilserina. 
 

 

2.3 PERÍODO DE TRANSIÇÃO AO NASCIMENTO 

 

 

O período de transição para a vida extra-uterina ocorre independente das 

condições obstétricas, porém eventos patológicos ao nascimento podem alterar a 

evolução clínica neonatal de maneira distinta. O disparo para o início da respiração 

pulmonar ocorre por estímulos táteis, térmicos e da moderada privação de oxigênio 

pelo mecanismo do parto (VESTWEBER, 1997). A expansão dos pulmões pelo ar 

acarreta diminuição da resistência vascular local e, como conseqüência, o aumento 

do fluxo sangüíneo pulmonar e a elevação da oxigenação do sangue (VESTWEBER, 

1997). Ao nascimento, os pulmões do neonato estão repletos de fluido e a primeira 

inspiração requer pressões muito maiores que as subseqüentes, a fim de que os 

alvéolos sejam satisfatoriamente preenchidos pelo ar (PETER; MOON, 1998). Nas 

situações em que é necessária pressão positiva externa para auxílio à expansão 

pulmonar, valores entre 30 e 60 cm H2O devem ser administrados (PETER; MOON, 

1998). Durante o parto, em razão das intensas contrações uterinas na tentativa de 

expulsão fetal, há compressão das artérias uterinas e do cordão umbilical, o que 

culmina em drástica redução da circulação útero-placentária e umbilical 

(SIRISTATIDIS et al., 2003). A hipóxia decorrente de alterações durante o trabalho 

de parto pode influenciar o desempenho das funções vitais do neonato. Fetos em 

hipóxia originam neonatos com hipercapnia e acidose metabólica, determinantes 

para a diminuição do metabolismo e da capacidade de termorregulação, por danos 

ao sistema nervoso central e simpático (VESTWEBER, 1997; BELLOWS; 
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LAMMOGLIA, 2000). A hipóxia desencadeia a redistribuição do sangue fetal, 

privilegiando cérebro, coração e glândulas adrenais, inibe a secreção hormonal e 

influencia o metabolismo da glicose. Entretanto, o aumento da circulação sangüínea 

cerebral por diminuição da resistência vascular local, se persistente, pode acarretar 

ruptura vascular e hemorragia intra-ventricular (PETER; MOON, 1998). 

 

 

2.4 AVALIAÇÃO CLÍNICA NO PERÍODO NEONATAL IMEDIATO 

 

 

2.4.1 Exame físico do neonato 
 

 

A avaliação clínica dos recém-nascidos, bem como a definição da conduta 

terapêutica adotada figuram como expressivos desafios ao médico veterinário. A 

inabilidade em proceder ao exame físico minucioso, com ênfase na auscultação 

cárdio-torácica e palpação transabdominal, associada à carência do conhecimento 

técnico-científico em neonatologia veterinária corroboram com o diagnóstico 

impreciso e o tratamento empírico das afecções e justificam os elevados índices de 

morbi-mortalidade relatados.  

Em Medicina Humana, a avaliação da vitalidade neonatal ao nascimento é 

freqüentemente realizada por meio do escore Apgar. Tal parâmetro avalia as 

principais funções vitais do neonato durante os primeiros minutos de vida e permite a 

indicação de métodos preventivos ou corretivos. Yeomans et al. (1985) afirmam que 

o escore Apgar pode auxiliar na diferenciação de neonatos hígidos e severamente 

comprometidos, porém não apresenta sensibilidade suficiente para diferenciação do 

comprometimento neonatal menos evidente. Em Medicina Veterinária, não há 

estudos que consolidem o escore Apgar para diferentes espécies animais. Algumas 

adaptações sugerem a avaliação da freqüência cardíaca, atividade respiratória, 

tônus muscular, coloração de mucosas e vocalização ao nascimento (MOON; 

MASSAT; PASCOE, 2001; MOON-MASSAT; ERB, 2002; GABAS et al., 2006). Para 

a espécie eqüina, considera-se ideal valores de escore Apgar ao nascimento entre 9 

e 10. Notas entre 6 e 8 indicam asfixia moderada e sugere-se adotar medidas de 

estimulação da respiração. Potros com notas entre 3 e 5 necessitam de oxigênio 
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intra-nasal e suporte cárdio-vascular e quando inferior a 3, deve-se proceder o 

protocolo de ressuscitação (VAALA; HOUSE; MADIGAN, 2006). 

A monitorização da freqüência cardíaca fetal pode ser seguramente utilizada 

como método diagnóstico de estresse intra-uterino e futuro comprometimento 

neonatal, visto que fetos humanos com períodos de taquicardia ou bradicardia 

superiores a um minuto apresentam alto risco de desenvolver acidose no período 

neonatal imediato (GILSTRAP et al., 1987). O aparelho circulatório neonatal é 

caracterizado por baixa pressão, volume sangüíneo e resistência vascular periférica. 

Deste modo, para que a perfusão sangüínea periférica seja ideal é necessário 

manter a freqüência e o débito cardíacos elevados e promover a estabilização do 

volume plasmático e a pressão venosa central (ADELMAN; WRIGHT, 1985). 

Os mecanismos controladores da atividade respiratória neonatal mostram-se 

desenvolvidos já antes do parto, entretanto, requerem maturação no período pós-

natal (GRUNDY, 2006). O neonato é suscetível à relativa hipoxemia por imaturidade 

dos barorreceptores de O2 sangüíneo, constituição mais flexível da parede torácica, 

menor diâmetro e rigidez das vias aéreas traqueobrônquicas, discreta capacidade de 

expansão alveolar e por elevado requerimento metabólico de O2 (GRUNDY, 2006; 

MEYER, 2007). Em contraposição ao indivíduo adulto, neonatos caninos 

apresentam depressão do centro respiratório frente à elevação e queda dos níveis 

de CO2 e O2 sangüíneos, respectivamente (MEYER, 1987). A resposta à hipoxemia 

é caracterizada por taquipnéia transitória com padrão ventilatório superficial seguida 

de bradipnéia, inspirações entrecortadas e apnéia (MEYER, 2007). 

Os neonatos caninos são incapazes de manter a temperatura corpórea 

estável, visto que os reflexos de vasoconstricção e a capacidade de produzir 

tremores são afuncionais ao nascimento. Ainda, possuem escasso tecido adiposo 

subcutâneo, superfície corpórea relativamente extensa e imaturidade hipotalâmica 

(JOHNSTON; KUSTRITZ; OLSON, 2001). As respostas fisiológicas à hipotermia 

incluem bradicardia, falência cardiovascular, injúria cerebral e parada gastrointestinal 

(JOHNSTON; KUSTRITZ; OLSON, 2001). No período neonatal, temperaturas 

inferiores a 27ºC são consideradas hipotermia e quando superiores a 33ºC, 

juntamente a elevados índices de umidade relativa do ar (85 a 90%), presdispõem a 

graves problemas respiratórios (PRATS; PRATS, 2005). Neonatos humanos, quando 

expostos ao frio durante as primeiras horas pós-natal, apresentam vasoconstrição 

periférica por liberação de norepinefrina. Como conseqüência, há estímulo ao 
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metabolismo anaeróbico, acarretando acidose metabólica, rápida depleção nos 

depósitos de glicogênio e hipoglicemia (FEFEBAUM; VAZ, 1993). Destarte, o correto 

manejo ambiental é essencial para o controle da temperatura corpórea do neonato. 

 

 

2.4.2 Distúrbios respiratórios neonatais 
 

 

Diversos fatores podem provocar sinais de desconforto respiratório no recém-

nascido, sem que haja prévia disfunção pulmonar como causa base. Os sinais 

clínicos iniciais são inespecíficos e variáveis, o que dificulta o esclarecimento da 

etiologia do desconforto. As principais causas desencadeantes das alterações 

respiratórias são pulmonares, do trato respiratório alto, cardíacas, neurológicas, 

metabólicas e infecciosas. Há, ainda, a influência de diversos fatores, tais como 

antecedentes maternos, condições obstétricas e características próprias ao recém-

nascido, se estas exercerem ação direta sobre a função pulmonar (RAMOS; SADEK, 

1998).  

A Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) é o distúrbio respiratório mais 

freqüente em Medicina Humana, para recém-nascidos pré-termos e com baixo peso 

corpóreo. Acredita-se que o principal fator desencadeante da SDR em neonatos seja 

a deficiência na produção de surfactante pelos pulmões (FARRELL; AVERY, 1975; 

VESTWEBER, 1997), associada ao desenvolvimento estrutural incompleto do 

parênquima pulmonar e à exagerada complacência da caixa torácica (MIYOSHI; 

GUINSBURG; KOPELMAN, 1998). O quadro clínico caracteriza-se por insuficiência 

respiratória ao nascimento, combinada a fases de taquipnéia, ruído expiratório e 

cianose central (BITTAR, 2002).  

Em Medicina Veterinária, a SDR foi descrita em cães da raça Dálmata, de 4 a 

10 meses de idade (JÄRVINEN et al., 1995). Nestes, houve rápida progressão da 

doença, com óbito ou eutanásia em torno de 3 semanas. Os primeiros sinais clínicos 

foram taquipnéia e ruído respiratório, seguidos de progressiva dispnéia, cianose, 

padrão respiratório superficial e ruidoso, letargia, anorexia e vômitos. Não há relatos 

da afecção em cães no período neonatal. Em potros, os distúrbios respiratórios, 

dentre eles a SDR, são freqüentes e responsáveis por 3,6 a 5% de mortalidade 

neonatal (KOSCH et al., 1984). Para esta espécie, os principais sinais clínicos 
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reportados na SDR são aumento da freqüência e esforço respiratórios, hipoxemia, 

hipercapnia e acidose respiratória (LAMB; O’CALLAGHAN; PARADIS, 1990). 

Eigenmann et al. (1984) relataram a ocorrência de SDR em 20 bezerros de um total 

de 35 nascidos de cesariana. Os neonatos afetados apresentaram como principal 

sintomatologia dispnéia expiratória com retração dos dois últimos pares de costela 

durante a expiração. O quadro clínico agrava-se progressivamente, com morte nas 

60 horas seguintes.  

O diagnóstico direto das afecções de origem respiratória não é seguro se 

baseado unicamente no exame clínico geral do neonato, pois os sinais apresentados 

são pouco característicos e podem ser secundários a causas não pulmonares. Deste 

modo, a solicitação de exames subsidiários faz-se necessária.  

 

 

2.4.3 Exames Complementares 
 

 

2.4.3.1 Avaliação radiográfica pulmonar 

 

 
A avaliação radiográfica dos pulmões é fundamental para o diagnóstico 

diferencial das diversas afecções pulmonares multietiológicas e utilizada 

rotineiramente em UTIs neonatais humanas. O aspecto radiológico da SDR mostra 

infiltrado reticulogranular difuso, distribuído uniformemente nos campos pulmonares, 

broncogramas aéreos superpostos e aumento de líquido pulmonar, em intensidades 

variáveis (BITTAR, 2002; MIYOSHI; GUINSBURG; KOPELMAN, 1998). A gravidade 

da doença está intimamente relacionada ao padrão radiográfico apresentado 

(LEDERMAN; SCARANELO, 1998).  

Em cães portadores da SDR, a imagem radiográfica apresenta os padrões 

alveolar, intersticial e peri-brônquico, distribuídos pelos lobos pulmonares. 

Evidenciou-se pneumomediastino até 48 horas antes da morte (JÄRVINEN et al., 

1995). Em potros, as radiografias de neonatos acometidos pela SDR demonstram 

aumento do comprimento ápico-basal cardíaco, indicando possível cardiomegalia 

moderada, não visualização do bordo diafragmático e estruturas brônquicas (em 

conseqüência da elevada opacidade pulmonar) e a presença de padrão radiográfico 
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intersticial difuso com broncogramas aéreos. As alterações radiográficas 

diagnosticadas mostraram-se severas, progressivas e persistiram por 24 a 48 horas, 

até o óbito neonatal (LAMB; O’CALLAGHAN, PARADIS, 1990). 

Em Medicina Veterinária, a avaliação radiográfica dos pulmões de neonatos 

caninos, com o intuito de estabelecer o diagnóstico diferencial das afecções 

pulmonares não é solicitada freqüentemente, o que limita a escolha da conduta 

terapêutica a ser instituída. 

 

 

3.4.3.2 Avaliação hemogasométrica venosa 

 

 

As análises laboratoriais também podem contribuir para o diagnóstico das 

disfunções respiratórias do neonato. Em neonatologia humana, a determinação do 

pH, pressão de O2 (pO2) e de CO2 (pCO2), a partir da artéria e veias umbilicais são 

avaliações rotineiras necessárias para determinar o grau de acidose metabólica e/ou 

respiratória, bem como predizer a necessidade de cuidados intensivos e correção 

imediata do desequilíbrio ácido-básico (SIRISTATIDIS et al., 2003). A determinação 

de valores hemogasométricos tornou-se importante avaliação das condições 

neonatais em Medicina Humana (RUTH; RAIVIO, 1988), pois auxilia o diagnóstico 

diferencial de afecções com origens distintas. Na avaliação hemogasométrica da 

SDR, evidencia-se acidose mista (respiratória e metabólica), hipóxia e hipercapnia 

(MIYOSHI; GUINSBURG; KOPELMAN, 1998).  

A determinação do pH sangüíneo é dada pela proporção de bases conjugadas 

a seus ácidos fracos por meio da equação de Henderson-Hasselbalch. A base 

tampão, ou seja, a quantidade total de bases no sangue incluindo bicarbonato e 

hemoglobina constitui o componente metabólico que determina o pH sangüíneo 

(HOUPT, 1996). Os distúrbios ácido-básicos que envolvem primariamente a 

diminuição ou aumento anormais destas bases caracterizam-se por acidose e 

alcalose metabólicas, respectivamente (HOUPT, 1996). Nattie e Edwards (1980) 

constataram que o neonato da espécie canina desenvolve rápida acidose 

metabólica, inclusive do SNC, quando em hipóxia. Porém, após recuperação dos 

baixos níveis de saturação de oxigênio, em aproximadamente 60 minutos, ocorre 

rápida correção do desbalanço ácido-básico, possivelmente por atividade de 
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tampões presentes nos fluídos extra e intracelular e pelo metabolismo de ácidos 

orgânicos, como o lactato (NATTIE; EDWARDS, 1980). Vanderweyden et al. (1989) 

atestaram que a acidose mista está presente na maioria dos neonatos caninos 

oriundos de eutocia e com maior intensidade em comparação às demais espécies 

domésticas. Crissiuma (2003) obteve valor de pH 7,17 em sangue venoso de fetos 

caninos a termo, sem indícios de sofrimento fetal, após cordocentese durante 

cesariana eletiva. 

Os ácidos fracos no sangue são avaliados por meio da pCO2. Os distúrbios 

ácido-básicos que envolvem o seu aumento ou diminuição seriam provocados por 

alterações respiratórias, acarretando acidose ou alcalose respiratórias (HOUPT, 

1996). Em cães, as pCO2 arterial e venosa apresentam intervalo fisiológico 

semelhantes, sendo a pvCO2 superior à mensurada no sangue arterial 

(ROBERTSON, 1989). Logo, a pvCO2 pode ser utilizada para estimar alterações 

respiratórias multietiológicas. A análise acurada da função pulmonar requer amostra 

sangüínea arterial para avaliação das pressões arteriais de O2 e CO2 (paO2 e 

paCO2). Todavia, a mensuração dos gases em sangue venoso (pvO2 e pvCO2) 

garante informações seguras sobre a perfusão e balanço ácido-básico teciduais 

(DAY, 2002). Quando em baixas concentrações, a pvO2 indica que quantidade 

elevada de O2 foi extraída dos tecidos. Nas situações em que os valores 

mensurados encontram-se entre 28 e 35 mmHg em cães adultos, a reserva de 

oxigênio tecidual é limitada e o estado de metabolismo anaeróbico é iminente 

(SNYDER; CARROL, 1982). Valores abaixo de 27 mmHg indicam a presença de 

metabolismo anaeróbico com produção de ácido lático (DAY, 2002). Em acidose 

metabólica, os íons de hidrogênio (H+) estão em concentração elevada e são 

tamponados pelos íons de bicarbonato. Por este motivo, a concentração plasmática 

de HCO3
- decresce (ROBERTSON, 1989). 

O base excess (BE) é definido como o número de miliequivalentes de um 

ácido ou uma base necessário para manter um litro de sangue com o pH 7,4 a 37oC 

e pCO2 constante em 40 mmHg. Sua principal função é avaliar distúrbios ácido-

básicos de origem não-respiratória (RUSSEL; HANSEN; STEVENS, 1996). Tanto no 

sangue arterial como venoso, os valores de bicarbonato (HCO3
-) e base excess (BE) 

são muito semelhantes (HASKINS, 1977). 

A saturação de oxigênio (SO2) é dependente de muitos fatores, entre eles 

paO2, temperatura sangüínea, pH e hemoglobinas disfuncionais (metahemoglobina, 
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carboxihemoglobina e sulfahemoglobina) (DAY, 2002). Em Medicina Humana, a 

saturação de oxigênio de amostra sangüínea jugular (SjvO2) é considerada segura 

para mensuração do fluxo sangüíneo cerebral em pacientes com injúria local (DEYO; 

YANCY; PRUGH, 2000). Ademais, associada a outras variáveis hemogasométricas 

venosas, como a pvO2, contribui para a avaliação global da perfusão tecidual em 

pacientes com parada cardiorrespiratória (WEIL et al., 1986). 

A análise hemogasométrica de cães portadores de SDR apontou severa 

hipoxemia arterial (baixos valores de paO2), hipercapnia (alta concentração de 

paCO2) e relevante diferença entre a concentração de O2 capilar e alveolar (A-

aDO2). Ainda, foi observada acidose respiratória com compensação metabólica, mas 

há a rápida e progressiva evolução à falência respiratória (JÄRVINEN et al., 1995). 

Em bezerros acometidos pela SDR, a hemogasometria venosa realizada 

imediatamente ao nascimento não apresentou alteração das variáveis pH, pvCO2 e 

HCO3
-. Entretanto, aos 30 e 60 minutos do nascimento, os recém-nascidos 

acometidos apresentam queda significativa do pH e HCO3
- e elevação dos valores 

de pvCO2, quando comparados aos neonatos hígidos (EIGENMANN et al., 1984). 

Em Medicina Veterinária, as avaliações laboratoriais diagnósticas das 

afecções respiratórias neonatais não são realizadas como rotina. Por este motivo, os 

parâmetros para análise das afecções pulmonares comuns a este período ainda não 

são conhecidos para a espécie canina. 

 
 

2.4.3.3 Avaliação do surfactante em líquido amniótico (relação L/E) 

 

 

A água corresponde a 99% do fluido amniótico humano, sendo 1% de 

substâncias orgânicas e inorgânicas depositadas ao longo da gestação (BELFORT; 

ORLANDI, 1983). Todas as alterações bioquímicas dos fluidos fetais refletem a 

fisiologia e a atividade metabólica do concepto em dado momento de seu 

desenvolvimento (AIDASANI et al., 1992). A composição do líquido amniótico é 

influenciada pela excreção da urina fetal, fluido pulmonar, secreções bucais e naso-

faríngeas, assim como do equilíbrio entre sangue fetal, o âmnion e a deglutição 

realizada pelo feto (MELLOR; SLATER, 1974). 
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A mensuração de fosfolipídeos no líquido amniótico, anterior ao parto, indica o 

grau de maturidade pulmonar fetal (MIYOSHI; GUINSBURG; KOPELMAN, 1998). O 

surfactante eliminado pelas vias aéreas alcança o líquido amniótico, o qual preenche 

o sistema respiratório do feto. A capacidade do surfactante em diminuir a tensão 

superficial alveolar ocorre precipuamente por ação dos fosfolipídeos que o compõe. 

Sabe-se que a concentração dos fosfolípides no líquido amniótico é muito 

semelhante à dosada no lavado brônquico (SHELLEY et al., 1979). Por este motivo, 

o líquido amniótico é apropriado para o estudo do sistema surfactante fetal e auxilia 

na predição de possíveis distúrbios respiratórios do período neonatal imediato 

(EIGENMANN et al., 1984; BERTINI; TABORDA; CAMANO, 2000). 

A dosagem do perfil fosfolipídico, compreendida pela dosagem da relação 

lecitina/esfingomielina (L/E) por cromatografia líquida de alta performance (HPLC) é 

a prova laboratorial mais rotineiramente utilizada para avaliar a maturidade pulmonar 

fetal em Medicina Humana. É altamente segura para identificação da imaturidade 

pulmonar e predisposição à Síndrome do Desconforto Respiratório (CASPI et al., 

1975). Durante a gestação, a lecitina (fosfatidilcolina) e a esfingomielina estão 

presentes em concentrações semelhantes no líquido amniótico. Ao final do período 

gestacional, a concentração de lecitina eleva-se de forma significativa em relação à 

esfingomielina. Gluck et al. (1971) demonstraram haver menor risco de SDR quando 

a concentração de lecitina no líquido amniótico era o dobro da esfingomielina, em 

gestações de duração desconhecida e na ausência de complicações. O teste de 

Clements, proposto por Clements, Platzker e Tierney (1972) baseia-se na 

capacidade do sistema surfactante em formar bolhas estáveis na interface ar-líquido 

amniótico, em razão da saponização de lipídeos presentes no surfactante na 

presença de etanol. Em comparação à relação L/E, o teste de Clements apresenta 

menor custo, é mais rápido e fácil de ser executado e os requerimentos técnicos 

laboratoriais necessários são simples. Entretanto, contaminações de sangue ou 

mecônio no líquido amniótico, debris neutrofílicos e a coleta em tubos siliconizados 

podem gerar resultados irreais (DUBIN, 1992). 

Em Medicina Veterinária, a dosagem dos fosfolipídios do surfactante no 

líquido amniótico é prática pouco freqüente. Eigenmann et al. (1984) avaliaram a 

razão L/S por meio da cromatografia em camada fina (TLC) no líquido amniótico de 

bezerros nascidos de cesariana. Os neonatos acometidos pela SDR apresentaram 

relação L/E de 1,5 ± 0,1, significativamente inferior ao resultado dos animais sadios 
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(2,6 ± 0,01). Para a espécie canina, Ducci et al. (2006) comprovaram a eficiência e 

sensibilidade do método de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) na 

detecção dos fosfolipídios lecitina e esfingomielina presentes no líquido amniótico de 

cadelas em eutocia ou submetidas à cesariana ou histerectomia. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
O presente projeto foi conduzido servindo-se de fêmeas gestantes e neonatos 

selecionados de canis e clínicas particulares. As condições experimentais 

obedeceram as normas éticas do emprego de animais em experimentos, segundo 

julgamento da Comissão de Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia - USP. 

 

 

3.1 ANIMAIS E GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Ao longo do experimento foram assistidos a 54 partos vaginais, dos quais 

apenas 15 puderam ser utilizados neste experimento. Vinte e quatro (24) cirurgias 

cesarianas foram acompanhadas, mas somente 18 respeitaram o critério de inclusão. 

A partir da assistência obstétrica total, 41 neonatos de raças e gêneros distintos 

foram utilizados neste estudo, os quais foram alocados nos seguintes grupos: 

GRUPO 1: neonatos nascidos em eutocia via vaginal (n= 20); 

GRUPO 2: neonatos nascidos por cesariana eletiva (n= 21). 

As fêmeas submetidas à cesariana foram anestesiadas conforme o seguinte 

protocolo: tranqüilização com acepromazina (0,02 mg/kg) associada ao tramadol (2,0 

mg/kg) ou morfina (0,3 mg/kg) via intramuscular, indução anestésica com propofol 

(1mg/kg) via endovenosa lenta e bloqueio epidural no espaço intervertebral lombo-

sacro com associação de cloridrato de lidocaína (2 mg/kg), cloridrato de bupivacaína 

(0,5 mg/kg) e fentanil (3 µg/kg).  

 

 

3.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Imediatamente após o nascimento, foi procedida limpeza e remoção do fluido 

amniótico presente no orifício nasal dos neonatos e então, foram adotados os 

procedimentos experimentais descritos no quadro 1.  



Materiais e Métodos 

 

36

 

Quadro 1- Condutas experimentais e os respectivos momentos de execução nos 
neonatos dos grupos 1 e 2 

 
 

 O exame físico foi realizado por meio do escore Apgar de vitalidade neonatal 

adaptado à Medicina Veterinária (Quadro 2). Foram avaliadas as seguintes variáveis 

neonatais: freqüência cardíaca (FC), freqüência (FR) e esforço respiratórios e 

vocalização, tônus muscular, irritabilidade reflexa e coloração de mucosas, 

atribuindo-lhes notas de 0 a 2. A somatória das notas específicas de cada variável 

forneceu o escore Apgar, de 0 a 10. Foram considerados aptos à inclusão neste 

experimento os neonatos com nota Apgar superior a 4 na avaliação ao nascimento. 

Com base na conduta perinatal inicialmente estabelecida, neonatos com escore 

Apgar inferior a 4 foram submetidos à assistência ventilatória e a cuidados 

terapêuticos, sendo assim excluídos dos grupos experimentais. 

 
 

ESCORE  

VARIÁVEL 0 1 2 

Freqüência cardíaca Ausente 

Presente, porém 

bradicárdica 

FC < 200 bpm 

Presente e normal 

FC = 200-250 bpm 

Esforço respiratório / 

Freqüência respiratória 
Ausente 

Irregular 

FR < 15 mpm 

Regular e vocalização 

FR = 15-40 mpm 

Tônus muscular Flacidez Alguma flexão Flexão 

Irritabilidade reflexa Ausente Algum movimento Hiperatividade 

Coloração de mucosas Cianose e palidez Cianose Rósea 

Quadro 2- Parâmetros adotados para o escore Apgar de vitalidade neonatal 

Procedimento Momento 
Colheita de líquido amniótico 

Radiografia pulmonar 
Ao nascimento 

Temperatura corpórea 
Auscultação cárdio-torácica 
Exame físico (Escore Apgar) 

Ao nascimento, após 5 e 60 minutos 

Hemogasometria venosa Após 5 e 60 minutos 
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3.3 COLHEITA E ANÁLISE DAS AMOSTRAS SANGÜÍNEAS PARA 
HEMOGASOMETRIA 

 

 

 A colheita de sangue dos neonatos foi realizada por punção jugular, com o 

uso de seringas e agulhas estéreis, previamente heparinizadas. O sangue colhido foi 

destinado diretamente ao analisador clínico portátil i-STAT (Abbott®) no mesmo local 

da colheita. A partir das amostras sangüíneas, foram determinados: pH, pO2 

(pressão de oxigênio – mmHg), pCO2 (pressão de dióxido de carbono – mmHg), 

HCO3
- (íon bicarbonato – mmol/L), BE (base excess – mmol/L), SO2 (saturação de 

oxigênio - %), hemoglobina (g/dL) e hematócrito (%). 

 

 

3.4 AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA PULMONAR 

 

 

A análise pulmonar foi efetuada a partir de três projeções radiográficas: latero-

laterais esquerda e direita e ventro-dorsal. Utilizou-se o aparelho radiográfico portátil 

Poskom®, modelo PXP 20HS Plus de 20 mA e 100 kV e filme radiográfico extra-oral 

oclusal Insight A4 (Kodak®). O intervalo de radiação aplicado foi de 65 a 72 kV / 0,4 

mAs e 5 cm de distância entre o foco emissor e o filme de RX. Para o 

processamento das radiografias foram utilizados revelador e fixador Kodak® em 

câmara escura. As imagens obtidas foram descritas segundo o grau de opacidade 

do parênquima nos diferentes lobos pulmonares, o grau de definição da silhueta 

cardíaca e timo, bem como a visualização de traquéia e ramificação brônquica. 

 

 

3.5 AVALIAÇÃO DO SURFACTANTE NO LÍQUIDO AMNIÓTICO (RELAÇÃO L/E) 

 

 
As amostras de líquido amniótico foram colhidas no momento do parto, a partir 

da membrana amniótica intacta, aspirando-se um volume mínimo de 5 mL com 

auxílio de seringa plástica descartável e agulha 30x8 descartável estéreis. Em 

neonatos nascidos de cesarianas eletivas, as amostras foram colhidas logo após a 
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histerotomia. Em partos vaginais, foram colhidas amostras dos neonatos cuja 

vesícula amniótica insinuou-se íntegra pelo canal vaginal, sem ruptura prévia. Todas 

as amostras de conteúdo amniótico foram armazenadas em tubos plásticos e 

congeladas a -20 ºC até o processamento. 

As determinações do surfactante no líquido amniótico foram realizadas no 

Laboratório de Bromatologia, anexo ao Laboratório Multidisciplinar do Departamento 

de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo. Para a extração dos fosfolipídeos presentes foi utilizada a técnica 

proposta por Bligh e Dyer (1959). A avaliação da concentração dos fosfolípides 

presentes em cada amostra de líquido amniótico foi determinada por meio da técnica 

de cromatografia fina em alta performance (HPLC), capaz de mensurar a quantidade 

de lecitina / fosfatidilcolina (µg/mL) e esfingomielina (µg/mL). Foi utilizada coluna 

C18 com sílica gel e 15 cm de comprimento, fase móvel a base de 

acetonitrila/clorofórmio/água (65:21:14) e fluxo de 2mL/mim (JUNGALWALA; 

EVANS; MCCLUER, 1976; NG et al., 1988).  

Após extraídas do surfactante, a relação das concentrações de lecitina / 

esfingomielina (relação L/E) foi calculada como forma de expressar os resultados. 

 

 

3.6 VALORES DE REFERÊNCIA ADOTADOS 
 

 

 Para a avaliação dos resultados obtidos neste experimento foram adotados 

como referência os seguintes parâmetros: 

 Freqüência cardíaca (FC) neonatal de 200 a 250 bpm (MOON; 

MASSAT; PASCOE, 2001); 

 Freqüência respiratória (FR) neonatal de 15 a 40 mpm (MOORE, 

1998); 

 Temperatura corpórea neonatal de 34,4 a 36,0 oC (MOON; 

MASSAT; PASCOE, 2001); 

 Em sangue venoso: pH de 7,34 a 7,46, pCO2 de 32 a 49 mmHg, 

HCO3
- de 20 a 29 mmol/L, BE de -4 a +4 mmol/L (ROBERTSON, 

1989), TCO2 de 20 a 27 mmol/L (BAILEY; PABLO, 1998),  pO2 de 35 a 

50 mmHg (DAY, 2002); 
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 Hematócrito neonatal: 46,3 ± 8,5 % e hemoglobina neonatal: 

15,8 ± 2,9 g/dL (SIMPSON; ENGLAND; HARVEY, 1998). 

 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os resultados obtidos para as variáveis deste estudo foram testados 

utilizando-se a análise de variância para medidas repetidas (ANOVA), sendo os 

“grupos” considerados como amostras independentes e as diversas “variáveis em 

seus tempos” como amostras dependentes. Tal análise permitiu a comparação das 

diferentes variáveis entre os grupos (1 e 2) ao longo dos períodos (0, 5 e 60 minutos 

após o nascimento). O teste de Newman-Keuls foi utilizado como teste de 

comparações múltipla complementar à ANOVA para a identificação da origem das 

diferenças. 

Os resultados binominais obtidos pela avaliação individual de cada variável 

que compõe o escore Apgar, como por exemplo, a presença ou ausência de mucosa 

rósea em determinado momento de aferição, foram avaliados pelo Teste Exato de 

Fisher. 

 As variáveis pO2, pCO2, HCO3
-, BE, hematócrito e hemoglobina foram 

relacionadas nos diferentes tempos de aferição por meio do cálculo do coeficiente 

de correlação linear de Pearson (r). Foram considerados valores com elevado grau 

de correlação quando r < -0,70 e r > 0,70. 

 Para o conjunto de testes estatísticos desenvolvidos no corpo da pesquisa 

adotou-se o nível de significância de 5% (p< 0,05).  
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4 RESULTADOS 
 

 

4.1 AVALIAÇÃO CLÍNICA NEONATAL 
 

 

 Houve significativo aumento dos valores de Apgar no decorrer da primeira 

hora de vida, independente do tipo de parto (Tabela 1). Entretanto, os neonatos 

nascidos de cesariana apresentaram escore Apgar inferior ao grupo 1 ao nascimento 

e após 5 minutos. 

 
 
Tabela 1 – Valores médios e desvios padrão de escore Apgar, freqüência cardíaca 

(bpm) e freqüência respiratória (mpm) aos 0, 5 e 60 minutos do 
nascimento em neonatos pertencentes aos grupos 1 e 2 – São Paulo – 
2008 

 GRUPO 1 GRUPO 2 
 Tempo pós-nascimento (minutos) 
Variável 0 5 60 0 5 60 
Escore 
Apgar 

7,4 
±1,76cA 

9,25 
±0,72bA 

9,75 
±0,44aA 

5,1 
±1,57cB 

7,6 
±1,15bB 

8,85 
±0,87aA 

FC 
(bpm) 164 ±38bA 198 ±35aA 198 ±27aA 164 ±34aA 181 ±25aA 189 

±28aA 
FR 

(mpm) 36 ±10aA 40 ±12aA 43 ±8aA 29 ±10aA 35 ±6aA 31 ±9aB 

a, b, c no mesmo grupo em diferentes momentos de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,05). 
A, B entre grupos no mesmo momento de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,05).   

 
 
Todos os neonatos apresentaram bradicardia nos três momentos de aferição 

(Tabela 1). Nos pertencentes ao grupo 1, houve significativo aumento da FC após 5 

minutos do nascimento (198 ± 35 bpm). Não houve diferença estatística ao longo do 

tempo para os nascidos de cesariana e entre os grupos nos diferentes momentos de 

avaliação. 

Ao nascimento e após 5 minutos, ambos os grupos apresentaram FR dentro 

do intervalo de normalidade adotado (Tabela 1). Aos 60 minutos pós-natal, os 

neonatos do grupo 1 apresentaram FR significativamente superior a do grupo 2. A 

auscultação pulmonar indicou irregularidade do padrão respiratório associada à 

presença de ruído respiratório de moderado a intenso e episódios de agonia 

respiratória ao longo da primeira hora de vida para os grupos 1 e 2, como disposto 

na tabela 2. 
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Tabela 2 – Valores percentuais de neonatos dos grupos 1 e 2 com padrão 

respiratório alterado aos 0, 5 e 60 minutos do nascimento – São Paulo 
– 2008 

NEONATOS COM PADRÃO RESPIRATÓRIO ALTERADO (%) 
 Tempo pós-nascimento (minutos) 
 0 5 60 

Grupo 1 75A 25A 5A 

Grupo 2 65A 40A 10A 

A, B entre grupos no mesmo momento de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,01).   
 
 

Os resultados de temperatura corpórea sofreram significativa queda ao longo 

da primeira hora de vida para os dois grupos estudados (Figura 1). Ao nascimento, 

os filhotes nascidos em eutocia via vaginal apresentaram temperatura corpórea mais 

elevada. Contudo, após 5 e 60 minutos houve significativa queda, gerando 

hipotermia. Os neonatos pertencentes ao grupo 2 encontravam-se em hipotermia 

durante toda a avaliação e ao compará-los com o grupo 1, observa-se valores de 

temperatura corpórea aos 0 e 5 minutos pós-natal significativamente inferiores. 
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Figura 1 – Temperatura corpórea média (oC) nos grupos 1 e 2 aos 0, 5 e 60 minutos 

após o nascimento, a, b, c indicam diferença significativa entre períodos de 
avaliação para o mesmo grupo, A, B indicam diferença significativa entre 
grupos dentro do mesmo período de avaliação (p ≤ 0,05)    

 
 

A figura 2 mostra a evolução da variável coloração de mucosas no decorrer da 

primeira hora de vida para os grupos 1 e 2. Durante o período de avaliação, nenhum 

neonato apresentou mucosas de coloração pálida. Ao nascimento, somente 30 % 
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dos neonatos nascidos em eutocia via vaginal apresentaram mucosas cianóticas, 

significativamente inferior aos 85% dos neonatos do grupo 2 (Tabela 3). Todavia, 

após 5 minutos, o percentual de neonatos em cianose decaiu para 5 e 20% nos 

respectivos grupos 1 e 2, sem diferença significativa entre ambos (Tabela 3). Aos 60 

minutos do parto, mais de 80% dos neonatos apresentaram mucosas normocoradas 

em ambos os grupos, não havendo diferença estatística entre eles (Tabela 3).  
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Figura 2 – Evolução da coloração das mucosas aos 0, 5 e 60 minutos do nascimento 
para os grupos 1 e 2 

 

 

 
Tabela 3 – Valores percentuais de neonatos dos grupos 1 e 2 com coloração de 

mucosas cianótica aos 0, 5 e 60 minutos do nascimento – São Paulo – 
2008 

NEONATOS COM MUCOSAS CIANÓTICAS (%) 
 Tempo pós-nascimento (minutos) 
 0 5 60 

Grupo 1 30B 5A 0A 

Grupo 2 85A 20A 15A 
A, B entre grupos no mesmo momento de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,01).   
 
 

A figura 3 mostra a evolução da variável tônus muscular ao longo da primeira 

hora de vida para ambos os grupos. Ao nascimento, 5% dos neonatos do grupo 1 

demonstraram tônus muscular mínimo (flacidez), percentual significativamente 

menor aos 45% do grupo 2 (Tabela 4). Os neonatos nascidos de cesariana 

evoluíram mais lentamente, havendo percentual mais elevado de neonatos com 
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tônus muscular parcial (alguma flexão) em todos os momentos de aferição (Tabela 

5). Nas segunda e terceira avaliações, respectivamente, 95 e 100% dos neonatos 

nascidos em eutocia apresentaram flexão total e para os oriundos de cesariana, tais 

percentuais foram de 50 e 90% (Tabelas 4 e 5). 
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Figura 3 – Evolução do tônus muscular aos 0, 5 e 60 minutos do nascimento para os 
grupos 1 e 2 

 
 
 
Tabela 4 – Valores percentuais de neonatos dos grupos 1 e 2 com flacidez muscular 

aos 0, 5 e 60 minutos do nascimento – São Paulo – 2008 
NEONATOS COM FLACIDEZ MUSCULAR (%) 

 Tempo pós-nascimento (minutos) 
 0 5 60 

Grupo 1 5B 0A 0A 

Grupo 2 45A 5A 0A 

A, B entre grupos no mesmo momento de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,01).   
 
 
 

Tabela 5 – Valores percentuais de neonatos dos grupos 1 e 2 com tônus muscular 
parcial (alguma flexão) aos 0, 5 e 60 minutos do nascimento – São 
Paulo – 2008 
NEONATOS COM TÔNUS MUSCULAR PARCIAL (%) 

 Tempo pós-nascimento (minutos) 
 0 5 60 

Grupo 1 30A 5B 0A 

Grupo 2 45A 45A 10A 

A, B entre grupos no mesmo momento de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,01).   
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A figura 4 demonstra a evolução da variável irritabilidade reflexa para os 

grupo 1 e 2 em todos os momentos estudados. Ao nascimento, a ausência de 

irritabilidade reflexa foi significativamente maior para os neonatos do grupo 2 

(Tabela 6). Ainda neste momento de avaliação, a maior parte dos neonatos dos 

grupos 1 e 2 apresentaram algum movimento ao serem estimulados, sem diferença 

estatística entre os grupos (Tabela 7). O percentual de neonatos hiperativos foi 

significativamente superior para o grupo 1 em todos os momentos de avaliação 

(Tabela 8).  
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Figura 4 – Evolução da irritabilidade reflexa aos 0, 5 e 60 minutos do nascimento 
para os grupos 1 e 2 

 
 
Tabela 6 – Valores percentuais de neonatos dos grupos 1 e 2 com irritabilidade 

reflexa ausente aos 0, 5 e 60 minutos do nascimento – São Paulo – 
2008 

NEONATOS COM IRRITABILIDADE REFLEXA AUSENTE (%) 
 Tempo pós-nascimento (minutos) 
 0 5 60 

Grupo 1 5B 0A 0A 

Grupo 2 40A 5A 0A 

A, B entre grupos no mesmo momento de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,05).   
 

 
Tabela 7 – Valores percentuais de neonatos dos grupos 1 e 2 com irritabilidade 

reflexa parcial (algum movimento) aos 0, 5 e 60 minutos do nascimento 
– São Paulo – 2008 

NEONATOS COM IRRITABILIDADE REFLEXA PARCIAL (%) 
 Tempo pós-nascimento (minutos) 
 0 5 60 

Grupo 1 45A 15B 5B 

Grupo 2 50A 80A 50A 

A, B entre grupos no mesmo momento de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,01).   
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Tabela 8 – Valores percentuais de neonatos dos grupos 1 e 2 com irritabilidade 
reflexa total (hiperatividade) aos 0, 5 e 60 minutos do nascimento – 
São Paulo – 2008 

NEONATOS COM HIPERATIVIDADE (%) 
 Tempo pós-nascimento (minutos) 
 0 5 60 

Grupo 1 50A 85A 95A 

Grupo 2 10B 15B 50B 

A, B entre grupos no mesmo momento de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,05).   
 

 

4.2 HEMOGASOMETRIA VENOSA 

 

 

Os neonatos dos grupos 1 e 2 apresentaram acidemia ao nascimento e após 

60 minutos, pois os valores de pH eram inferiores ao intervalo fisiológico para a 

espécie. Entretanto, aos 60 minutos pós-natal houve significativa elevação do pH 

para ambos os grupos, como disposto na tabela 9. Ao nascimento, o pH dos 

neonatos nascidos em eutocia via vaginal foi significativamente menor em 

comparação aos nascidos de cesariana eletiva.  

 

 
Tabela 9 – Valores médios e desvios padrão da hemogasometria venosa ao 

nascimento e após 1 hora de vida em neonatos dos grupos 1 e 2 – São 
Paulo – 2008 

GRUPO 1 GRUPO 2  Tempo pós-nascimento (minutos) 
VARIÁVEL 0 60 0 60 

pH 7,11  
±0,12aB 

7,27  
±0,08bA 

7,18  
±0,07aA 

7,27  
±0,07bA 

pCO2 (mmHg) 53,29 
±12,61aA 

40,53  
±6,22bB 

59,85  
±8,87aA 

47,88  
±6,51bA 

pO2 (mmHg) 20,76 
±10,89aA 

16,95  
±5,21aA 

21,57  
±8,55aA 

12,53  
±3,59bB 

BE (mmol/L) -12,0  
±4,55aA 

-7,9  
±4,91bA 

-8,57  
±3,76aB 

-6,7  
±3,15aA 

HCO3
- 

(mmol/L) 
17,55  

±3,14aB 
19,86  

±3,48bA 
20,38  

±3,40aA 
21,08  

±2,79aA 

SO2 (%) 22,32 
±12,16aA 

28,89  
±11,1aA 

34,0  
±19,4aA 

22,12  
±7,66bA 

a, b no mesmo grupo em diferentes momentos de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,05). 
A, B entre grupos no mesmo momento de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,05).   
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 Ao nascimento, os recém-nascidos dos grupos 1 e 2 encontravam-se 

hipercapnéicos, sem diferença significativa entre eles (Tabela 9). Durante a primeira 

hora de vida, os neonatos evoluíram para a eucapnia, independente da condição 

obstétrica. Aos 60 minutos do parto, os filhotes oriundos de cesariana apresentaram 

valores de pCO2 significativamente superiores aos nascidos em eutocia via vaginal. 

Não houve correlação entre as concentrações de pCO2 e a FR para os grupos 1 (r = 

-0,35; r = -0,07) e 2 (r = 0,32; r = 0,05) ao nascimento e após 60 minutos, 

respectivamente.  

Observou-se hipóxia ao nascimento para os grupos 1 e 2, verificada pelos 

resultados de pO2 (Tabela 9). Após 60 minutos, nota-se diminuição significativa dos 

valores de pO2 para o grupo 2 em comparação ao grupo 1, com agravamento do 

quadro hipoxêmico. Todos os recém-nascidos apresentaram valores de BE abaixo 

do intervalo fisiológico em ambos os momentos de aferição (Tabela 9). Neonatos 

nascidos em eutocia via vaginal evoluíram de maneira significativa ao longo da 

primeira hora de vida para a variável BE. Não foi encontrada correlação entre os 

valores de BE e pO2 em neonatos pertencentes aos grupos 1 (r = -0,56; r = 0,24) e 2 

(r = -0,18; r = -0,14) em ambos os momentos estudados, respectivamente. 

Ao nascimento e após 60 minutos, somente para o grupo 2 os valores do íon 

bicarbonato eram fisiológicos e sua concentração foi significativamente maior em 

comparação ao grupo 1 na avaliação imediata ao parto (Tabela 9). Ao longo da 

primeira hora de vida, tal variável apresentou significativo aumento para os neonatos 

nascidos em eutocia via vaginal, todavia ainda sem atingir os valores fisiológicos. As 

variáveis HCO3
- e BE correlacionaram-se positivamente nos grupos 1 (r = 0,96) e 2 

(r = 0,78) na avaliação imediata ao parto. Entretanto, a correlação persistiu à 1 hora 

do nascimento somente nos recém-nascidos em eutocia via vaginal (r = 0,98). 

 Os filhotes do grupo 2 demonstraram significativa queda no percentual de 

hemoglobinas saturadas pelo oxigênio (SO2) no decorrer da primeira hora pós-natal 

(Tabela 9). Esta variável não apresentou diferença significativa entre os grupos, nos 

dois períodos de avaliação. A correlação entre pO2 e SO2 se fez presente nos 

grupos 1 (r = 0,83) e 2 (r = 0,87) ao nascimento e apenas para os neonatos nascidos 

em eutocia via vaginal (r = 0,87) após 60 minutos. 
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Todos os neonatos apresentaram valores de hematócrito (Ht) e concentração 

de hemoglobina (Hb) elevados ao compará-los com o intervalo fisiológico (Tabela 

10). Não foram encontradas diferenças estatísticas para os valores de Ht e Hb entre 

os grupos e tempos estudados. Houve correlação positiva (r = 1,0; r = 1,0) entre as 

variáveis Ht e Hb somente para o grupo 1, aos 0 e 60 minutos pós-natal. 

 

 
Tabela 10 – Valores médios e desvios padrão das variáveis hematológicas ao 

nascimento e após uma hora de vida em neonatos dos grupos 1 e 2 – 
São Paulo – 2008 

 GRUPO 1 GRUPO 2 
 Tempo pós-nascimento (minutos) 

VARIÁVEL 0 60 0 60 
Hematócrito 

(%) 
48,7  

±7,01aA 
49,55  

±6,07aA 
46,62 
±9,6aA 

48,61  
±9,38aA 

Hemoglobina 
(g/dL) 

16,56  
±2,39aA 

16,84  
±2,07aA 

15,83 
±3,38aA 

16,70  
±3,21aA 

a, b no mesmo grupo em diferentes momentos de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,05). 
A, B entre grupos no mesmo momento de avaliação indicam diferença estatística (p ≤ 0,05).   

 

  

4.3 AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA PULMONAR 

 

 

 Para os filhotes nascidos em eutocia, 83% não apresentaram alterações nas 

imagens radiográficas estudadas. Nestes, a silhueta cardíaca foi observada com 

nitidez, os brônquios principais caudais puderam ser visualizados e a imagem do 

timo mostrou-se como um aumento de volume abaulado em mediastino cranial e 

adjacente ao coração (Figura 5). Do total de neonatos do grupo 1 com alguma 

alteração digna de nota na radiografia torácica, notou-se discreta opacificação 

pulmonar geral, com indefinição do coração em 2 indivíduos (11,12%) e em apenas 

5,88% observou-se moderada opacificação pulmonar, com indefinição de silhueta 

cardíaca e brônquios, compatível com edema pulmonar (Figura 6). 
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Figura 5 – Imagens radiográficas do tórax de neonatos do grupo 1, sem 
alterações em campos pulmonares e estruturas adjacentes. A- 
Projeção ventro-dorsal (VD). Discreta visualização de bronquíolos 
principais caudais, nítida definição do coração e timo. B e C- 
Projeções látero-laterais esquerda e direita (LLE / LLD). 
Visualização nítida de traquéia, brônquios e bronquíolos principais 
caudais com definição do coração 

 
 
 

 

Figura 6 – Imagens radiográficas de neonatos com alterações em campos 
pulmonares e estruturas adjacentes. A- Projeção VD. Moderada 
opacificação pulmonar em lobos proximais e caudal direito, com 
pouca definição da silhueta cardíaca, compatível com edema 
pulmonar. B- Projeção LLE.  Moderada opacificação pulmonar geral, 
não visualização de bronquíolos principais caudais. C- Projeção 
LLD. Opacificação pulmonar geral com indefinição das estruturas 
adjacentes, não visualização de bronquíolos principais caudais 

                               
 

A maioria dos neonatos nascidos de cesariana (70%) não apresentaram 

alterações radiográficas notórias. Para os 30% restantes, as alterações radiográficas 

variaram de moderada a intensa opacificação pulmonar difusa, com pouca ou 

nenhuma definição da silhueta cardíaca e luz dos brônquios principais (Figura 7). 

Não houve diferença estatística no percentual de alterações radiográficas 

diagnosticadas em ambos os grupos. 

A B C 

A B C 
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Figura 7 – Imagens radiográficas de neonatos nascidos do grupo 2 com 

alterações em campos pulmonares e estruturas adjacentes. A- 
Projeção LLD. Opacificação pulmonar difusa, mais acentuada em 
lobos craniais, pouca definição do coração e indefinição de 
brônquios principais. B- Projeção LLE. Intensa opacificação 
pulmonar difusa, com radiopacidade água, não visualização de 
brônquios principais e ramificações 

 
 
 

 
4.4 AVALIAÇÃO DO SURFACTANTE NO LÍQUIDO AMNIÓTICO (RELAÇÃO L/E) 

  

 

 As concentrações de lecitina e esfingomielina extraídas do líquido amniótico, 

bem como a relação L/E obtida para os grupos 1 e 2 estão dispostas na tabela 11. 

Não houve diferença estatística entre os grupos. Neonatos nascidos em eutocia via 

vaginal ou por meio de cesariana apresentaram relação L/E inferior ao intervalo 

normal adotado (10 – 30; Ducci et al., 2006). 

A figura 8 exprime o cromatograma de uma amostra de líquido amniótico com 

a detecção da molécula de lecitina sob a forma de um pico aos 2,838 minutos de 

leitura e da molécula de esfingomielina aos 3,090 minutos. 

 
 
Tabela 11 – Médias ± desvios padrão das concentrações de lecitina e esfingomielina 

(µg/mL) e da relação L/E no líquido amniótico de neonatos dos grupos 1 
e 2 – São Paulo - 2008 

 GRUPO 1 GRUPO 2 
Lecitina (µg/mL) 5,69 ± 12,54a 6,79 ± 7,03a 

Esfingomielina (µg/mL) 0,88 ± 1,93a 1,12 ± 0,89a 

Relação L/E 7,29 ± 3,55a 5,89 ± 4,37a 

    a, b nos diferentes grupos indicam diferença estatística (p ≤ 0,05). 

A B 

A B 
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Figura 8 - Cromatograma do líquido amniótico indicando a presença de lecitina (pico 
2,838) e esfingomielina (pico 3,090) 
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5 DISCUSSÃO 
 
 

5.1 AVALIAÇÃO CLÍNICA NEONATAL 

 
 
O período de transição da vida fetal para a extra-uterina impõe ao recém-

nascido a necessidade de ajustar-se rapidamente a novas funções, tais como a 

respiração espontânea, adaptações cardiovasculares e metabólicas. A bem 

sucedida evolução no decorrer deste breve intervalo de tempo é precípua para 

sobrevivência neonatal. 

 Os neonatos nascidos em eutocia via vaginal receberam escore Apgar 

significativamente superior aos advindos de cesariana nos primeiros minutos do 

nascimento. Devido às características físico-químicas da maioria dos medicamentos 

anestésicos (baixo peso molecular, alta capacidade de difusão, rápida solubilidade 

lipídica e baixo grau de ionização), todos são potencialmente capazes de atravessar 

a barreira hemato-placentária e suscitar depressão fetal em diferentes graus 

(THURMON, 1996). O protocolo anestésico utilizado nas gestantes deste 

experimento priorizou a sedação associada à anestesia epidural. Sabe-se que em 

comparação aos que adotam agentes anestésicos voláteis, como o enfluorano 

associado ao tiopental sódico, propofol ou midazolan e quetamina, tal protocolo 

acarreta menor depressão dos reflexos neurológicos neonatais (LUNA et al., 2004). 

Assumindo tal premissa, 1 hora após o nascimento, ambos os grupos apresentaram 

notas Apgar superiores a 8, o que permite inferir que os neonatos quando hígidos 

evoluem para escore Apgar satisfatório (> 7) a partir de 5 minutos do nascimento, 

independente do tipo de parto. Ademais, aos 60 minutos pós-natal, os neonatos 

nascidos de cesariana eletiva igualam-se ao escore Apgar recebido para os oriundos 

de eutocia. 

Com relação ao aparelho circulatório, o período neonatal imediato é 

caracterizado por expressivas adaptações fisiológicas. Como características 

principais, os neonatos apresentam pressão arterial e resistência vascular periférica 

baixas (ADELMAN; WRIGHT, 1985). Por conseguinte, para sustentar a adequada 

perfusão sangüínea periférica, a freqüência e o débito cardíaco são mais elevados 

em comparação ao animal adulto (GRUNDY, 2006). O controle neurológico do 
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aparelho cardiovascular nesta fase do desenvolvimento é parcial, pois em contraste 

à inervação parassimpática do miocárdio, a atividade nervosa simpática é 

incompleta (MACE; LEVY, 1985). Deste modo, episódios de bradicardia não derivam 

de estímulo vagal e sim de hipoxemia prolongada (GRUNDY, 2006). Tais asserções 

justificam a moderada bradicardia diagnosticada imediatamente após o parto para os 

grupos 1 e 2. Durante o trabalho de parto, a isquemia útero-placentária oriunda das 

contrações miometriais pode acarretar hipóxia e hipercapnia transitórias 

(VESTWEBER, 1997) e, assim, diminuir a FC neonatal ao nascimento, como 

observado nos recém-nascidos do grupo 1. Sabe-se que fêmeas gestantes 

apresentam capacidade residual funcional e volume pulmonar total diminuídos, 

combinados ao elevado requerimento de oxigênio, tornando-as extremamente 

vulneráveis à hipóxia quando anestesiadas (PASCOE; MOON, 1998). Nestas 

situações, desencadeia-se a hipoxemia fetal e neonatal, esclarecendo a bradicardia 

diagnosticada na avaliação ao nascimento para os recém-nascidos do grupo 2. A 

evolução da FC ao longo da primeira hora de vida denota a satisfatória adaptação 

extra-uterina neonatal, desvinculada da condição obstétrica ao nascimento. 

O disparo para o início da respiração pulmonar nos neonatos ocorre por 

estímulos táteis, térmicos e moderada privação de oxigênio pelo mecanismo do 

parto (VESTWEBER, 1997). Durante a primeira inspiração, somente parte dos 

alvéolos são inflados e portanto, qualquer influência pode comprometer a adequada 

expansão alveolar. Ainda nesta fase, os pulmões são preenchidos por líquido 

amniótico com baixa concentração de oxigênio solúvel. Associando-se à acidose 

fisiológica, há vasoconstrição, baixo fluxo sangüíneo, aumento da resistência 

vascular do parênquima e elevação da pressão dos pulmões (SANTOS; FERLIN, 

2000), quando comparado ao período fetal na espécie canina (PASCOE; MOON, 

1998). A discreta taquipnéia (> 40 mpm) observada aos 60 minutos do nascimento 

para o grupo 1 ocorreu possivelmente como mecanismo compensatório às restrições 

de trogas gasosas pulmonares. Já os recém-nascidos do grupo 2, ainda sob 

influência dos agentes anestésicos absorvidos via placentária, não apresentam 

reflexo adaptativo eficiente. Crianças nascidas de cesariana podem apresentar 

estresse respiratório transitório, por não reabsorverem o fluido pulmonar de maneira 

eficaz como as nascidas via vaginal (SOLAS et al., 2001). Acredita-se que a 

ausência do estímulo compressivo do canal vaginal nos neonatos nascidos por 

cesariana reduz a respiração reflexa. Ainda, a depressão respiratória decorrente da 
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anestesia pode ser a causa para o maior acúmulo de fluido no interstício pulmonar, 

em comparação aos animais nascidos de parto normal. A avaliação isolada da FR 

não se mostrou precisa para identificar recém-nascidos com possíveis alterações 

respiratórias, pois tal variável não apresentou comportamento estável nas 

populações estudadas, independente da condição de parto. Ademais, não houve 

correlação entre a FR e os valores de pvCO2 nos grupos 1 e 2, em ambos os 

momentos de avaliação. Por este motivo, recomenda-se associar a medida da FR à 

auscultação minuciosa dos campos pulmonares e à exames complementares 

direcionados, como a avaliação dos gases sangüíneos. 

Em recém-nascidos, a termorregulação não é totalmente desenvolvida devido 

a inúmeras particularidades, como escassa reserva de tecido adiposo subcutâneo e 

baixa capacidade em realizar termogênese (JOHNSTON; KUSTRITZ; OLSON, 

2001). A temperatura mais elevada imediatamente após o parto no grupo 1 denota a 

influência da temperatura materna, superior no trabalho de parto via vaginal em 

comparação às fêmeas submetidas à anestesia e cesariana. Nossos achados vão 

ao encontro das citações prévias em literatura (JOHNSTON; KUSTRITZ; OLSON, 

2001; PRATS et al., 2005), haja vista que, independente da condição obstétrica e 

manejo ambiental adotado no período pós-natal imediato, a hipotermia fez-se 

presente em ambos os grupos, com temperaturas retais abaixo de 33ºC após 60 

minutos. Lopes et al. (1996) e Crissiuma (2003) atestaram que neonatos nascidos 

de cesariana apresentam temperatura corporal inferior a 35ºC, observações que 

corroboram os presentes resultados. Como resposta fisiológica à hipotermia e à 

condição pecilotérmica, o primeiro reflexo neonatal a se desenvolver é o 

termotropismo positivo, presente nos primeiros quatro dias de vida e essencial para 

estabelecer o vínculo do recém-nascido com a mãe e a ninhada (PRATS; PRATS, 

2005). 

Neonatos hígidos devem apresentar mucosas de coloração rósea intenso. 

Quando cianóticas, sinalizam severa hipoxemia (SPRENG, 2004). A inspeção das 

mucosas aparentes mostrou ser uma variável pouco fidedigna na identificação de 

neonatos com graus leves de alterações cárdio-respiratórias e desequilíbrio ácido-

básico. Ao nascimento, ambos os grupos apresentaram hipóxia e hipercapnia 

moderadas, entretanto, menos de 40% dos neonatos nascidos via vaginal 

apresentaram palidez ou cianose de mucosas. Os neonatos nascidos de cesariana 

estavam em sua maioria cianóticos ao nascimento (83%). Todavia, os valores de 
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pCO2, variável precípua na análise dos distúrbios ácido-básicos de origem 

respiratória, não diferiram significativamente entre os grupos no primeiro momento 

de aferição. Como citado anteriormente, neonatos provenientes de cesariana 

apresentam depressão respiratória e discreto estímulo à respiração reflexa. Desta 

maneira, a troca gasosa ocorrida durante as primeiras inspirações é menos eficiente 

e acarreta severa hipóxia e cianose central. A colheita da amostra sangüínea para 

avaliação hemogasométrica nos animais nascidos de cesariana foi precedida de 

intensa reanimação neonatal, de modo a evitar seqüelas da hipóxia. Em 

conseqüência, a punção venosa ocorreu aproximadamente 5 minutos após o 

nascimento, momento no qual acima de 80% dos recém-nascidos apresentavam 

coloração de mucosas rósea. Entretanto, os valores hemogasométricos indicam 

hipóxia e hipercapnia moderadas, confirmando a pouca precisão da variável 

coloração de mucosas no diagnóstico de distúrbios leves do mecanismo de troca 

gasosa pulmonar e oxigenação sangüínea. 

As variáveis tônus muscular e irritabilidade reflexa exprimem o grau de 

depressão do sistema nervoso central do neonato. O grupo 1 demonstrou excelente 

evolução destas variáveis, com notas Apgar máximas para a maioria dos neonatos 

no primeiro momento de avaliação. Em contraposição, aproximadamente 40% dos 

recém-nascidos de cesariana receberam baixo escore (nota 0) logo após o parto, 

com evolução lenta e gradativa no período pós-parto imediato e após 60 minutos. 

Tais resultados vão parcialmente de encontro aos apresentados por Gabas et al. 

(2006), os quais conferiram a estas variáveis a nota mínima para todos os neonatos 

nascidos de fêmeas anestesiadas com acepromazina, propofol e sevofluorano, 

imediatamente e após 10 minutos do nascimento. Desta maneira, é correto inferir 

que quando a anestesia epidural é adotada, a depressão neurológica provocada é 

menos severa, contribuindo para a higidez neonatal. 

 

 

5.2 HEMOGASOMETRIA VENOSA 

 
 
Ao nascimento, os neonatos nascidos em eutocia apresentaram maior grau de 

acidose (pH = 7,11 ± 0,12) em comparação aos oriundos de cesariana (pH = 7,18 ± 

0,07). A prolongada privação de oxigênio durante o parto por compressão das 
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artérias uterinas e vasos umbilicais e o descolamento placentário justificam as 

significativas variações nos valores de pH. Nos recém-nascidos via vaginal, o grau 

de acidemia foi diretamente proporcional à duração do trabalho de parto e tempo de 

insinuação e expulsão fetal, ou seja, partos laboriosos e prolongados resultam em 

neonatos com maior grau de acidose sangüínea. Tonni et al. (2007) atestaram que 

neonatos humanos nascidos de cesariana com anestesia epidural, em comparação 

às anestesias geral e peridural, apresentam melhor status ácido-básico e escores 

Apgar mais elevados até os 5 minutos pós-natal. Tais achados corroboram os 

nossos resultados, pois os neonatos do grupo 2 apresentaram acidose de grau leve 

ao nascimento. Com relação aos valores de pH no grupo 2, nossos resultados são 

confirmados pelas citações prévias de Crissiuma (2003), para a qual o valor de pH 

após cordocentese em cesariana eletiva é em média 7,17. No presente estudo, após 

60 minutos do parto, ambos os grupos evoluíram para valores de pH próximos ao 

fisiológico, o que denota satisfatória capacidade adaptativa ao desbalanço ácido-

básico de origem respiratória ou metabólica. 

A avaliação dos dados de pCO2 do presente trabalho demonstra hipercapnia 

ao nascimento em ambos os grupos. Quando aguda, a hipercapnia eleva o fluxo 

sangüíneo cerebral e a pressão intracraniana, acarretando injúrias cerebrais e 

hipotensão arterial por intensa vasodilatação (ROBERTSON, 1989; DAY, 2002). A 

acidose respiratória ocorre quando a eliminação do CO2 é inferior a sua produção, o 

que em geral é resultado da ventilação alveolar prejudicada (WALL, 2001), seja por 

depressão respiratória central ou mais raramente, por alterações 

anatomopatológicas da parede torácica e aparelho respiratório (ROBERTSON, 

1989). De fato, imediatamente após o parto, observou-se acidose respiratória, pois 

uma extensa área alveolar ainda encontrava-se preenchida por líquido fetal e o 

padrão ventilatório presente era irregular para ambos os grupos estudados. Com a 

avaliação hemogasométrica realizada após 1 hora, pode-se inferir que houve 

adequada expansão pulmonar das áreas em atelectasia e a eficiente reabsorção do 

edema parcial. Neste momento, os valores de pCO2 mensurados estavam dentro do 

intervalo fisiológico, o que demonstra melhora na capacidade pulmonar para as 

trocas gasosas. 

A hipóxia presente ao nascimento nos grupos 1 e 2 e agravada após 60 

minutos apenas no grupo 2 sugere elevada atividade metabólica celular, com a 

máxima utilização tecidual do oxigênio. Com base nas afirmações de Day (2002), 
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valores de pvO2 inferiores a 27 mmHg acarretam produção de ácido lático, acidose 

severa e é indicativo de quadro pré-terminal. É possível inferir que neonatos caninos 

desenvolvem metabolismo anaeróbico e produção de ácido lático conseqüente à 

hipóxia tecidual ao longo da primeira hora de vida, em função do aumento na taxa 

metabólica. A acidose lática possui ação depressora direta sobre a contratilidade e 

débito cardíacos que, no animal adulto, pode ser compensada pela estimulação 

simpática do miocárdio por aumento da FC (ROBERTSON, 1989). Entretanto, 

Grundy (2006) afirmou que este mecanismo compensatório é ineficiente em 

neonatos, em razão do incompleto desenvolvimento do sistema simpático. Como 

resultado, o coração é incapaz de aumentar sua força contração e o débito cardíaco 

depende precipuamente da freqüência de contração do miocárdio. 

Todos os neonatos apresentaram acidose metabólica ao nascimento e após 

60 minutos, com base no resultado de BE inferior a -4 mEq/L. Os recém-nascidos do 

grupo 2 apresentaram valores de BE mais elevados ao nascimento em comparação 

aos demais. Em cesarianas eletivas, a ausência do segundo estágio do parto 

(expulsivo por contrações uterinas e abdominais) contribuiu para a manutenção 

constante e mais elevada dos níveis de oxigênio circulante nos fetos. Em adição, a 

depressão nervosa causada pelos agentes anestésicos reduz a taxa metabólica, 

anaerobiose e a produção de ácido lático. Segundo Nóren et al. (2003), a acidose 

metabólica é um marcador do metabolismo anaeróbico decorrente da hipóxia e pode 

ser um parâmetro de identificação de recém-nascidos com riscos de seqüelas 

neurológicas posteriores. 

Ao nascimento, os neonatos nascidos por via vaginal encontravam-se em 

acidose metabólica associada à respiratória em decorrência da isquemia útero-

placentária. Nestas situações, os íons H+ atuam em receptores periféricos e 

estimulam os centros respiratórios, a fim de que o CO2 seja eliminado pelos 

pulmões. Conseqüentemente, há aumento da razão HCO3
- : pCO2, normalizando os 

valores de pH (WEST, 1985). Após 60 minutos, a concentração de HCO3
- para o 

grupo 1 ainda encontrava-se abaixo do intervalo fisiológico, todavia com melhora 

significativa. A análise conjunta desta variável com o pH, pCO2 e BE permite afirmar 

que neonatos caninos nascidos em eutocia por via vaginal evoluem de maneira 

satisfatória para o balanço ácido-básico venoso ao longo da primeira hora pós-natal. 

A pO2 associada à SO2 de uma amostra venosa garante informação sobre a 

perfusão tecidual em seres humanos com falência cárdio-respiratória (WEIL et al., 
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1986). Os neonatos pertencentes ao grupo 2 apresentaram declínio significativo nas 

concentrações de pO2 e SO2 nos dois momentos de aferição. Aos 60 minutos do 

nascimento, os agentes anestésicos depressores já foram parcialmente 

metabolizados, o que impõe maior demanda de oxigenação e, portanto, maior 

consumo. Em adição, as variáveis pO2 e SO2 correlacionaram-se positivamente para 

ambos os grupos, imediatamente ao parto e após 60 minutos, observação que vai 

ao encontro dos resultados de Weil et al. (1986). 

Os valores de hematócrito e concentração sangüínea de hemoglobina foram 

superiores aos citados por Simpson, England, Harvey, em 1998 (46,3 ± 8,5 % e 15,8 

± 2,9 g/dL). Entretanto, Shifrine, Monn e Rosenblatt (1973), em experimento com 

neonatos da raça Beagle, nos primeiros três dias de vida, consideraram como 

normais valores de hematócrito até 63%. A avaliação do padrão hematológico 

demonstrou haver linearidade entre os valores neonatais e do adulto, o que 

presume-se ser influência da circulação transplacentária. 

 

  
5.3 AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA PULMONAR 

 

 

A ausência do estímulo compressivo do canal vaginal nos neonatos nascidos 

por cesariana reduz a respiração reflexa, em associação à depressão respiratória 

decorrente dos agentes anestésicos que, por conseguinte, diminui a intensidade das 

primeiras inspirações (DUMON, 1992). Como conseqüência, observou-se maior 

freqüência (30%) de alterações na imagem radiográfica torácica no grupo 2, 

principalmente em lobos pulmonares caudais. Neonatos caninos possuem apenas 

um terço da superfície alveolar de um animal adulto (HOSKINS, 1995). Deste modo, 

elevam sua FR a fim de aumentar o volume minuto. A alta FR combinada à grande 

mobilidade da parede torácica dificultam a obtenção de imagens radiográficas 

nítidas e prejudicam o diagnóstico dos diferentes padrões radiográficos, como difuso, 

reticular ou intersticial. Deve-se atentar que imagens radiográficas do tórax de 

filhotes apresentam aumento de opacidade intersticial generalizada, por haver 

menor volume de ar presente nos alvéolos (HOSKINS, 1995). Por este motivo, com 

o uso da técnica radiográfica empregada neste experimento, sugere-se que a 

imagem torácica seja utilizada como ferramenta diagnóstica adjuvante às avaliações 
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clínica e hemogasométrica na detecção de hipóxia moderada a severa e edema 

pulmonar grave. Todavia, sua aplicação contribuiu para diagnosticar alterações na 

reabsorção dos fluidos fetais pulmonares e expansão alveolar. 

 

 

5.4 AVALIAÇÃO DO SURFACTANTE EM LÍQUIDO AMNIÓTICO (RELAÇÃO L/E) 

 
 

Embora a diferença entre os valores de L/E nos grupos estudados não tenha 

se mostrado significativa, é possível observar que os neonatos nascidos de 

cesariana apresentam resultados inferiores aos nascidos via vaginal. As cesarianas 

eletivas estão associadas ao aumento no percentual de distúrbios respiratórios, 

mesmo em neonatos nascidos a termo (HANSEN et al., 2008). Durante o 

mecanismo fisiológico do parto, há concomitantemente diminuição da síntese e 

maior absorção de fluidos pulmonares e estímulo para a secreção do surfactante. 

Tais eventos são mediados pelo aumento nos níveis de catecolaminas fetais em 

resposta à ruptura das membranas e início do trabalho de parto (BROWN et al., 

1983). Ao proceder-se a cesariana previamente ao disparo fisiológico do parto, a 

concentração fetal de catecolaminas permanece estável, não havendo o estímulo 

final à maturação dos pulmões. Madar et al. (1999) comprovaram que a 

concentração de catecolaminas e as alterações na função pulmonar foram 

significativamente inferiores em neonatos humanos a termo nascidos de cesariana 

eletiva em comparação aos nascidos via vaginal. 

Toulova et al. (1981) não obtiveram correlação positiva entre a relação L/E e a 

SDR em neonatos bovinos. Entretanto, acredita-se que dificuldades técnicas 

concernentes à cromatografia fina em camada tenha sido o principal viés deste 

estudo. Em contraposto, Eigenmann et al. (1984) atestaram que em bezerros 

saudáveis a relação L/E ao nascimento foi de 2,6 ± 0,1 e para neonatos acometidos 

pela SDR, os valores mensurados foram de 1,5 ± 0,1. Os referidos autores 

encontraram, ainda, correlação positiva entre a idade gestacional e a relação L/E, 

demonstrando que o sistema surfactante bovino pode ser comparado ao de fetos 

humanos.  

Já em 1987, Paradis demonstrou que potros prematuros que evoluíam para 

SDR apresentavam relação L/E no líquido amniótico de 3,04 ± 0,56 e para os que se 
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mantinham sadios, a razão encontrada era de 1,4. Para Castagnetti et al. (2007), 

explica-se tais resultados por haver na espécie eqüina pico máximo da relação L/E 

ao final do período gestacional e decréscimo fisiológico próximo ao parto. Os 

referidos estudos permitem uma reflexão sobre o emprego desta avaliação para 

predizer a evolução de doenças respiratórias em recém-nascidos pré-termo. Porém, 

estabelecer o perfil da relação L/E durante os estágios gestacionais deve ser a 

medida precípua inicial para as diversas espécies animais.  

Para a espécie canina, Ducci et al. (2006) comprovaram a eficiência e 

sensibilidade do método de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) na 

detecção dos fosfolipídios lecitina e esfingomielina no líquido amniótico de cadelas 

em eutocia ou submetidas à cesariana ou histerectomia. Todavia, os valores de L/E 

encontrados pelos referidos autores foram notoriamente superiores às demais 

espécies, porém semelhante aos resultados obtidos neste experimento. Desta 

maneira, especula-se que para a espécie canina, a relação L/E indicativa de 

maturidade pulmonar seja mais elevada em relação aos bovinos e eqüinos. Sugere-

se que valores próximos a 2 demonstrem deficiência na atividade do sistema 

surfactante. Futuros experimentos com neonatos caninos portadores de dificuldade 

respiratória ao nascimento poderão contribuir para o estabelecimento de análises 

comparativas para meios diagnósticos. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 
Nas condições deste estudo e baseado nos resultados obtidos pode-se concluir que: 

 
1) O padrão do aparelho respiratório neonatal e sua evolução variaram segundo 

a condição obstétrica: 

 
Eutocia via vaginal Cesariana 

• Maior vitalidade; • Menor vitalidade; 

• Desequilíbrio ácido-base 

compensatório; 

• Desequilíbrio ácido-base compensatório, 

com maior alteração no componente 

respiratório; 

• Alterações radiográficas 

pulmonares discretas. 

• Alterações radiográficas pulmonares 

moderadas a intensas. 

 
2) O protocolo de conduta na assistência neonatal com vistas ao aparelho 

respiratório pode ser distinto conforme a condição de parto: 

 
Eutocia via vaginal Cesariana 

• Avaliação clínica (escore Apgar); • Avaliação clínica com ênfase à 

auscultação cárdio-torácica; 

• Auscultação cárdio-torácica; • Hemogasometria venosa; 

• Hemogasometria venosa. • Avaliação radiográfica pulmonar. 

 
3) A análise de maior sensibilidade e especificidade para identificação de 

neonatos com distúrbios respiratórios ao nascimento ocorreu por meio da 

auscultação torácica minuciosa associada à avaliação hemogasométrica das 

variáveis pH e pCO2. A avaliação radiográfica torácica contribuiu para o 

diagnóstico de edema pulmonar moderado a intenso. 

4) Os fosfolipídeos lecitina e esfingomielina presentes no líquido amniótico foram 

quantificados, a relação L/E foi estabelecida, demonstrando maturidade 

pulmonar adequada. 

5)  A condição obstétrica de neonatos a termo sem distúrbios respiratórios ao 

nascimento não impõe modificações na relação lecitina e esfingomielina (L/E) 

no líquido amniótico. 
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